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Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 181 
«Харчові технології» визначає рівень необхідних знань для наукової 
роботи майбутніх аспірантів за обраним напрямом. Програма включає 
основні розділи: 

– Товарознавство харчових продуктів; 
– Технологія харчових продуктів; 
– Управління безпечністю та якістю.  

Програма передбачає відтворення знань з наступних дисциплін: 
Товарознавство; Харчові технології; Технологія продукції ресторанного 
господарства; Інноваційні технології продукції ресторанного 
господарства; Технологія спеціальних харчових продуктів; Оздоровче 
харчування; Управління безпечністю та якістю.  

Здобувачі мають виявити знання з: наукових підходів до управління 
безпечністю та якістю товарів; основ наукових принципів класифікації як 
традиційного, так і новітнього асортименту сировини, напівфабрикатів, 
харчових продуктів; методології проектування та технології харчових 
продуктів для раціонального харчування і спеціального призначення, 
чинників формування фізико-хімічних, структурно-механічних, 
функціонально-технологічних властивостей, формування і збереження 
споживних властивостей харчових продуктів; стандартних і сучасних 
методів дослідження якості харчових продуктів; методології 
кваліметричних досліджень та визначення інноваційності товару, 
ідентифікаційної експертизи харчових продуктів та методів виявлення 
фальсифікації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
 

Значення товарознавства в нутріціології та харчових технологіях. 
Об’єкт і предмет товарознавства. Сучасна методологія та категоріальний 
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апарат товарознавства: визначення і характеристика методів вивчення 
(пізнання) товарів. Наукові основи формування потреб у товарах.  

Асортимент різних груп товарів та тенденції його формування. Роль 
брендів у формуванні асортименту товарів. Показники та характеристики 
асортименту товарів. Методологія формування асортименту товарів.  

Споживні властивості харчових продуктів: зерноборошняні товари; 
фрукти, овочі, гриби і продукти їхньої  переробки; смакові товари; 
крохмаль, цукор, замінювачі цукру та мед; кондитерські вироби; молочні 
та яєчні товари; харчові жири; м'ясо та м'ясні товари; риба та рибні 
товари, морепродукти; харчові концентрати. Вимоги до харчових 
продуктів. Харчові продукти як фізико-хімічна або біологічна система. 
Хімічний склад харчових продуктів, його вплив на формування та 
збереженість споживних властивостей. Шляхи підвищення споживних 
властивостей товарів. Види втрат в процесі товароруху та підготовки до 
реалізації. Причини виникнення та способи усунення дефектів харчових 
продуктів. Вимоги до маркування та інформування споживачів. 

Поняття якості та безпечності харчових продуктів. Характеристика 
чинників формування якості. Показники якості харчових продуктів. Рівень 
якості: визначення, методи вимірювання та суспільного оцінювання. 
Принципи розрахунку та побудови моделі якості харчових продуктів. 

Новітні способи пакування та зберігання харчових продуктів. 
Оптимальні умови і режими зберігання. Процеси, що відбуваються під час 
зберігання харчових продуктів.  

Концептуальні положення сучасної кваліметрії. Методологія 
кваліметричних досліджень. Ймовірнісно-статистичне оцінювання. Теорія 
оцінювання.  Кваліметрія харчових продуктів. 

Експертна кваліметрія. Таксономія. Індексна кваліметрія. 
Специфікації (типології) показників якості. Систематика показників, 
шкал, принципів і методів вимірювання. Основні концепції кваліметрії. 

Системний підхід до кваліметрії конкурентоспроможних новітніх 
харчових продуктів. Конкурентоспроможність харчових продуктів як 
фактор національної безпеки. Поняття критеріїв та чинників 
конкурентоспроможності харчових продуктів. Показники якості харчових 
продуктів, які забезпечують їх конкурентоспроможність. Принципи та 
методи оцінки, шляхи підвищення конкурентоспроможності харчових 
продуктів вітчизняних виробників.  

 
Критерії ідентифікації товарів, алгоритм ідентифікації, методи 

виявлення фальсифікації та заходи щодо її запобігання.  
 
 

2. ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 
Харчові речовини та їх систематизація. Продукти як джерело харчових 

речовин.  
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Характеристика білків харчових продуктів. Структура, функціональні, 
фізико-хімічні властивості білків. Технологічні властивості білків та їх 
реалізація в технології харчових продуктів. Характеристика джерел білків. 
Перспективні джерела харчових білків.  

Прості вуглеводи, класифікація та роль у харчуванні. Джерела вуглеводів. 
Фізіологічна та технологічна роль простих вуглеводів.  

Крохмаль, продукти деструкції крохмалю та їх роль у харчуванні. 
Способи модифікації властивостей крохмалю. Модифіковані крохмалі, їх 
використання в технології харчової продукції.  

Некрохмальні полісахариди. Їх класифікація. Поняття про харчові 
волокна. Пектинові речовини, клітковина, геміцелюлози, їх роль у харчуванні 
людини. Зміна властивостей та якостей вуглеводів під впливом технологічних 
факторів. Прогнозування змін в залежності від рецептурного складу виробів та 
параметрів процесу. 

Ліпіди та їх роль у харчуванні людини. Хімічна структура жирів та її 
вплив на технологічні властивості. Фізико-хімічні зміни властивостей жирів під 
впливом часу, параметрів зберігання, технологічних факторів. Жири як 
технологічне середовище. Модифікація властивостей жирів. Жири як 
компоненти прямих та зворотних емульсій. 

Фізико-хімічні та біохімічні закономірності харчових технологій. Колоїдний 
стан та утворення дисперсних систем харчових продуктів. Структурно-
механічні (реологічні) властивості харчових систем. Характеристика структур 
дисперсних систем харчових мас.     

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної 
сировини як об’єкта переробки. Вплив морфологічної будови та хімічного 
складу структурних елементів клітин та тканин сировини рослинного (овочі, 
плоди, ягоди, гриби, крупи, бобові, борошно та інші) та тваринного походження 
(м`ясо, птиця, яйця, гідробіонти, продукти переробки молока) на реалізацію їх 
функціонально-технологічних властивостей.  

Класифікація та характеристика технологічних способів, що застосовуються 
на етапі механічної кулінарної та теплової обробки сировини та 
напівфабрикатів. Теоретичне обґрунтування параметрів окремих технологічних 
операцій, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють 
зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів 
та втрат. 

Діагностика технологічних процесів виробництва харчової продукції з 
визначенням критичних точок контролю за групами (напівфабрикати,  
кулінарні виробів з овочів, плодів, грибів; з круп, бобових та продуктів їх 
переробки; з борошна; з м`яса; з м`яса птиці; з гідробіонтів; солодких страв; 
оздоблювальних напівфабрикатів; борошняних кондитерських виробів). 
Управління технологічними процесами, апаратурне оформлення. 
Обґрунтування умов та строку зберігання й реалізації готової продукції; вимоги 
до якості, вади та способи їх усунення. Перспективи розвитку асортименту та 
технологій харчової продукції за групами. 

Концепції молекулярної гастрономії. Характеристика технологічних 
прийомів молекулярної кулінарії: обробка продуктів рідким азотом, 
карбонізація, збагачення вуглекислотою, емульсіфікація, сферізація, вакуумна 
дистиляція, гелеутворення та ін. Деструктивна молекулярна технологія. 
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Використання трансглютамінази у молекулярній технології. Тендерайзинг. 
Технології aroma-cuisine, аромадистиляції. Молекулярні технології страв із 
пінною структурою, еспума-страв.  

Функціонально-технологічні властивості гідроколоїдів полісахаридної 
природи. Інноваційні технології харчової продукції з драглеподібною, пінною, 
емульсійною структурою регульованого хімічного складу. Прогнозування їх 
функціонально-технологічних властивостей. Технологія отримання 
реструктурованих, гранульованих, капсульованих харчових продуктів.   

Дієтичні добавки як «харчова підтримка» здоров’я людини. Класифікація 
(за цільовим призначенням, формою випуску, способом виготовлення) та 
характеристика основних видів дієтичних добавок. Нутрицевтики, 
парафармацевтики, еубіотики (пробіотики, симбіотики, синбіотики), 
пребіотики – характеристика, функціональне призначення, їх антагонізм та 
синергізм.  

Харчові добавки: визначення, дефініції, напрями використання, умови 
введення до харчових продуктів. Характеристика основних груп харчових 
добавок. Гігієнична регламентація харчових добавок у виробництві 
спеціальних харчових продуктів.  

Сучасні напрями конструювання спеціальних харчових продуктів 
відповідно до потреб споживачів, виробників, напрямів державної політики в 
галузі харчування. Наукові підходи до проектування складу спеціальних 
харчових продуктів Основні етапи і алгоритм проектування харчових продуктів 
із заданим складом і властивостями, визначення критеріїв оптимізації 
нутрієнтного складу проектованої продукції. Напрями реалізації задач 
проектування харчових продуктів методом харчової комбінаторики.  

 
3.УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ  

 
Законодавчо-нормативне регулювання безпечності та якості в 

Україні та інших країнах світу. Методи оцінювання безпечності та якості 
харчових продуктів.  

Напрями управління безпечністю та якістю  в Україні. Системний 
підхід до управління якістю харчової продукції. Розробка інтегрованих 
систем управління: особливості, проблеми і шляхи вирішення, переваги.  

Управління безпечністю харчових продуктів. Аналіз законодавчої 
бази, що регламентує безпечність харчових продуктів в Україні та світі. 
Значення НАССР в управлінні безпечністю харчових продуктів. 
Державний контроль у сфері  безпечності  харчових продуктів. 

Ключові елементи та інструменти розгортання функції якості. 
Планування якості нової продукції з використанням методології Quality 
Function Deployment – QFD. Особливості споживчої оцінки якості товарів 
з використанням моделі Кано. 

Гармонізація національного законодавства в сфері технічного 
регулювання з європейськими та міжнародними нормами. Реформування 
адаптованої до вимог ЄС і СОТ сучасної системи технічного регулювання 
України. 
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