
Допоможи українським підприємствам вийти на європейський ринок! 
 

Стань фахівцем з УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ! 
 

Впровадження систем управління безпечністю та якістю товарів на виробничих 
та торговельних підприємствах є обов’язковою вимогою Європейського Союзу в 
рамках Угоди про асоціацію. 
 
 

Студенти спеціальності «Управління безпечністю та якістю товарів» вивчають: 
 особливості законодавчого та технічного регулювання виробництва та обігу товарів в 

Україні та світі;  
 європейські стандарти торгівлі та контролю якості і безпечності товарів; 
 концепції управління якістю товарів і послуг;  
 системи HACCP, GlobalGap, IFS, BRС, GMP, FSSC 22000, IFOAM та ін.; 
 менеджмент; 
 особливості розроблення і впровадження систем управління безпечністю та якістю на 

виробничих та торговельних підприємствах;  
 основи формування та гарантування безпечності та якості харчових продуктів; 
 технологію виробництва товарів; 
 методи дослідження безпечності та якості товарів. 
 

Випускники спеціальності «Управління безпечністю та якістю товарів» 
можуть працювати: 

 аудиторами систем безпечності та якості;  
 менеджерами систем безпечності та якості; 
 інспекторами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів; 
 експертами-консультантами з питань безпечності та якості товарів; 
 керівниками виробничих та торговельних підприємств; 
 товарознавцями; 
 службовцями Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі та ін. 
 

Навчання студентів проводиться за новітніми технологіями в аудиторіях та 
лабораторіях з використанням найсучаснішого обладнання.  

 
 
Студенти проходять практику на провідних виробничих та торговельних 
підприємствах України. 
 



 
 
Заняття проводять кращі вітчизняні та іноземні фахівці-практики у сфері управління 
якістю та безпечністю товарів, у тому числі експертів Міжнародного інституту 
безпеки та якості продуктів харчування. 
 

 

БЕЛІНСЬКА СВІТЛАНА ОМЕЛЯНІВНА 
доктор технічних наук, професор,  
завідувач кафедра товарознавства та експертизи 
харчових продуктів 
 
Викладає дисципліни: 
Є керівником магістерської програми «Управління 
безпечністю та якістю товарів» 
 
Пройшла стажування: 
- «Спеціалізований навчальний курс для 
консультантів з безпечності харчових продуктів» 
(Міжнародний інститут безпечності та якості 
харчових продуктів) 

 

ГОЛУБ БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
доцент кафедри товарознавства та експертизи 
харчових продуктів, кандидат технічних наук 
 
Викладає дисципліни: "Управління безпечністю 
товарів", "Контроль безпечності товарів" 
 
Запрошується експертом-консультантом під час 
здійснення первинних аудитів при підготовці до 
впровадження систем управління безпечністю 
харчових продуктів Міжнародним інститутом 
безпечності та якості харчових продуктів. 
 
Отримав свідоцтва та сертифікати: 
-“Система НАССР. Розробка, запровадження та 
офіційний контроль відповідно до вимог та практики 
Європейського Союзу” (навчальний курс проекту 
UNIDO “Підвищення стандартів безпечності 
харчових продуктів в Україні”);  
- “Методичне забезпечення та практичні аспекти 



проведення інспекцій системи НАССР” (навчальний 
курс проекту USAID/ЛІНК); 
-“HACCP principles and auditing of HACCP systems 
examination” (навчальний курс Campden BRI 
Magyarorszag); 
-“ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems 
Requierements” (навчальний курс Campden BRI 
Magyarorszag);  
-Спеціалізований навчальний курс для консультантів 
з безпечності харчових продуктів (проект IFS 
“Безпечність харчової продукції в Україні” спільно з 
Міжнародним інститутом безпечності та якості 
харчових продуктів); 
-“Food Safety Management Systems Auditor/Lead 
Auditor” (навчальний курс TṺV Rheinland); 
-“Глобальні ринки: підвищений рівень” (навчальний 
курс для консультантів по безпечності харчових 
продуктів в рамках проекту IFS “Безопасность 
пищевой продукции в Украине”) 

 

ПРИТУЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 
доктор технічних наук, професор кафедри 
товарознавства та експертизи харчових продуктів 
 
Викладає дисципліни: «Codex Alimentarius», 
«Організація захисту прав споживачів» 
 
Є керівником системи управління якістю КНТЕУ, 
членом Національної Комісії Кодекс Аліментаріус, 
громадської ради Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, очолює Українське 
товариство товарознавців та технологів та 
Всеукраїнську федерацію споживачів “ПУЛЬС”, 
входить до складу ради Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів.  
Є керівником науково-дослідних робіт: “Управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів та 
сировинних ресурсів", "Формування інституційного 
середовища захисту ринку України від розміщення 
небезпечної та неякісної продукції". 



 

МЕТЕЛЬСЬКА НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА 
кандидат технічних наук  
доцент кафедри товарознавства та експертизи 
харчових продуктів 
 
Викладає дисципліни: "Технічне регулювання. 
Основи стандартизації, метрології та управління 
якістю", "Організація і технологія інспектування", 
"Технічне регулювання. Оцінювання відповідності", 
«Санітарія та гігієна виробництв» 
Спільно з фахівцями Укрметртестстандарту 
проводить технічний нагляд за сертифікованою 
системою управління якістю на виробничих 
підприємствах. 
 
Пройшла стажування: 
- «Внутрішній аудитор системи управління якістю за 
ДСТУ ISO 9001:2009» (ДП «Укрметртестстандарт»); 
– «Стандарт ISO 9001:2008. Внутрішні аудити 
системи управління якістю» (Bureau Veritas) 
 
 

 

ЯСИНСЬКА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА  
кандидат технічних наук, доцент кафедри 
товарознавства та експертизи харчових продуктів 
 
Викладає дисципліни: «Управління якістю», 
«Управління якістю товарів», «Аудит систем 
управління якістю та безпечністю продукції» 
Є внутрішнім аудитором КНТЕУ, займається 
питаннями практичного впровадження принципів 
TQМ в освітню галузь 
 
Пройшла стажування: 
-«Сектор перспективного розвитку, сертифікації 
систем управління за ISO1400 і НАССР» (ДП 
«Укрметртестстандарт»); 
-«Спеціалізований навчальний курс для консультантів 
з безпечності харчових продуктів» (Міжнародний 
інститут безпечності та якості харчових продуктів) 

 


