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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами 

знань з основ і завдань ідентифікаційної діяльності; критеріїв і показників 

ідентифікації харчових продуктів; сучасних експрес-методів виявлення 

фальсифікації харчових продуктів та умов їхнього проведення; основних засад 

оцінювання якості та порядку проведення ідентифікації харчових продуктів; 

вмінь і навичок щодо визначення конкретних критеріїв ідентифікації харчових 

продуктів; виявлення можливої їх фальсифікації та дефектів, чужорідних 

речовин у продуктах і встановлення причин, що зумовлюють відхилення від 

показників якості. 

Оператор ринку в умовах конкурентного середовища бажає отримати 

максимальний прибуток за свій товар будь-якими способами: як шляхом 

покращення якості продукту, так і шляхом обманювання споживачів та 

виготовлення і реалізації неякісних і фальсифікованих товарів. Організація і 

проведення ідентифікації харчових продуктів, як однієї із складових її 

експертизи, дає впевненість для споживачів у тому, що продукція, яка 

виготовлена і реалізується у торговельній мережі, є безпечною та якісною, і не 

завадить шкоди їх здоров’ю. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 



у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Основні поняття та актуальність проблеми ідентифікації харчових 

продуктів. 

2. Сутність, види та засоби фальсифікації харчових продуктів. 

3. Ідентифікація та виявлення фальсифікації харчових продуктів 

рослинного походження. 

4. Ідентифікація та виявлення фальсифікації харчових продуктів 

тваринного походження. 

5. Ідентифікація та виявлення фальсифікації харчових кондитерських 

виробів, алкогольних і безалкогольних напоїв. 

6. Ідентифікація та виявлення фальсифікації кави, чаю та спецій і 

прянощів. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Встановлення порядку і загальних правил проведення ідентифікації 

харчових продуктів. 

2. Ідентифікація та виявлення фальсифікації органічного борошна 

3. Ідентифікація та виявлення фальсифікації органічних томатних 

продуктів 

4. Ідентифікація яєць та яєчних продуктів та методи виявлення їх 

фальсифікації. 

5. Ідентифікація та виявлення фальсифікації карамелі. 

6. Ідентифікація та виявлення фальсифікації алкогольної продукції. 

7. Ідентифікація та виявлення фальсифікації органічної кави. 

8. Ідентифікаційна експертиза допоміжних товарів. 
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