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У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  ІНФОРМАЦІЙНА  КАМПАНІЯ

СПОЖИВЧА ОСВIТА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТРЕНД 
За підтримки Голови Правління Укркоопспілки Іллі Гороховського, ректора університету Олексія Нестулі та 
молодої команди науковців на чолі з деканом факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Аліною 
Ткаченко 28 січня 2019 року між Полтавським університетом економіки і торгівлі та Громадською організацією 
«Український центр європейської політики» було укладено меморандум про співпрацю та взаємодію в рам-
ках інформаційної кампанії з підвищення рівня обізнаності споживачів «Європейські вимоги безпечності 
харчових продуктів: від ферми до виделки».

М етою співробітни-
цтва є об’єднання 
зусиль у частині ін-
формування насе-
лення про права 

споживачів згідно з актуальним 
харчовим законодавством та на-
дання необхідної інформації 
для можливості захисту цих 
прав у рамках всеукраїнської ін-
формаційної кампанії «Європей-
ські вимоги безпечності харчо-
вих продуктів: від лану до сто-
лу». 

Головні напрями діяльності 
молодої команди в рамках ме-
морандуму:

• інформування населення 
про євроінтеграційні реформи в 
Україні в межах змін харчового 
законодавства;

• популяризація європей-
ських цінностей в українському 
суспільстві;

• поінформування спожива-
чів про здійснення Україною ре-
форм, передбачених угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС у 
сфері харчового законодавства 
щодо якості й безпечності хар-
чових продуктів;

• підвищення рівня обізна-
ності та споживчої відповідаль-
ності населення.

Важливо  звернути увагу, що 
в рамках Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС вітчизняне 
харчове законодавство починає 
змінюватися – ухвалено Закон 
«Про інформацію для спожива-
чів щодо харчових продуктів», 
де встановлено правові й органі-

заційні засади надання спожи-
вачам інформації про харчові 
продукти з метою забезпечення 
високого рівня захисту здоров’я 
громадян і задоволення їх соці-
альних та економічних інтере-
сів. У зв’язку зі вступом у дію 
цього документа ініціативною 
групою та студентським акти-
вом ПУЕТ на чолі з деканом Алі-
ною Ткаченко був створений 
проект «Безпечно та якісно? 
Знаю, що купую!». З ним ПУЕТ 
долучився до загальнонаціо-
нальної інформаційної кампанії 
Громадської організації «Укра-
їнський центр європейської по-
літики». Мета заходу – забезпе-
чення належного поінформуван-

ня споживачів і надання точної 
та зрозумілої людям інформації 
щодо харчових продуктів. 

Зважаючи на важливість ви-
щезазначеного проекту, було 
створено команду експертів, які 
могли б з легкістю надати ін-
формацію про харчові продукти 
для споживачів. Значна кіль-
кість українців не володіє ін-
формацією про справжній склад 
продукту через приховування 
чи маскування цієї інформації, 
що є, насамперед, порушенням 
їх прав. Вирішення цього питан-
ня не потребує значних коштів 
та часу, але суттєво впливає на 
здоров’я населення України. 
Тому протягом січня–лютого 

2019 року студентами ПУЕТ в 
рамках практико-орієнтованого 
навчання з дисципліни «Марку-
вання товарів в Україні та за 
кордоном» в одному з найбіль-
ших у місті ТРЦ «Київ» для всіх 
відвідувачів були проведені 
консультації й  роз’яснення 
щодо змін у сфері харчового за-
конодавства та захисту прав 
споживачів. 

Викладачами кафедри това-
рознавства, біотехнології, екс-
пертизи та митної справи Пол-
тавського університету економі-
ки і торгівлі  був організований 
флешмоб «Хочу жити в якісно-
му світі», мета якого полягала у 
проведенні просвітницьких за-
ходів у школах (учням розказу-
вали про найшкідливіші про-
дукти харчування та навчали 
визначати якість товарів у до-
машніх умовах).

Перший захід було проведено 
в Розсошенській гімназії за 
участю викладачів університе-
ту Зої Котової та Євгенії Хмель-
ницької. Акцію провели й у Пол-
тавській загальноосвітній шко-
лі №4 за участю Надії Гнітій та 
Анни Кобищан, а також у Пол-
тавській загальноосвітній шко-
лі №27 з фахівцями своєї справи 
Юлією Басовою та Зоєю Рачин-
ською. На черзі – Полтавська 
гімназія №14, а також інші шко-
ли м. Полтава. Загалом бажання 
долучитися до акції виявили 
вже понад 10 шкіл.

На проведених майстер-кла-
сах учням пропонували визна-
чити наявність барвників у со-

ках і напоях, харчових добавок у 
сирках та ковбасах, наявність 
фуксину в сосисках, сторонніх 
домішок у чаї тощо. Фахівці та-
кож розповідали школярам про 
склад і негативний вплив на їх 
здоров’я таких продуктів, як су-
харики, газовані напої, чіпси й 
енергетичні напої.

Акцію підтримали й за межа-
ми міста. Так, на запрошення 
методичного кабінету Мирго-
родського району спеціалісти 
ПУЕТ відвідали місто Мирго-
род, де провели майстер-клас 
«Хочу жити в якісному світі» 
для учнів 5–11 класів шкіл Мир-
городського району. Під час про-
ведення заходу декан факульте-
ту товарознавства, торгівлі та 
маркетингу, експерт у сфері без-
печності та якості харчових про-
дуктів Аліна Ткаченко розпові-
ла про секрети маркування хар-
чової продукції і правила читан-
ня штрих-коду. Старший викла-
дач кафедри товарознавства, 
біо технології, експертизи та 
митної справи Надія Гнітій про-
вела майстер-клас з експрес-ви-
значення якості товарів. Учні за-
любки взяли участь у виконанні 
досліджень: визначали вміст 
крохмалю у ковбасних виробах 
та сирах, наявність барвників у 
напоях. Старший викладач ка-
федри товарознавства, біотехно-
логії, експертизи та митної 
справи Олена Кириченко поді-
лилася із присутніми досвідом 
вибору мийних засобів. Учні на-
вчилися визначати їх кислот-
ність та дізналися про такі еко-
логічні мийні засоби нового по-
коління, як мильні горіхи. Зага-
лом захід відвідали близько 100 
учасників.

Це далеко не вся робота з 
означеної теми. Фахівці Полтав-
ського університету економіки і 
торгівлі проводитимуть ще низ-
ку заходів зі споживчої освіти, 
щоб навчити якомога більше 
людей розуміти, які товари й 
для чого купувати, яке їх при-
значення, а найголовніше – до-
помогти усвідомити власне спо-
живацьке «я». Разом із ПУЕТ 
споживча освіта стає невід ’єм-
ною складовою, що дозволяє 
формувати стале, демократичне 
й розвинене суспільство, здатне 
розвиватися й успішно взаємо-
діяти. 
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