
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) З ГІГІЄНИ І САНІТАРІЇ 
 

Тема: Організаційно-правове забезпечення санітарії та гігієни у готельно-ресторанній справі.  

Мета: Проаналізувати нормативно-правовий документ, яким регулюють питання санітарно-гігієнічного нагляду в Україні. 

Хід виконання 
Студенти виконують завдання за варіантом, номер якого відповідає номеру за порядком у списку студентів групи (див. таблицю). Виконуючи завдання 

студенти вивчають роль нормативно-правового документа у регулюванні питань санітарно-гігієнічного нагляду в Україні під час професійної 

діяльності. Виконані завдання студенти здають викладачеві у встановлені терміни та обговорюють на практичному занятті. 

 

Обсяг ІНДЗ: до 3-х сторінок формату А4 без врахування переліку використаних джерел. 

Вимоги до оформлення: 
 усі поля сторінки — 2 см; 

 шрифт — Times New Roman або споріднений; розмір — 14 pt; 

 міжрядковий інтервал — 1,5; 

 титульного аркуша не потрібно; на початку першої сторінки зазначають прізвище ім’я та по-батькові студента, номер групи, номер варіанта та тему 

ІНДЗ; 

 перелік використаних джерел оформляють з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/dstu-8302-2015.pdf. 

 

Таблиця 
Перелік індивідуальних завдань 

№ 
варіанта 

Завдання № 
варіанта 

Завдання 

 
 

1 

Проаналізуйте головні права та обов'язки громадян, підприємств, установ і 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

зазначені в законі України „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 1996 року 

№ 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 1997 року 

- ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV; 

від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

 
 

2 

Охарактеризуйте державне регулювання і вимоги щодо забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, зазначені в законі 

України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР; 

від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 1997 року - ВР, від 

30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV; від 21 

грудня 2000 року № 2171-III). 

 
 

3 

Проаналізуйте виробництво та обіг харчових продуктів, зазначені в законі 

України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів” від 3 грудня 1997 року № 771/97-ВР. 

 
 

4 

Обґрунтуйте порядок вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції, 

зазначений в законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» 

від 14 січня 2000 року № 1393-XIV. 

 
 

5 

Проаналізуйте головні права та обов'язки громадян, підприємств, установ і 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

зазначені в законі України „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 1996 року 

№ 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 1997 року 

- ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV; 

від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

 
 

6 

Охарактеризуйте відповідальність за порушення санітарного 

законодавства, зазначену в законі України „Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 

1996 року № 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 

листопаду 1997 року - ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 

грудня 1999 року № 1288-ХIV; від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 



 
7 

Проаналізуйте участь держави у забезпеченні безпечності та якості харчових 

продуктів, зазначену в законі України “Про внесення змін до Закону України 

"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"” N 

2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
8 

Охарактеризуйте права та обов'язки виробників і продавців 

(постачальників), зазначені в законі України “Про внесення змін до Закону 

України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої 

сировини"” N 2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
9 

Охарактеризуйте умови праці у закладах готельно-ресторанного господарства 

на прикладі Конвенції № 172 від 25.06.1991 р. “Про умови праці в готелях, 

ресторанах і аналогічних закладах”. 

 
10 

Проаналізуйте державне регулювання безпечності та якості харчових 

продуктів, зазначене в законі України “Про внесення змін до Закону 

України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої 

сировини"” N 2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
11 

Охарактеризуйте виробництво харчових продуктів, зазначене в законі України 

“Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини"” N 2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
12 

Обґрунтуйте обіг харчових продуктів, встановлений законом України 

“Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини"” N 2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
 

13 

Проаналізуйте організацію виробництва та продаж продукції, зазначені в 

Правилах роботи закладів (підприємств) громадського харчування (Наказ № 

219 від 24. 07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України). (зі змінами від 03.11.2003 №303,  від 17.05.2006 №170, від 

09.10.2006 №309, від 25.01.2008 №21, від 10.11.2009   №1239, від 20.05.2015 

№509, від 10.05.2018 №632). 

 
 

14 

Охарактеризуйте організацію обслуговування споживачів, зазначену в 

Правилах роботи закладів (підприємств) громадського харчування (Наказ 

№ 219 від 24. 07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України). (зі змінами від 03.11.2003 №303,  від 

17.05.2006 №170, від 09.10.2006 №309, від 25.01.2008 №21, від 10.11.2009   

№1239, від 20.05.2015 №509, від 10.05.2018 №632). 

 
15 

Проаналізуйте права споживачів та їх захист, зазначені в Законі України «Про 

захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ. 
 

16 
Охарактеризуйте права громадських організацій споживачів (об'єднань 

споживачів), зазначені в Законі України «Про захист прав споживачів» від 

12.05.1991 № 1023-ХІІ. 

 
17 

Охарактеризуйте умови праці у закладах готельно-ресторанного господарства 

на прикладі Конвенції № 172 від 25.06.1991 р. “Про умови праці в готелях, 

ресторанах і аналогічних закладах”.  

 

 
18 

Охарактеризуйте повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, 

зазначені в Законі України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” від 3 грудня 1997 року № 

771/97-ВР. 

 
 

19 

Обґрунтуйте санітарні заходи та окремі показники якості харчових продуктів, 

зазначені в Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів” від 3 грудня 1997 року № 771/97-ВР. 

 

 
 

20 

Проаналізуйте головні права та обов'язки громадян, підприємств, установ і 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

зазначені в законі України „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 1996 

року № 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 

1997 року - ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року 

№ 1288-ХIV; від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

 
21 

Охарактеризуйте державну реєстрацію об’єктів санітарних заходів, зазначену в 

Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів” від 3 грудня 1997 року № 771/97-ВР. 

 
22 

Проаналізуйте виробництво та обіг харчових продуктів, зазначені в законі 

України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів” від 3 грудня 1997 року № 771/97-ВР. 

 
23 

Обґрунтуйте загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими 

продуктами, подані в законі України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” від 3 грудня 1997 року № 771/97-

ВР. 

 
24 

Обґрунтуйте порядок вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції, 

зазначений в законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» 

від 14 січня 2000 року № 1393-XIV. 

 
25 

Охарактеризуйте повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції і 

подальшого поводження з нею, зазначені в законі України «Про вилучення з 

обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної 

та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року № 1393-XIV. 

 
26 

Охарактеризуйте переробку, утилізацію, знищення або використання 

вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, прописані в законі 

України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 

подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 

2000 року № 1393-XIV. 

 



 
 

27 

Проаналізуйте головні права та обов'язки громадян, підприємств, установ і 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

зазначені в законі України „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 1996 року 

№ 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 1997 року 

- ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV; 

від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

 
 

28 

Охарактеризуйте відповідальність за порушення санітарного 

законодавства, зазначену в законі України „Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення” (зі змінами від 17 грудня 

1996 року № 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 

листопаду 1997 року - ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 

грудня 1999 року № 1288-ХIV; від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

 
29 

Охарактеризуйте виробництво харчових продуктів, зазначене в законі України 

“Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини"” N 2809-IV від 6 вересня 2005 р. 

 
30 

Охарактеризуйте умови праці у закладах готельно-ресторанного 

господарства на прикладі Конвенції № 172 від 25.06.1991 р. “Про умови 

праці в готелях, ресторанах і аналогічних закладах”. 

 

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі 

 

1. Сайт кафедри безпеки життєдіяльності: http://www.lnu.edu.ua/life-safety/ 

2. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua 

3. Сайт Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua 

4. Сайт Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua 

 


