
                                        

                                        
                                          Зміцнення позицій НГО у регіонах  

                                    як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції,  
                                    спрямованого на подолання корупції 
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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

для фахівців НГО, викладачів та студентів ВНЗ аграрного та харчового напряму  

з питань формування тренінгової спільноти у сфері безпеки продуктів харчування 

для підготовки бізнесу до державних перевірок та виходу на міжнародні ринки 

(в дистанційному режимі, ZOOM) 

 

 

 
 

Вступ 
 

9.30 – 10.00 
 

Налаштування інструменту з включеною камерою  

Прохання під час тренінгу задавати питання у чаті 

 

 

10.00 – 10.10 

 

 

Вступ  

▪ Любов Нестиренко 

 

 

10.10 – 10.20 

 

 

Загальна інформація про проект з розгортання 

тренерської мережі з безпеки харчової продукції 

▪ Лариса Старікова 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

10.20 – 10.30  

 

Що таке сучасний тренінг 

▪ Сергій Щербина  

 

 

натиснути тут  

 

10.30 – 10.45 

 

 

Життя після проекту  

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

 

Основи законодавства про харчову безпеку 
 

10.50 – 10.55 

 

 

 

Питання до аудиторії: 

Як Ви оцінюєте нещодавні події навколо зміни 

підпорядкування та реформування ДПСС?  

 

 

 

Написати  

у чаті 

 

  

http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/TStar_2020_09_16_06_28_28_270569.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/TSCH_2020_09_16_06_22_26_850447.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/IniKoval_2020_09_17_15_08_19_606376.pdf
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10.55 – 11.10 

 

 

Презентація законодавства про харчову безпеку, яке є 

предметом державного контролю 

▪ Лариса Старікова 

 

Закон України "Про основні принципи та вимоги  

до безпечності та якості харчових продуктів" 

Зміст закону 

 

Галузеве законодавство,  

норми якого є предметом державного контролю 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

11.10 – 11.15 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

 

 

Запитання 

задавати в чаті  

 

Основи законодавства про державний контроль 
 

11.15 – 11.20 

 

 

Питання до аудиторії: 

Хто знайомий з законодавством про державний 

контроль? 

 

 

 

Помахати 

 

 

11.20 – 11.45 

 

 

Презентація про основи законодавства про державний 

контроль 

▪ Лариса Старікова 

 

Закон України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" 

Зміст закону 

 

Закон України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я  

та благополуччя тварин" 

Зміст закону 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

настинути тут 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

11.45 – 11.50 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

 

 

 

Робота з уніфікованими актами 
 

11.50 – 12.00 

 

Презентація інтернет-джерел щодо державного контролю 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

12.00 – 12.10 

 

Презентація особливостей Плану державних перевірок на 

2020 рік 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/3-A_2020_04_06_12_45_26_200727.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/BasaLaw_2020_05_13_11_30_07_803630.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/5_2020_04_04_15_55_30_621839.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/stru#Stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/2_12-10-Pavlo_next_1_2020_09_16_05_55_43_190503.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/PlanCOV_2020_09_16_09_04_40_652157.pdf
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Самостійна робота  

з уніфікованими актами державного контролю 

▪ Куратор: Лариса Старікова 

 

 

Питання,  

які виникають, 

писати у чаті 

 

Сертифікаційне завдання: 

1) обрати найбільш цікавий напрям державного контролю 

2) відкрити відповідний нормативний документ (форму акту) 

3) обрати 5 найбільш складних/значимих питань контролю  

4) обрати 5 найбільш простих питань контролю  

4) відкрити відповідні посилання на норми законодавства 

5) скласти рекомендації для бізнесу щодо дотримання 5 найбільш складних 

вимог 

 

Напрями державного контролю: 

 
 

▪ Вимоги законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та 

благополуччя тварин 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447  

 

▪ НАССР 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 446 

 

▪ Ветеринарія 

Наказ Мінагрополітики від 07.03.2018 № 130 

 

▪ Вимоги законодавства у сфері господарської діяльності з 

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських 

рослин під час створення, дослідження та практичного 

використання ГМО у відкритій системі 

Наказ Мінагрополітики 12.07.2019  № 385 

 

▪ Вимоги законодавства у сферах карантину та захисту рослин 

Наказ Мінагрополітики 07.05.2019 № 242 

 

▪ Вимоги законодавства у сферах насінництва та розсадництва, 

охорони прав на сорти рослин 

Наказ Мінагрополітики 01.04.2019  № 170 

 

▪ Санітарне законодавство 

Наказ Мінздраву від 10.04.2013  № 287 

 

▪ Регульовані ціни 

Наказ МЕРТ від 14.08.2013  № 965 

 

▪ Захист споживачів 

Наказ МРЕТС від 29.01.2020 № 94 

 

▪ Метрологічна діяльність 

Наказ МЕРТ від 01.11.2016 № 1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0980-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0366-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0560-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0431-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0185-20#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0048-20#n9
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Сертифікація: 

Надіслати рекомендації для бізнесу  

 

 

на пошту 
ac.agrouu@gmail.com 

 

 

12.10 – 12.20 

 

 

Інформація про сертифікаційне завдання 

▪ Павло Коваль 

 

12.20 – 12.30 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

Запитання в 

чаті, голосове 

підключення  

 
 

 

 

Перерва 10 хвилин 

 
 

 

 

 

Тренерська спільнота 
 

 

12.30 – 12.40 

 

 

Презентація загальних засад сучасного мережування 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут  

 

Презентація інструментарію підтримки професійних спільнот:     

 

12.40 – 12.50 

 

 

Мережа для тренерів  

▪ Павло Коваль 

 

 

натисніть тут 

 

12.50 – 12.55 

 

Мережа для доброчесного бізнесу  

▪ Павло Коваль 

 

 

натисніть тут 

 

12.55 – 13.00 

 

Деклараційний портал 

▪ Павло Коваль 

 

 

натисніть тут 

 

13.00 – 13.10 

 

Галузеве саморегулювання 

▪ Лариса Старікова                                          Концепція  

 

 

натисніть тут  

натисніть тут 

 

13.10 – 13.20 

 

Кластер відповідальних виробників аграрної/харчової 

продукції                                                                    Концепція  

▪ Лариса Старікова 

 

 

натисніть тут 

натисніть тут 

  

mailto:ac.agrouu@gmail.com
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/NWork_2020_09_15_06_30_27_448097.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/11_2020_04_05_07_51_52_200284.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/12_2020_04_05_07_51_52_200689.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/13_2020_04_05_07_51_52_200980.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/10-0_2020_04_13_14_20_51_558874.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/530/files/SelfRegulationConcept_2018_05_21_20_51_36_059650.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/10_2020_04_05_06_35_06_507395.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/577/files/Klaster_2018_06_04_10_49_59_861625.pdf
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Самостійна робота  

з методичними матеріалами щодо розбудови мережі професійних тренерів 

у сфері безпеки продуктів харчування 

▪ Куратор: Павло Коваль 

 

 

Питання,  

які виникають, 

писати у чаті 

 

Завдання: 

Ознайомитися з методичними матеріалами щодо мережі тренерів: 

1) Загальні підходи до побудови мережі 

2) П‘ять базових цілей об‘єднання в мережу 

3) Базове питання мережі 

4) Цільові групи мережі 

5) Продукти та послуги для цільових груп 

6) Цінності та правила мережування 

7) Структура мережі 

8) Концепція сертифікації тренерів 

9) Кодекс етики тренера 

 

 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

Сертифікація 

надати коментарі щодо побудови і функціонування мережі  

 

 

на пошту 
ac.agrouu@gmail.com 

 

13.20 – 13.30 

 

 

Інформація про завдання 

Відповіді на питання 

▪ Павло Коваль 

▪ Лариса Старікова 

 

 

13.30 – 13.35 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

 

Запитання 

задавати в чаті  

 

 

Тренерська майстерність 
 

 

 

13.35 – 13.50 

 

 

Презентація основ тренерської майстерності 

▪ Сергій Щербина 

 

 

натиснути тут  

 

 

Самостійна робота  

над посібником з тренерської майстерності 

▪ Сергій Щербина  

 

 

 

Питання,  

які виникають, 

писати у чаті 
 

 

Сертифікаційне завдання: 

Ознайомитися з розділами посібника з тренерської майстерності і 

заповнити робочі форми для тренерів: 
 

1) П‘ять принципів тренінгу для бізнесу 

FormTraining1 

2) Що потрібно для професійного тренера? 

FormTraining2-1 

FormTraining2-2 

 

 
 
 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 
 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут  

http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-1_2020_02_04_13_23_04_036428.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-2_2020_02_04_13_24_00_376940.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-3_2020_02_04_13_24_00_377342.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-4_2020_02_04_13_24_00_377741.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-5_2020_02_04_13_24_00_378064.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-6_2020_02_04_13_24_00_378366.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tr-4-7_2020_04_24_20_14_35_876544.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Tm-4-8_2020_02_04_13_24_00_378983.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1264/files/Ethics_2020_07_16_18_51_13_814165.pdf
mailto:ac.agrouu@gmail.com
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/TrainingArt_2020_09_15_06_35_27_116042.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-1_2020_02_04_13_05_33_584387.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-1_2020_04_05_05_53_15_938330.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-2_2020_02_04_13_10_06_135836.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-2_2020_04_05_05_53_15_938686.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-3_2020_04_05_05_53_15_938976.pdf
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3) Що потрібно знати для успішного навчання? 

FormTraining3 

4) Що потрібно знати про цільову аудиторію? 

FormTraining4-1 

FormTraining4-2 

5) Як формувати навчальні цілі? 

FormTraining5 

6) Як обрати оптимальний формат навчання? 

FormTraining6 

7) Яким методом досягти результату? 

FormTraining7 

8) Як скласти програму тренінгу? 

FormTraining8-1 

FormTraining8-2 

FormTrainin8-3 

9) Як впоратися з аудиторією? 

FormTraining9 

10) Десять заповідей успішного тренінгу 

FormTraining10 

 

• Форми для заповнення в форматі Word   тут 

(доступні для зареєстрованих учасників тренінгу) 

 

 

 

натиснути тут  

натиснути тут  

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут  

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

 

 

Сертифікація: 

надіслати заповнені робочі форми 

 

на пошту 
ac.agrouu@gmail.com 

 

 

13.50 – 13.55 

 

 

 

Інформація про сертифікаційне завдання 

▪ Сергій Щербина  

 

 

13.55 – 14.00 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

 

 

Запитання 

задавати в чаті  

 

Консультаційна сесія 
 

18 вересня 

16-00 – 17-00 

 

 

Відповіді на питання щодо виконання сертифікаційного 

завдання, задані в чаті, відправлені кураторам на 

електронну пошту: 

▪ Лариса Старікова    larisa.starikova@gmail.com 

▪ Сергій Щербина        svshcherbyna@i.ua 

▪ Павло Коваль             analytic@logis.biz.ua 

 

Включення учасників  

▪ Команда проекту 

 

  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f-JV4kCMfkHnlwAJf-lQkD7CZ9N1U6GD
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-3_2020_02_04_13_10_31_153132.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-4_2020_04_05_05_56_06_486227.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-4_2020_02_04_13_10_31_153694.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-5_2020_04_05_05_56_06_486606.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-6_2020_04_05_05_56_06_486886.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-5_2020_02_04_13_10_31_154016.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-7_2020_04_05_05_58_11_091249.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-6_2020_02_04_13_11_11_258462.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-8_2020_04_05_05_58_11_091704.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-7_2020_02_04_13_11_11_258790.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-9_2020_04_05_05_58_11_092041.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-8_2020_02_04_13_11_11_259064.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-10_2020_04_05_06_06_31_240694.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-11_2020_04_05_06_06_31_241061.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-12_2020_04_05_06_06_31_241340.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-9_2020_02_04_13_11_11_259345.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-13_2020_04_05_06_10_42_820018.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-10_2020_02_04_13_11_11_258117.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/FormsTraining-14_2020_04_05_06_10_42_820483.pdf
mailto:ac.agrouu@gmail.com
mailto:larisa.starikova@gmail.com
mailto:svshcherbyna@i.ua
mailto:analytic@logis.biz.ua

