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ПЕРЕДМОВА 

 

 Розвиток торговельних відносин України з багатьма країнами світу створює 

потенціальну небезпеку ввезення карантинних та інших небезпечних шкідників, 

хвороб рослин та бур’янів. Це викликає багато питань щодо шкідливих 

організмів, що потрапляють з імпортними вантажами, для яких не встановлений 

статус, як карантинного, не визначене їх значення для рослинних ресурсів 

України. 

 Все це потребує оцінки небезпеки адвентивних видів шкідливих організмів 

для певної території країни, їх економічного та соціального значення. 

    

Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців 

   

У курсі «Міжнародні фітосанітарні стандарти» – студент знайомиться з фіто 

санітарними принципами карантину і захисту рослин, міжнародними службами з 

фітосанітарної безпеки (СОТ, ЄОКЗР тощо), нормативними документами, що 

використовуються у міжнародній торгівлі. Також вивчається кодекс поведінки 

щодо експорту, перевантаження, імпорту та вивільнення агентів біологічної 

боротьби та інших корисних організмів, вказівки щодо фітосанітарних 

сертифікатів.  Метою навчальної дисципліни «Міжнародні фітосанітарні 

стандарти» є поглиблення знань про застосування фітосанітарних заходів у 

міжнародній торгівлі, оволодіння міжнародними стандартами ЄОКЗР. 

 

Завдання вивчення дисципліни  

 

Основним завданням дисципліни «Міжнародні фітосанітарні стандарти» є 

вивчення питань щодо наукового обґрунтування фітосанітарного ризику при 

завезенні адвентивних шкідливих організмів в сучасну епоху розвитку 

торговельних відносин та забезпечення ефективних карантинних заходів щодо 

охорони рослинних ресурсів України. А також встановлюють процес аналізу 

ризиків як основу для вивчення ризиків, яку можуть переносити при імпорті 

рослини, рослинний матеріал та регульовані (неживі) предмети.  

 

Вимоги до знань і вмінь, набутих в результаті вивчення дисципліни. 

 

Магістр зі спеціальності «Карантин рослин» повинен знати основні напрямки 

та мету національної фітосанітарної політики України, завдання та функції 

міжнародних стандартів з фітосанітарного регулювання, значення членства 

України в Світовій Організації Торгівлі та гармонізації фітосанітарного 

законодавства нашої країни з міжнародними стандартами. Крім цього магістри 

повинні вміти оформляти фіто санітарну документацію згідно міжнародних 

стандартів встановлювати та визначати еквівалентність фітосанітарних заходів, 

заповнювати діагностичні протоколи, проводити фіто санітарну обробку від 

регульованих шкідливих організмів.  



Знати основні міжнародні організації з карантину та захисту рослин, 

міжнародні угоди та конвенції.  

 

Дисципліни, які передують вивченню курсу «Міжнародні 

фітосанітарні стандарти»:   

 

Викладанню дисципліни «Міжнародні фітосанітарні стандарти» безумовно 

має передувати вивчення основ загальної та сільськогосподарської ентомології та 

загальної і сільськогосподарської фітопатології, гербології, хімічного захисту 

рослин, інтегрованого захисту рослин, імунітету рослин, а також блоку 

спеціалізованих карантинних дисциплін: «Зовнішній і внутрішній карантин 

рослин»,  «Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання», «Фітосанітарне 

право», «Знезараження об’єктів регулювання». 



Модуль 1. 

Тема 1. МСФЗ №1 ФІТОСАНІТАРНІ ПРИНЦИПИ КАРАНТИНУ ТА 
ЗАХИСТУ РОСЛИН І ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ У 
МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ. 

Основні принципи: Суверенітет. Необхідність. Управління ризиком. 
Мінімальний вплив. Прозорість. Гармонізація. Відсутність дискримінації. 
Технічне обґрунтування. Співробітництво. Еквівалентність фітосанітарних 
заходів. Зміни.  

Операційні принципи: Аналіз фітосанітарного ризику. Створення переліку 
шкідливих організмів. Встановлення вільних зон та зон низької чисельності 
шкідливих організмів. Офіційна боротьба з регульованими шкідливими 
організмами. Системний підхід. Нагляд. Повідомлення про шкідливі організми. 
Фітосанітарна сертифікація. Фітосанітарна цілісність та безпечність вантажів. 
Термінова дія. Екстрені заходи. Створення НОКЗР. Врегулювання спорів. 
Уникнення невиправданих затримок. Нотифікація невідповідності. Обмін 
інформацією. Технічна допомога. 

 
Тема 2. МСФЗ № 2. СТРУКТУРА АНАЛІЗУ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ. 
Стадія 1 АФР: Підготовчий етап: Вступні моменти. Визначення шляхів 

розповсюдження. Ідентифікація шкідливого організму. Перегляд фітосанітарної 

політики. Ідентифікація організму, який до цього часу невідомий як шкідливий 

організм. Визначення шкідливості  організму. Рослини як шкідливі організми. 

Агенти біологічної боротьби та інші корисні організми. Організми, які ще не 

повністю вивчені, або є складними для ідентифікації. Живі модифіковані 

організми. Ввезення (імпорт) організмів для особливого використання. Визначення 

зони АФР. Попередні аналізи фітосанітарного ризику. Завершення  підготовчого 

етапу. 

Стандарти, які пов’язані зі стадією 2 і 3 АФР. Резюме стадії 2 АФР: оцінка 

фітосанітарного ризику. Резюме стадії 3 АФР: оцінка управління фітосанітарним 

ризиком. 

Аспекти, загальні для всіх стадій: Невизначеність. Збір інформації. 

Документація. Документація процесу АФР в цілому. Документація кожного 

конкретного АФР. Повідомлення про ризик. Послідовність при проведенні АФР. 

Уникнення невиправданих прострочень. 

 

Тема 3. МСФЗ № 3. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ЩОДО ЕКСПОРТУ, 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, ІМПОРТУ ТА ВИВІЛЬНЕННЯ АГЕНТІВ БІОЛОГІЧНОЇ 

БОРОТЬБИ ТА ІНШИХ КОРИСНИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Призначення відповідального органу і опис загальних обов’язків: Сторони, 

які домовляються. Загальні обов’язки.   

Аналіз фітосанітарного ризику: 

Обов’язки договірних сторін щодо імпорту: Обов’язки  імпортуючої 

договірної сторони. Обов'язки НОКЗР експортуючої сторони. 

Обов’язки імпортера відносно документації щодо імпорту: Вимоги 

документації відносно організмів-мішеней. Вимоги документації відносно агентів 

біологічної боротьби або інших корисних організмів. Вимоги документації відносно 



потенційних загроза екстрених дій. Вимоги документації відносно  досліджень в 

карантинних умовах. 

Обов’язки експортера: Особливі обов’язки відносно організмів, призначених 

для наводняючого випуску. 

Обов’язки НОКЗР або іншого відповідального органу імпортуючої 

сторони при     імпорті: Нагляд. Карантин. Випуск. 

Обов’язки НОКЗР або іншого відповідального органу перед випуском, під 

час і після нього: Випуск. Документація. Моніторинг і оцінка. Експертні заходи. 

Зв'язок. Повідомлення.  

 

Тема 4. МСФЗ № 4. ВИМОГИ  ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНИХ ЗОН. 

Загальні вимоги до вільних зон (ВЗ): Визначення  меж ВЗ. Встановлення і 

підтримання ВЗ. Системи, які дозволяють встановити, що  зона  вільна. 

Фітосанітарні заходи для  підтримання зони вільною. Контроль за підтриманням 

ВЗ. Документування і перегляд. 

Специфічні вимоги до ВЗ різних типів: Ціла країна. Системи, що 

дозволяють  встановити, що зона вільна. Фітосанітарні заходи для  підтримання 

зони вільною. Контроль за підтриманням ВЗ. Документування і перегляд. 

Незаражена частина країни, в якій  наявна обмежена заражена зона. Системи, які 

дозволяють встановити, що зона вільна. Фітосанітарні заходи для  підтримання 

зони вільною. Контроль за  підтриманням ВЗ. Документування і перегляд. 

Обмежена незаражена частина країни, розташована всередині суцільно зараженої 

зони. Системи, які дозволяють встановити, що зона вільна. Фітосанітарні заходи 

для  підтримання зони вільною. Контроль за  підтриманням ВЗ. Документування і 

перегляд. 

 

Тема 5. МСФЗ № 5. ГЛОСАРІЙ ФІТОСАНІТАРНИХ ТЕРМІНІВ. 

Вступ: Сфера застосування. Мета. Посилання. 

Модель резюме: Фітосанітарні терміни та визначення. 

Додатки: Додаток № 1: Вказівки стосовно тлумачення та застосування 

концепції офіційної боротьби з регульованими шкідливими організмами. 

Додаток № 2: Вказівки стосовно тлумачення поняття потенційне "економічне 

значення" та пов’язаних з ним термінів, у тому числі, екологічні міркування. 

 

Тема 6. МСФЗ № 6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ФІТОСАНІТАРНИХ 

ЗАХОДІВ КЕРІВНИЦТВО ПО НАГЛЯДУ. 

Загальний нагляд: Джерела. Збір, зберігання і система пошуку інформації. 

Використання інформації. 

Спрямовані обстеження: Обстеження відносно шкідливих організмів. 

Обстеження товарів або рослин. Цільовий і випадковий відбір зразків. 

 

Тема 7. МСФЗ № 7. СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ  НА ЕКСПОРТ. 

Юридичні повноваження.  
Адміністративна відповідальність.  



Ресурси: Персонал. Інформація про фітосанітарні  вимоги країн-

імпортерів. Технічна інформація. Обладнання . 

Документація: Фітосанітарні сертифікати. Реекспортні сертифікати. 

Процедури. Зберігання даних. Відстеження вантажу. 

Засоби зв’язку: Всередині країни-експортера. Поза межами країни-

експортера. 

Механізм перегляду: Перегляд системи. Реагування на інциденти. 

 

 Тема 8. МСФЗ № 8. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ШКІДЛИВОГО 

ОРГАНІЗМУ В ЗОНІ. 

Цілі визначення статусу шкідливого  організму.       

Повідомлення про шкідливі організми: Повідомлення про шкідливий 

організм. Достовірність інформації. 

Статус шкідливого організму в зоні: Опис статусу шкідливого організму в 

зоні. Присутність. Відсутність. Тимчасове перебування. Визначення статусу 

шкідливого організму в зоні. 

Рекомендовані практики повідомлення. 

 

Тема 9. МСФЗ № 9. ВКАЗІВКИ  ЩОДО ПРОГРАМ ЛІКВІДАЦІЇ 

ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Загальна інформація та процеси планування: Оцінка повідомлень про 

шкідливий організм. Плани надзвичайних заходів. Вимоги до повідомлення та 

обміну інформацією. 

Рішення про  введення програм ліквідації: Ініціювання. Ідентифікація. 

Оцінка існуючого та потенційного розповсюдження. шкідливого організму. 

Вивчення  первинної інтродукції. Збір  даних на ділянці  виявлення або 

присутності. Географічне походження. Шляхи  розповсюдження шкідливого 

організму. Обстеження на розповсюдження. Прогнозування розповсюдження. 

Здійснення  введення програми ліквідації. Біологічна та економічна інформація. 

Проведення аналізу  витрат та прибутку в программах ліквідації.  

Процес ліквідації: Створення групи управління. Проведення програми 

ліквідації. Нагляд. Локалізація вогнища. Обробка та/або заходи боротьби. 

Перевірка ліквідації  шкідливого організму. Документація. Декларація про 

ліквідацію. 

 

Модуль 2. 

Тема 10. МСФЗ № 10. ВИМОГИ ДО ВCТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ 

ТА ДІЛЯНОК ВИРОБНИЦТВА. 

Вирішальні фактори для вільних місць або ділянок виробництва: 

Характеристики шкідливого організму. Характеристики місця або ділянки 

виробництва. Операційні спроможності виробника. Вимоги та відповідальність 

НОЗР. . 

Визначення та підтримання вільних місць або ділянок виробництва: 

Системи, що дозволяють встановити  відсутність шкідливого організму. Системи, 

що дозволяють підтримувати відсутність шкідливого організму. Перевірки, які 



дозволяють підтвердити те, що отримано статус  вільного місця або ділянки 

виробництва   або він підтримується. Перевірка тотожності товарів, цілісності 

вантажів і фітосанітарної безпеки. 

Вимоги до буферних зон.   

 

Тема 11. МСФЗ № 11. АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ ДЛЯ 

КАРАНТИННИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ АНАЛІЗ 

РИЗИКУ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РИЗИКУ, ЩО 

ЗАВДАЄТЬСЯ ЖИВИМИ МОДИФІКОВАНИМИ ОРГАНІЗМАМИ.  

Стадія 1: Вступ: Вступні положення. Визначення шляхів проникнення. 

Визначення зони АФР. Інформація. Висновки до вступу. 

Стадія 2: Оцінка фітосанітарного ризику: Категоризація шкідливих 

організмів. Характеристика шкідливого організму. Присутність або відсутність у 

зоні АФР. Регуляторний статус. Вірогідність приживлення або розповсюдження в 

зоні АФР. Оцінка вірогідності введення та розповсюдження. Вірогідність 

входження шкідливого організму. Вірогідність приживлення. Вірогідність 

розповсюдження після приживлення. Аналіз економічних наслідків. Висновки 

щодо оцінки економічних наслідків. Ступінь недостовірності. 

Стадія 3: Оцінка управління фітосанітарним ризиком: Рівень ризику. 

Необхідна технічна інформація. Прийнятність ризику. Визначення та відбір 

необхідних методів управління ризиками. Фітосанітарні сертифікати та пов’язані 

з ними заходи. Висновки щодо управління ризиками, спричиненими шкідливими 

організмами. 

Документація щодо аналізу ризиків, спричинених шкідливими 

організмами. 

 

Тема 12. МСФЗ № 12. ВКАЗІВКИ  ЩОДО ФІТОСАНІТАРНИХ 

СЕРТИФІКАТІВ. 

Загальні положення: Призначення фітосанітарних сертифікатів. Форма 

видачі. Додатки до сертифікатів. Неприйнятні  сертифікати. Недійсні  

фітосанітарні сертифікати. Підроблені  сертифікати. Вимоги, які виставляють  

країни-імпортери щодо підготовки та видачі фітосанітарних сертифікатів. 

Особливі принципи та вказівки щодо  підготовки та видачі  

фітосанітарних сертифікатів: Вимоги до заповнення  фітосанітарного 

сертифіката. 

Особливі принципи та вказівки щодо підготовки та видачі реекспортних 

фітосанітарних сертифікатів: Умови  видачі реекспортного фітосанітарного 

сертифіката. Умови видачі фітосанітарного сертифіката для вантажу, що 

імпортується. Транзит.     

 

Тема 13.   МСФЗ № 13. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ФІТОСАНІТАРНИХ 

ЗАХОДІВ КЕРІВНИЦТВО ПО НОТИФІКАЦІЇ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ І 

ЕКСТРЕНУ ДІЮ. 

 Призначення нотифікацій. Використання інформації нотифікації. 

Положення МККЗР, що відносяться до нотифікації. 



Підстава для нотифікації: Серйозні випадки невідповідності. Екстрена дія. 

Час надання нотифікації. 

Інформація, що включається в нотифікацію: Необхідна інформація. 

Допоміжна інформація. Форми, коди, скорочення і акроніми. Мова 

Документація і засоби зв'язку. Ідентифікація шкідливих організмів. 

Розслідування невідповідності і екстреної дії: Невідповідність. Екстрена 

дія. 

Транзит. Реекспорт. 

 

Тема 14. МСФЗ № 14. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАХОДІВ У 

СИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОГО 

РИЗИКУ. 

Мета системних підходів. Характеристика системних підходів. 

Взаємозв’язок з АФР та доступними варіантами оцінки управління ризиком. 

Незалежні та залежні заходи. 

Обставини для використання. Типи системних підходів. Ефективність 

заходів. Розробка системних підходів. Оцінювання системних підходів: 

Можливі результати оцінки. Відповідальність: Відповідальність країни-

імпортера. Відповідальність країни-експортера. 

 

Тема 15. МСФЗ № 15. ВКАЗІВКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО 

ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ. 

Основи для регулювання. Регульовані дерев’яні пакувальні матеріали. 

Заходи щодо дерев’яних пакувальних матеріалів: Затверджені заходи. 

Заходи, що передбачають  затвердження. Інші заходи. Перегляд заходів. 

Деревина для кріплення. Процедури, що застосовуються перед 

експортом: Перевірка відповідності заходів, здійснених до експортування. 

Транзитні угоди.     

Процедури, що застосовуються при імпорті: Заходи щодо невідповідності 

в пункті ввезення. Знешкодження. 

   

Тема 16. МСФЗ № 16. РЕГУЛЬОВАНІ НЕКАРАНТИННІ ШКІДЛИВІ 

ОРГАНІЗМИ: 

КОНЦЕПЦІЯ  ТА ЗАСТОСУВАННЯ. 

Порівняння РНКШО з іншими шкідливими організмами: Порівняння з 

карантинними шкідливими організмами. Статус шкідливого організму. Шлях 

розповсюдження. Економічні впливи. Офіційна боротьба. Порівняння з 

нерегульованими шкідливими організмами. 

Критерії, за допомогою яких визначають РНКШО: «Насіннєвий та 

садивний матеріал». «Передбачене  використання». «Цих рослин». «Економічно 

неприйнятний вплив». «Регульований». 

Ревалентні принципи  та обов’язки: Технічне обгрунтування. Оцінка 

ризику. Управління ризиком, мінімальний вплив та еквівалентність. Відсутність 

дискримінації. Прозорість. 



Застосування: Взаємодія рослини-живителя з шкідливим організмом. 

Програми сертифікації. Толерантність (допуск). Невідповідність. 

 

Тема 17. МСФЗ № 17. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ. 

Положення МКЗР щодо повідомлення про шкідливі організми.  

Мета повідомлення про шкідливі організми. 

Національна відповідальність: Нагляд. Джерела інформації. Перевірка та 

аналіз. Стимулювання повідомлення всередині  країни. 

Зобов’язання щодо повідомлення: Повідомлення про безпосередню або 

потенційну небезпеку. Інші повідомлення про шкідливі організми. Повідомлення 

про зміну статусу, відсутність шкідливих організмів або виправлення попередніх 

повідомлень. Повідомлення про шкідливі організми в імпортованих вантажах. 

Підстава для повідомлення: Присутність. Вогнище. Розповсюдження. 

Успішна ліквідація. Встановлення вільної зони. 

Повідомлення про шкідливі організми: Зміст  повідомлень. Час, 

відведений на повідомлення. Механізм повідомлення і отримувачі повідомлень. 

Належні практики повідомлення. Конфіденційність. Мова. 

 

Тема 18. МСФЗ № 18. ВКАЗІВКИ  ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ОПРОМІНЕННЯ В ЯКОСТІ ФІТОСАНІТАРНОГО ЗАХОДУ. 

Повноваження. 

Ціль обробки: Ефективність. 

Обробка: Застосування. 

Дозиметрія: Калібрування компонентів дозиметричної системи. 

Картографування дози. Поточна дозиметрія. 

Дозвіл на використання обладнання. 

Фітосанітарна цілісність системи: заходи фітосанітарного захисту на 

підприємствах обробок. Маркування. Контроль. 

Документація підприємства, що здійснює обробку: Документування 

операцій. Реєстрація даних і можливість оперативного контролю. 

Огляд і фітосанітарна сертифікація, здійснювані НОЗР: Огляд експорту. 

Фітосанітарна сертифікація. Огляд імпорту. Методи контролю ефективності 

обробки при огляді експорту й імпорту. Адміністрація й документація НОЗР. 

Дослідження. 

 

Модуль 3. 

Тема 19. МСФЗ № 19. ВКАЗІВКИ  ДО ПЕРЕЛІКІВ РЕГУЛЬОВАНИХ 

ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Основи для переліків  регульованих шкідливих організмів. 

Мета переліків регульованих шкідливих організмів. 

Підготовка переліків регульованих шкідливих організмів.  

Інформація про шкідливі організми, внесені до переліку: Необхідна 

інформація. Додаткова інформація. Відповідальність НОКЗР. 

Підтримка переліків регульованих шкідливих організмів. 



Доступність переліків регульованих шкідливих організмів: Офіційне 

надання. Запити переліків регульованих шкідливих організмів. Формат і мова. 

 

Тема 20. МСФЗ № 20. ВКАЗІВКИ  ЩОДО ФІТОСАНІТАРНОЇ СИСТЕМИ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ  ІМПОРТУ. 

Мета. Структура. Права, обовя’зки і відповідальність: Міжнародні угоди, 

принципи і стандарти. Регіональне співробітництво.          

Основні регулюючі положення: Підкарантинні матеріали. Фітосанітарні 

заходи щодо підкарантинних матеріалів. Заходи  стосовно  імпортованих  

вантажів. Положення  щодо спеціалізованого імпорту. Вільні зони, вільні місця 

виробництва, вільні ділянки виробництва,   зони низької чисельності шкідливих 

організмів і програми  офіційної боротьби. Дозвіл на імпорт. Заборони. Транзитні  

вантажі. Заходи на випадок невідповідності та екстрені дії. Інші елементи, що 

можуть вимагати регулюючих положень. Юридичні повноваження НОКЗР. 

Дія системи регламентації імпорту: Відповідальність НОКЗР щодо 

управління та дії системи. Управління. Розробка та перегляд регламентації. 

Нагляд. Аналіз фітосанітарного ризику та створення переліків шкідливих 

організмів. Аудит і перевірка на відповідність. Аудит процедур в країні-

експортері. Перевірка на відповідність при імпорті. Огляд. Відбір зразків. Аналіз, 

в тому числі лабораторний. Невідповідність вантажу та екстрені дії. Дія  в разі 

невідповідності. Екстрена дія. Нотифікація про невідповідність та екстрені  дії. 

Анулювання або зміни регламентації. Системи передачі повноважень персоналу, 

який  не належить до НОКЗР. Міжнародні зв’язки. Нотифікація та 

розповсюдження інформації щодо регламентацій. Нові або переглянуті 

регламентації. Розповсюдження діючих регламентацій. Зв’язок всередині країни. 

Врегулювання спорів. Ресурси НОКЗР. Персонал і його навчання. Інформація. 

Обладнання та устаткування.    

 

Тема 21. МСФЗ № 21. АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ для 

РЕГУЛЬОВАНИХ НЕКАРАНТИННИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Стадія 1: Ініціювання: Сфера ініціювання. Аналіз фітосанітарного ризику 

ініційований для визначення посівного та посадкового матеріалу, які можуть 

виступати шляхом розповсюдження регульованих некарантинних шкідливих 

організмів. Аналіз фітосанітарного ризику ініційований для визначення 

шкідливого організму, який може бути ідентифікований як регульований 

некарантинний шкідливий організм. Аналіз фітосанітарного ризику ініційований 

для перегляду чи перевірки фітосанітарної політики. Ідентифікація зони аналізу 

фітосанітарного ризику. Інформація. Перегляд попередніх аналізів 

фітосанітарного ризику 

Завершення ініціювання. 

Стадія 2: Оцінка фітосанітарного ризику: Категоризація шкідливого 

організму. Елементи категоризації. Ідентифікація шкідливого організму, рослини-

господаря, частини рослини, що вважається зараженою та передбачуваного 

використання рослини. Асоціація шкідливого організму з посівним та посадковим 

матеріалом та їх вплив на передбачуване використання рослин. Присутність 



шкідливого організму та регулюючий статус. Визначення економічного впливу 

шкідливого організму на передбачуване використання посівного та посадкового 

матеріалу 

Завершення категоризації шкідливого організму. Оцінка посівного та 

посадкового матеріалу як основних  джерел зараження шкідливим організмом. 

Життєвий цикл шкідливого організму та рослини-господаря, епідеміологія 

шкідливого організму та джерела зараження шкідливим організмом. Визначення 

пов’язаного економічного впливу джерела зараження шкідливими організмами. 

Завершення оцінки посівного та посадкового матеріалу як основного джерела 

зараження шкідливим організмом. Оцінка економічних  впливів  на 

передбачуване використання посівного та посадкового матеріалу. Вплив 

шкідливого організму. Зараження та поріг шкоди, завданої передбачуваному 

використанню рослини. Аналіз економічних наслідків. Аналітичні техніки. 

Завершення оцінки економічних наслідків. Ступінь невизначеності. Завершення 

стадії аналізу фітосанітарного ризику. 

Стадія 3: Оцінка управління фітосанітарним ризиком: Необхідна 

технічна інформація. Рівень та прийнятність ризику. Фактори, які мають бути 

враховані при визначенні та виборі відповідних засобів оцінки управління 

фітосанітарним ризиком. Відсутність дискримінації. Рівень допустимого 

відхилення. Нульове допустиме відхилення. Вибір відповідного рівня 

допустимого відхилення. Засоби досягнення необхідного рівня допустимого 

відхилення. Зона виробництва. Місце виробництва. Коренева поросль. Вантаж 

посівного та посадкового матеріалу. Перевірка рівня допустимого відхилення. 

Завершення оцінки управління фітосанітарним ризиком. 

 

Тема 22. МСФЗ № 22. ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН НИЗЬКОЇ 

ЧИСЕЛЬНОСТІ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Загальні вимоги: Визначення зони низької чисельності шкідливого 

організму. Операційні плани. 

Спеціальні вимоги: Встановлення зони низької чисельності шкідливого 

організму. Визначення допустимого рівня чисельності шкідливих організмів. 

Географічний опис. Документація та перевірки. Фітосанітарні процедури. 

Діяльність з нагляду. Зниження рівня чисельності популяцій шкідливих 

організмів та підтримання низької чисельності. Зниження ризику проникнення 

певних шкідливих організмів. План дій з виправлення ситуації. Перевірка зони 

низької чисельності шкідливого організму. Підтримання зони низької чисельності 

шкідливого організму. Зміна статусу зони низької чисельності шкідливого 

організму. Призупинення та відновлення статусу зони низької чисельності 

шкідливого організму. 

 

Тема 23. МСФЗ № 23. ВКАЗІВКИ ЩОДО ОГЛЯДУ. 

Загальні  вимоги: Завдання огляду. Допущення, які  застосовуються в ході 

огляду. Відповідальність  за огляд. Вимоги до інспекторів. Інші зауваження до 

огляду. Роль  огляду в аналізі фітосанітарного ризику. 



Специфічні вимоги: Перевірка документів, які супроводжують вантаж. 

Перевірка оригінальності і цілісності вантажу. Візуальна перевірка. Шкідливі 

організми. Відповідність фітосанітарним вимогам. Методи огляду. Результат  

огляду. Перегляд  систем огляду. Прозорість.     

 

Тема 24. МСФЗ № 24. ВКАЗІВКИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ 

ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ. 

Загальні положення. 

Загальні принципи та вимоги: Суверенне право. Інші важливі принципи  

МКЗР. Технічне обґрунтування еквівалентності. Відсутність дискримінації при 

застосуванні еквівалентності             фітосанітарних заходів. Обмін інформацією. 

Технічна допомога. Своєчасність. 

Специфічні вимоги при застосуванні еквівалентності: Конкретні шкідливі 

організми і товари. Існуючі заходи. Консультації. Затверджена процедура. 

Фактори, які враховуються при встановленні еквівалентності. Уникнення 

порушень торгівлі. Полегшення доступу. Перегляд і моніторинг. Застосування та 

прозорість. 

 

Тема 25. МСФЗ № 25. ТРАНЗИТНІ ВАНТАЖІ. 

Аналіз фітосанітарного ризику для Транзитної Країни: Виявлення 

фітосанітарного ризику. Оцінка фітосанітарного ризику. Управління 

фітосанітарним ризиком. Транзитний вантаж, що не вимагає вжиття подальших 

фітосанітарних заходів. Транзитний вантаж, що вимагає вжиття подальших 

фітосанітарних заходів. Інші фітосанітарні заходи. 

Організація системи транзиту. Невідповідність та дії у надзвичайних 

ситуаціях. Співпраця та зв’язок між національними органами. Відсутність 

дискримінації. Перегляд. Документація. 

 

Тема  26. МСФЗ № 26. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНИХ ВІД ПЛОДОВИХ 

МУШОК (TEPHRITIDAE) ЗОН. 

Загальні вимоги: Інформування  громадськості. Документація та ведення 

звітних матеріалів. Наглядова діяльність. 

Спеціальні вимоги: Характеристика вільної від плодових мушок зони. 

Встановлення вільної від плодових мушок зони. Буферні зони. Проведення 

нагляду перед встановленням вільної зони. Процедури встановлення пасток. 

Процедури вибіркового контролю фруктів. Контроль за переміщенням 

підкарантинних матеріалів. Додаткова технічна інформація, необхідна для 

встановлення вільної від плодових мушок зони. Національне регулювання вільної 

від шкідливого організму зони. Підтримання вільної від плодових мушок зони. 

Нагляд за підтриманням вільної від плодових мушок зони. Контроль за 

переміщенням підкарантинних матеріалів. Корективні заходи (включаючи заходи 

у разі спалаху). Призупинення, відновлення та втрата статусу вільної від плодових 

мушок зони. Призупинення. Відновлення. Втрата статусу вільної зони. 

 



Тема 27. МСФЗ № 27. ДІАГНОСТИЧНІ ПРОТОКОЛИ ДЛЯ 

РЕГУЛЬОВАНИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Загальні вимоги до діагностичних протоколів. 
Спеціальні вимоги для діагностичних протоколів: Інформація про 

шкідливий організм. Таксономічна інформація. Виявлення. Ідентифікація. Звіти. 

Призначення контактних осіб для отримання подальшої інформації. 

Підтвердження. Посилання. 

Публікування діагностичних протоколів. 

 

Тема 28. МСФЗ № 28. ФІТОСАНІТАРНА ОБРОБКА ВІД РЕГУЛЬОВАНИХ 

ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 

Мета та використання. 

Процес внесення подання про обробку та його прийняття.  

Вимоги до фітосанітарної обробки: Підсумкова інформація. Інформація про 

ефективність фітосанітарної обробки. Інформація про ефективність обробки у 

лабораторних/контрольованих умовах. Інформація про ефективність обробки у 

експлуатаційних умовах. Здійсненність та застосовність. 

Оцінка внесених подань про обробку. Публікації фітосанітарної обробки. 

Перегляд та переоцінка підходів до обробки. 

 

Тема 29. МСФЗ № 29. ВИЗНАННЯ ВІЛЬНИХ ЗОН ТА ЗОН НИЗЬКОЇ 

ЧИСЕЛЬНОСТІ ШКІДЛИВОГО ОРГАНІЗМУ.     

Загальні міркування 
Пов’язані принципи: Визнання вільних зон та зон низької чисельності 

шкідливого організму. Суверенітет та співпраця. Недискримінація. Уникнення 

зайвих затримок. Прозорість. Інші важливі принципи Конвенції з карантину та 

захисту рослин та МСФЗ. 

Вимоги для визнання вільних зон та зон низької чисельності шкідливого 

організму: Зобов’язання договірних сторін. Документація. 

Процедура визнання вільних зон та зон низької чисельності шкідливого 

організму: Запит щодо визнання, що подається Національною організацією з 

карантину та захисту рослин договірної сторони-експортера. Підтвердження 

договірної сторони-імпортера про отримання збірника матеріалів та його повноту 

для цілей оцінки. Опис процесу оцінки, що здійснюється договірною стороною-

імпортером. Оцінка технічної інформації. Повідомлення про результати оцінки. 

Офіційне визнання. Тривалість визнання. 

Міркування стосовно вільних місць виробництва та вільних ділянок 

виробництва. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. 7 2  2  3       

Тема 2.  4 1  1  2       

Тема 3.  5 1  1  3       

Тема 4. 6 2  2  2       

Тема 5. 5 1  1  3       

Тема 6. 4 1  1  2       

Тема 7. 8 2  2  4       

Тема 8. 4 1  1  2       

Тема 9. 5 1  1  3       

Разом за змістовим 

модулем   1 

48 12  12  24       

Змістовий модуль 2.  

Тема 10. 4 1  1  2       

Тема 11.  4 1  1  2       

Тема 12.  8 2  2  4       

Тема 13. 8 2  2  4       

Тема 14. 4 1  1  2       

Тема 15. 4 1  1  2       

Тема 16. 8 2  2  4       

Тема 17. 4 1  1  2       

Тема 18. 4 1  1  2       

Разом за змістовим 

модулем   2 

48 12  12  24       

Змістовий модуль 3.  

Тема 19. 8 2  2  4       

Тема 20.  8 2  2  4       

Тема 21.  4 1  1  2       

Тема 22. 4 1  1  2       

Тема 23. 4 1  1  2       

Тема 24. 4 1  1  2       

Тема 25. 4 1  1  2       

Тема 26. 4 1  1  2       

Тема 27. 4 1  1  2       

Тема 28., 29 4 1  1  2       

Разом за змістовим 

модулем   3 

48 12  12  24       

Усього годин 144 36  36  72       

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  

 



                                                                                                              

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  

 

                                                                                          

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Робота з переліком шкідливих організмів  

2 Визначення обов’язків експортуючої та імпортуючої сторін з 

наведених прикладів 

 

3 Змоделювати процедуру експорту, перевантаження, імпорту та 

вивільнення агентів біологічної боротьби та інших корисних 

організмів 

 

4 Робота з картами поширення КШО.  

5 Вживання фіто санітарних термінів та визначень.  

6 Процедура цільового та випадкового відбору зразків.  

7 Зразки заповнення фіто санітарних та реекспортних сертифікатів.  

8 Визначення статусу шкідливого організму в зоні.  

9 Документація щодо перевірки ліквідації шкідливого організму. 

Декларація про ліквідацію. 

 

10 Перевірка тотожності товарів, цілісності вантажів і фітосанітарної 

безпеки. 

 

11 Документація щодо аналізу ризиків, спричинених шкідливими 

організмами. 

 

12 Умови видачі фітосанітарного сертифіката для вантажу, що 

імпортується. Транзит. 

 

13 Положення МККЗР, що відносяться до нотифікації.  

14 Оцінка ефективності використання інтегрованих заходів у 

системному підході щодо управління фіто санітарного ризику. 

 

15 Заходи щодо дерев’яних пакувальних матеріалів:   

16 Визначення організму як РНКШО за критеріями: «Насіннєвий та 

садивний матеріал». «Передбачене  використання». «Цих рослин». 

«Економічно неприйнятний вплив». «Регульований». 

 

17 Повідомлення про зміну статусу, відсутність шкідливих 

організмів або виправлення попередніх повідомлень.  

 

18 Оформлення дозволу на використання опромінюючого 

обладнання. 

 

19 Підготовка переліків регульованих шкідливих організмів.   

20 Підкарантинні матеріали. Фітосанітарні заходи щодо 

підкарантинних матеріалів. Заходи  стосовно  імпортованих  

вантажів. Положення  щодо спеціалізованого імпорту. 

 

21 Оформлення документації пов’язаної з АФР  

22 Призупинення та відновлення статусу зони низької чисельності 

шкідливого організму. Оформлення відповідної документації. 

 

23 Ознайомлення з прикладами документів, що супроводжують 

вантажі. 

 

24 Процедура визнання еквівалентності фітосанітарних заходів.  

25 Оформлення документації для транзитних вантажів.  



26 Документація та ведення звітних матеріалів. 

 

 

27 Процедура публікування діагностичних протоколів.  

28 Процес внесення подання про обробку та його прийняття.   

29 Конвенції з карантину та захисту рослин та МСФЗ.  

 

8. Самостійна робота  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Створення НОКЗР.   

2 Документація процесу АФР в цілому.  

3 Обов’язки НОКЗР або іншого відповідального органу перед 

випуском, під час і після нього. 

 

4 Фітосанітарні заходи для  підтримання зони вільною. Контроль за  

підтриманням ВЗ.  

 

5 Вказівки стосовно тлумачення поняття потенційне "економічне 

значення" та пов’язаних з ним термінів, у тому числі, екологічні 

міркування. 

 

6 Обстеження відносно шкідливих організмів.   

7 Інформація про фітосанітарні  вимоги країн-імпортерів.   

8 Опис статусу шкідливого організму в зоні.   

9 Процес ліквідації.  

10 Вимоги до буферних зон.    

11 Ймовірність акліматизації або розповсюдження шкідливого 

організму в зоні АФР. 

 

12 Умови  видачі реекспортного фітосанітарного сертифіката.  

13 Розслідування невідповідності і екстреної дії: Невідповідність. 

Екстрена дія. 

 

14 Незалежні та залежні заходи. Обставини для використання.  

15 Деревина для кріплення. Процедури, що застосовуються перед 

експортом: 

 

16 Порівняння РНКШО з іншими шкідливими організмами.  

17 Повідомлення про безпосередню або потенційну небезпеку. Інші 

повідомлення про шкідливі організми.  

 

18 Документація підприємства, що здійснює обробку: 

Документування операцій. Реєстрація даних і можливість 

оперативного контролю. 

 

19 Підтримка переліків регульованих шкідливих організмів.  

20 Міжнародні угоди, принципи і стандарти. Регіональне 

співробітництво.  

 

21 Провести оцінку фіто санітарного ризику для шкідливого 

організму на вибір. 

 

22 Визначення зони низької чисельності шкідливого організму. 

Операційні плани. 

 

23 Перевірка документів, які супроводжують вантаж. Перевірка 

оригінальності і цілісності вантажу. 

 

24 Технічне обґрунтування еквівалентності.  

25 Транзитний вантаж, що не вимагає вжиття подальших 

фітосанітарних заходів. 

 

26 Підтримання вільної від плодових мушок зони. Нагляд за 

підтриманням вільної від плодових мушок зони. 

 



27 Загальні вимоги до діагностичних протоколів.  

28 Оцінка внесених подань про обробку. Публікації фітосанітарної 

обробки. Перегляд та переоцінка підходів до обробки. 

 

29 Вимоги для визнання вільних зон та зон низької чисельності 

шкідливого організму. 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено робочим навчальним планом 
  
 


