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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Дати загальне уявлення про товарознавство як наукову 

дисципліну, розкрити основні проблеми, якими займається 

товарознавство 

Тривалість 5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 

год., самостійна робота 102 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна 

робота поза розкладом 

 

Система поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; виконання самостійних 

завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: Екзамен 
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Базові знання 

Знання предмету, методу, історії товарознавства, уявлення про 

суспільне і екологічне значення товару, раціональне харчування 

і використання непродовольчих товарів, знання принципів 

класифікації і кодування товарів, формування асортименту, 

оцінку якості і достовірності даних у цьому питанні; процесів, 

які відбуваються у товарах під час товаропросування, щоб 

врахувати їх у плануванні комерційних операцій і не 

допустити втрат якості і маси товару. 

Мова викладання Українська 

 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

• Організовувати пошук, самостійний 

відбір, якісну обробку інформації з різних 

джерел для формування банків даних у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

• Демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально на основі етичних, 

культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства. 

• Оцінювати характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності за допомогою 

сучасних методів 

• Здатність застосовувати отримані 

знання в практичних ситуаціях.  

• Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

• Здатність діяти відповідально та 

свідомо.  

• Критичне осмислення теоретичних 

засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

• Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності. 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми 

 

Види робіт 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

Модуль 1. Основи споживання товарів 

Тема №1. Предмет, зміст і 

методологія сучасного 

товарознавства 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №2. Історія розвитку 

товарознавства 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

Виконати тести до 

теми 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85527&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85527&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85535&displayformat=dictionary


навчальних завдань 

Тема №3. Теоретичні основи 

формування потреб і 

споживання товарів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №4. Основи 

раціонального споживання 

продовольчих і 

непродовольчих товарів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №5. Споживні 

властивості і споживна 

цінність товарів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Модуль 2. Зміни споживних властивостей товарів при товаропросуванні 

Тема №6. Якість товарів, її 

дослідження і оцінка 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №7. Основи 

дослідження властивостей 

товарів (органолептична 

оцінка якості товарів) 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №8. Класифікація, 

кодування та асортимент 

товарів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №9. Основи зберігання 

якості і маси товарів при 

товаропросуванні 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

Тема №10. Види і засоби 

інформації про товар 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань 

Виконати тести до 

теми 

 

Інформаційні джерела 

1. Алексеев А.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения. - 

М.: Экономика, 1988. - 292 с. 

2. Бургу Ю.Г. Товарознавство (теоретичні основи: теоретичні основи товарознавства) 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації та завдання для практичних занять 

студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» 

ПУЕТ / Ю.Г. Бургу – Полтава : ПУЕТ, 2016. 

3. Дітріх І.В. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. Опорний 

конспект лекцій. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. — 77 с. 

4. ДСТУ 1.0-93. Державний стандарт України. Державна система стандартизації 

України. Основні положення. 

5. Жук Ю.Т., Жук В.А. і ін. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посібник для 

студентів кооперативних вищих навчальних закладів. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000. - 

336 с. 

6. Кисляк Н.К., Пугачевський Г.Ф. Теоретичні основи товарознавства 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85532&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85532&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85537&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85537&displayformat=dictionary
https://books.google.com.ua/books?id=O1dLDAAAQBAJ&pg=PT79&lpg=PT79&dq=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2B%D0%90.%D0%A1.%2B%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%2B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=2pZwC93nTr&sig=67R6WzNe7syao6iGK92-W-wBe64&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi_h8SkxMXUAhXJK5oKHSXNDLE4ChDoAQglMAE%23v%3Donepage&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=O1dLDAAAQBAJ&pg=PT79&lpg=PT79&dq=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2B%D0%90.%D0%A1.%2B%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%2B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=2pZwC93nTr&sig=67R6WzNe7syao6iGK92-W-wBe64&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi_h8SkxMXUAhXJK5oKHSXNDLE4ChDoAQglMAE%23v%3Donepage&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&f=false
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/230373/default
http://www.twirpx.com/file/340198/
http://www.twirpx.com/file/340198/
http://www.twirpx.com/file/340198/
http://gost-snip.su/download/dstu_1_393_poryadok_rozroblennya_pobudovi_vikladu_oformlenny
http://gost-snip.su/download/dstu_1_393_poryadok_rozroblennya_pobudovi_vikladu_oformlenny
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/136074/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/136074/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/136074/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/136074/default
http://www.twirpx.com/file/703449/


непродовольчих товарів. - К.: КНТЕУ, 2002. - 84 с. 

7. Колесник А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров. - М.: Экономика, 1990. - 296 с. 

8. Куракин М.С. Теоретические основы товароведения. Конспект лекций. — 

Кемерово: КемТИПП, 2009. — 132 с. 

9. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 314 с. 

10. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. 

Учебник для вузов. - М.: Изд-во НОРМА, 1997. - 283 с. 

11. Озерова Л.В. Теоретические основы товароведения. Учебно-методические 

указания для проведения практических занятий. — Брянск: Изд – во Брянской ГСХА, 

2013. — 119 с. 

12. Парамонова Т.И. Экспресс-методы оценки качества продовольственных товаров. - 

М.: Экономика, 1988. - 111 с. 

13. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 

продовольственных товаров: Учебник. 2-е изд., непр. и доп. - Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. у-та, 1999. - 448 с. 

14. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої 

сировини. Навч. посібник. - К.: Лібра, 1999. - 272 с. 

15. Сафронов Б.Ю. Теоретичні основи товарознавства: лекції. - Львів:ЛНУ, 2005. - 35с. 

16. Склянников В.П., Машкова Е.Н. Моральное старение и социальная долговечность: 

Лекция. - М.: Изд-во МКИ, 1983. - 50 с. 

17. Скрипчук П.М. Основи товарознавства. Навчальний посібник / П.М. Скрипчук, 

О.Ю. Судук – Рівне, НУВГП, 2013. – 260 с. 

18. Стандарти і довідники на продовольчі і непродовольчі товари. 

19. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лабораторний 

практикум / Н.Я. Орлова, - К.: Київ.держ.торг.-екон.ун-т, 1999. - 107 с. 

20. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров / В.А.Тимофеева. 

Учебник. Изд-е 5-е, доп. и перер. - Ростов н/Д.:Феникс, 2005. - 416с. 

21. Тихонов Р.М. Конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Изд-во 

стандартов, 1985. - 176 с. 

22. Товароведение продовольственных товаров: Лабораторный практикум. Мицык 

В.Е. и др. - К.: Вища школа, 1988. - 410 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/703449/
http://www.twirpx.com/file/703449/
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice%3A92786/Source%3Adefault
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice%3A92786/Source%3Adefault
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice%3A92786/Source%3Adefault
http://www.twirpx.com/file/575520/
http://www.twirpx.com/file/575520/
http://flightcollege.com.ua/library/3_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/30%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9C/30.10%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BLific_I.M.%5D_Standartizaciya%2C_metrologiya_i_sertif(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/3_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/30%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9C/30.10%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BLific_I.M.%5D_Standartizaciya%2C_metrologiya_i_sertif(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/3_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/30%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9C/30.10%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BLific_I.M.%5D_Standartizaciya%2C_metrologiya_i_sertif(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/3_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/30%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9C/30.10%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BLific_I.M.%5D_Standartizaciya%2C_metrologiya_i_sertif(BookSee.org).pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/tovarovedenie/Teor_osnovy_tovar2.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/tovarovedenie/Teor_osnovy_tovar2.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/tovarovedenie/Teor_osnovy_tovar2.pdf
http://www.twirpx.com/file/2213418/
http://www.twirpx.com/file/2213418/
http://www.twirpx.com/file/2213418/
http://www.twirpx.com/file/2213418/
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&bid=32703828
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&bid=32703828
http://www.twirpx.com/file/912974/
http://www.twirpx.com/file/912974/
http://www.twirpx.com/file/912974/
http://www.twirpx.com/file/912974/
http://www.twirpx.com/file/246472/
http://www.twirpx.com/file/246472/
http://www.twirpx.com/file/246472/
http://www.twirpx.com/file/349845/
http://studopedia.org/1-19483.html
http://studopedia.org/1-19483.html
http://studopedia.org/1-19483.html
http://www.twirpx.com/file/1396024/
http://www.twirpx.com/file/1396024/
http://www.twirpx.com/file/1396024/
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=85530&displayformat=dictionary
https://www.kazedu.kz/referat/109480/2
https://www.kazedu.kz/referat/109480/2
https://www.kazedu.kz/referat/109480/2
http://st.vstu.by/files/7013/8458/8153/___.pdf
http://st.vstu.by/files/7013/8458/8153/___.pdf
http://st.vstu.by/files/7013/8458/8153/___.pdf
http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2007-3-35/8_1165-4197-1-PB.pdf
http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2007-3-35/8_1165-4197-1-PB.pdf
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/38001/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/38001/default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/38001/default


Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,  

лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних 

модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-

informaciya 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): робота на практичному занятті (20 балів), 

проходження підсумкового тесту до тем (5 балів); завдання самостійної 

роботи (5 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): робота на практичному занятті (20 балів), 

проходження підсумкового тесту до тем (5 балів); завдання самостійної 

роботи (5 балів) 

30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


 


