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Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою вивчення курсу є забезпечення отримання студентами глибоких знань про 

промислові товари. Формування у студентів системи спеціальних теоретичних 

знань та практичних навичок з контролю якості та безпечності непродовольчих 

товарів; оволодіння навичками органолептичного та інструментального методів 

контролю якості, вивчення споживних властивостей, асортименту і правил 

маркування та пакування непродовольчих товарів;  

 

В результаті вивчення курсу «Товарознавство (непродовольчі товари)» 

студенти повинні 

знати:  

-   категорії, поняття, терміни та визначення щодо непродовольчих товарів;  

-   фактори формування асортименту непродовольчих товарів; 

-   чинники, що впливають на якість та безпечність непродовольчих товарів; 

-   споживні властивості та якісні характеристики; 

-   асортимент товарів, їх різновиди, групування та кодування товарів; 

-   методи випробувань та контролю якості і безпечності; 

-   дефекти виробів та причини їх виникнення; 

-   умови зберігання та вимоги до маркування й пакування товарів.  

 

вміти: 

-   ідентифікувати товари за асортиментними та класифікаційними ознаками; 

-   аналізувати асортиментну структуру; 

-   користуватись нормативними документами, які регламентують якість та  

       безпечність товарів; 

-   виявляти дефекти та визначати причини їх виникнення; 

-   визначати товарний ґатунок та градацію; 

-   проводити порівняльну оцінку споживних властивостей товарів різних 

    виробників;  

-   визначати походження товарів за особливостями маркування та складом; 

-   визначати якість та рівень безпечності товарів; 

-   складати мотивовані висновки та обґрунтовувати їх. 

 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство 

(непродовольчі товари)» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

та освітньо-професійній програмі «Комерційна діяльність та товарознавство і 

експертиза в митній справі» підготовки бакалаврів. 

 

 

 

https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

 

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.  

ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на 

практиці. 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Товарознавство (харчові продукти), дослідна робота, естетика товарів та 

дизайн, методи дослідження показників якості, стандартизація, метрологія та 

сертифікація, теоретичні основи харчових продуктів, теоретичні основи 

товарознавства.  

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Кількість кредитів ECTS- 4, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 120 24 36 

заочна 120 8 10 

Самостійна робота, годин 60 102 
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2. Зміст дисципліни 

              2.1 Програма змістовних модулів 

        

 Змістовний модуль 1. Господарські товари 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

Денна Заочна 

1.  Вступ до курсу. Категорія «якості непродовольчих 

товарів». Споживні властивості. Класифікаційні ознаки та 

асортиментні групування товарів. Кодування 

непродовольчих товарів.  

2 

 

 

2 

2.  Господарські товари з пластичних мас. Загальні 

відомості пластмаси. Поняття про полімери, властивості 

та склад пластмас. Класифікація та асортиментна 

характеристика пластичних мас, що використовують при 

виробництві готових виробів. Способи переробки 

пластмас у вироби. Дефекти пластичних мас. Асортимент 

готових виробів. Вимоги до якості та безпечності. 

Маркування, пакування та зберігання виробів із  

пластичних мас.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
3.  Товари побутової хімії. Класифікація та характеристика 

основних видів клеїв. Вимоги до якості. Лакофарбові 

товари. Асортиментна характеристика. Класифікація і 

система позначень лакофарбових матеріалів. Споживні 

властивості та показники якості лакофарбових товарів. 

Вимоги до зберігання. Засоби для чищення. Синтетичні 

мийні засоби. Асортимент та вимоги до якості та 

безпечності.  

2 

4.  Скляні побутові вироби. Загальні відомості. Фактори, 

що впливають на формування асортименту і споживних 

властивостей побутових товарів зі скла. Характеристика 

сировинних матеріалів та їх вплив на властивості 

скловиробів. Види та властивості скла. Способи 

формування та декорування скловиробів. Класифікація та 

асортимент побутових товарів зі скла. Асортимент 

виробів зі скла. Вимоги до якості скляних виробів. 

Споживні властивості та показники якості скляних 

виробів. Норми та дефекти, причини виникнення 

дефектів та їх вплив на якість готових виробів. Вимоги до 

маркування, пакування, транспортування та збереження 

скляних товарів.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5.  Керамічні побутові вироби. Класифікація та види 

керамічних виробів. Чинники, що формують якість 

керамічних побутових товарів. Асортимент керамічних 

товарів. Сировина та технологія виробництва. 

Розпізнавальні особливості фарфору та фаянсу. Майоліка 

2 
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та гончарні вироби.  

 Декорування. Вимоги до якості керамічних виробів. 

Контроль якості побутових керамічних товарів. Дефекти 

та причини їх виникнення. Сортування та маркування 

керамічного посуду. Правила маркування, пакування, 

транспортування та зберігання керамічних товарів.  

6.  Металеві побутові товари.  Фактори формування 

асортименту та споживних властивостей 

металогосподарчих товарів.  Характеристика металів і 

сплавів, які використовують для виготовлення товарів 

народного споживання. Види декоративного та захисного 

покриття від дії корозії. Класифікація і групова 

характеристика асортименту металогосподарчих товарів. 

Металевий посуд. Ножові вироби і столові прибори. 

Приладдя для вікон і дверей, замки. Інструментальні 

вироби. Нагрівальна та освітлювальні прибори. Садово-

городній інвентар.  

      Контроль якості. Дефекти виробів. Правила 

дотримання товарного сусідства. Вимоги до маркування, 

пакування, транспортування метало господарчих товарів.  

2 

 

 

 

Змістовний модуль 2: Парфумерно-косметичні та культурно-побутові вироби 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

Денна  Заочна  

1.  Парфумерні вироби. Історія виникнення та розвитку 

парфумів. Сировина та технологія виробництва парфумів. 

Вплив сировинних матеріалів на споживні властивості 

парфумерії. Класифікація та характеристика групового 

асортименту парфумів. Вимоги до якості, маркування, 

пакування, транспортування та зберігання. Фальсифікація 

та методи ідентифікації парфумів.  

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2.  Косметичні вироби. Сировина для виробництва 

косметики. Вплив сировинних матеріалів на безпечність 

косметичних товарів.  

Класифікація та групова характеристика асортименту 

косметичних товарів. Критерії безпечності косметичних 

виробів. Споживні властивості та вимоги до якості, 

маркування, пакування, транспортування та зберігання. 

4 

 

 

 

 

1 

3.  Шкільно-письмові та канцтовари. Шкільно-письмові 

товари. Групування асортименту та характеристика 

шкільно-письмових товарів. Чинники, що формують 

якість шкільно-письмових товарів. Споживні властивості 

та показники якості. Канцелярські та офісні товари. 

Групування асортименту та характеристика 

2 
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канцелярських та офісних товарів. Вимоги до якості, 

маркування, пакування та умови зберігання шкільно-

письмових, канцелярських та офісних товарів. 

4.  Іграшки. Сировина та матеріали для виробництва 

іграшок. Класифікація та асортимент іграшок. Споживні 

властивості та показники якості іграшок. Вимоги до 

якості та безпечності. Правила маркування, пакування та 

зберігання іграшок. 

4 

 

 

2.2 Перелік лабораторних робіт 

№ лаб. 

роб. 

Назва лабораторної роботи Годин 

Денна Заочна  

1.1 Розпізнавання виду пластмас та оцінки якості 4  

 

1.2 Оцінка якості та споживних властивостей 

лакофарбових  товарів. Товарознавча оцінка якості 

СМЗ 

4  

4 

1.3 Розпізнавання асортименту, декору та дефектів 

скляних виробів 

4  

 

2 1.4 Оцінка якості керамічних виробів за експертним 

методом 

4 

 Модульна контрольна робота № 1 2  

2.1 Ідентифікація парфумів 4  

4 2.2 Товарознавча оцінка якості та безпечності 

косметичних виробів 

4 

2.3 Оцінка відповідності паперу офісного вимогам 

нормативних документів 

4  

2.4 Оцінювання якості та безпечності іграшок, 

виготовлених з різних матеріалів 

4  

 Модульна контрольна  робота № 2 2  

 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Годин Завдання до 

самостійної 

роботи 
Денна 

Заочна  

1.  

Пошук та ознайомлення із змістом 

нормативних документів щодо 

оцінювання якості та безпечності 

непродовольчих товарів  

8 

 

10 

1.Ознайомитись із 

змістом НД, що 

регламентують якість 

та безпечність 

непродовольчих 

товарів згідно  

переліку, наданого 

викладачем  

2. Стисло письмово 

навести основні 

положення 
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вищезазначених НД 

2.  

Металеві побутові товари  

6 Письмово оформити у 

вигляді скороченого 

конспекту за 

наступним планом: 

1. Класифікація та 

асортимент 

2. Чинники, що 

формують якість 

3. Вимоги до якості. 

Споживні 

властивості. 

4. Умови зберігання 

та вимоги до 

маркування та 

пакування 

5. На підставі 

вивченого матеріалу 

проаналізувати 3 

зразка 

металогосподарчих 

виробів. Результати 

оформити згідно МВ 

3 
Меблі  

6 Підготувати 

презентацію на тему: 

Асортимент меблів» 

4. Побутові електротовари і домашні 

машини 

4 8 1. Вивчити 

класифікацію та 

асортимент 

провідникових 

виробів. 

2. Вивчити 

класифікацію та 

конструкційні 

особливості 

електроустановчих 

приладів.  

3. Вивчити принцип 

роботи побутових 

вентиляторів. 

4. Вивчити правила 

маркування, 

транспортування, 

пакування та умови 

зберігання 

електротоварів. 

5. Підготувати 

реферат за обраним 

асортиментним 

різновидом  

5. Будівельні товари 4 6 Письмово оформити 

у вигляді опорного 

конспекту 
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класифікацію 

будівельних 

матеріалів та навести 

окремо асортиментну 

характеристику. За 

бажанням підготувати 

реферати з 

представлених тем:  
1. Сучасний стан 

світового ринку 

будівельних 

матеріалів. 

2. Сучасний стан 

вітчизняного ринку 

будівельних товарів.  

3. Сучасний 

асортимент 

будівельної кераміки 

на ринку України.  

6. Музичні товари 4 6 Письмово оформити 

у вигляді опорного 

конспекту  

1. Загальні відомості 

про музичні товари. 

2. Сировина для 

виробництва 

музичних товарів. 

3. Групова 

характеристика 

асортименту 

музичних товарів 

7. Годинники 4 6 Письмово оформити у 

вигляді конспекту 
1. Асортиментна 

характеристика 

годинників. 

2. Контроль якості 

годинників 

3. Споживні 

властивості та 

функціональні 

особливості 

годинників.  

У вигляді презентації 

підготувати доповідь 

на одну з 

представлених тем: 

1. Сучасний стан 

вітчизняного ринку 

годинників. 

2. Брендові 

годинники.  

3. Фальсифікація 
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годинників. 

4. Ідентифікаційні 

ознаки годинників.  

5. Історія 

виникнення та 

розвиток годинників.   

6. Сучасний стан 

виробництва 

годинників та 

брендові марки. 
8. Мисливські, рибальські та 

спорттовари  

4 8 Письмово оформити у 

вигляді конспекту 
1. Характеристика 

асортименту товарів 

для спорту. 

2. Мисливські товари.  

3. Рибальські товари. 

Асортиментна 

характеристика. 

4. Транспортні 

засоби. Вимоги до 

пакування, 

маркування, 

зберігання та 

транспортування.  
9. Фото та кінотовари 4 6 Письмово оформити у 

вигляді конспекту 
1. Фізико-хімічна 

сутність 

фотографічних 

процесів. 

2. Конструктивні 

вузли фотоапаратів. 

3. Класифікація та 

асортимент 

10. Радіоелектронні товари 4 8 Письмово оформити 

схематично  
Класифікацію 

радіоапаратури. 

11 Шкільно-письмові та канцтовари  4 Письмово оформити у 

вигляді конспекту 

 1. Хімічний склад 

сировини для 

виробництва паперів 

та картону. 

2. Класифікація та 

асортимент виробів з 

паперу та картону. 

3. Асортиментна 

характеристика 

шкільно-письмових 

товарів  
Теми рефератів (за 
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бажанням) 

1. Сучасний стан 

іграшок за 

показником 

безпечності та 

надійності  на 

світовому ринку та 

ринку України. 

2. Якість та 

асортимент сучасних 

іграшок.  
12 Іграшки   4 Письмово оформити у 

вигляді конспекту 

1. Фактори 

формування якості та 

асортименту іграшок. 

2. Класифікація 

іграшок 

Ознайомитись із 

змістом Технічного 

Регламенту, виписати 

показники та норми 

безпечності іграшок 

 

12. Рішення ситуаційних завдань  4 4  

13. Індивідуальне завдання  20 20  

               Всього  60 102  

 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що 
підлягає контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарн
і бали 

Кіль-ть 

робіт 

Сумарн
і бали 

min mах min mах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Господарські товари 

Робота на лекціях 1 2 6 6 12 3 3 6 

Робота на лабораторних 
заняттях 3 5 4 12 20 4 12 20 

Самостійна робота 3 5 5 15 25 5 15 20 

Виконання 
індивідуальних завдань 13 20 1 13 20 1 13 20 

Проміжна сума    46 77  43 66 
Модульний контроль у 
поточному семестрі 14 23  14 23  17 34 

Оцінка за змістовий 
модуль 

   60 100  60 100 
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Змістовний модуль 2: Парфумерно-косметичні та культурно-побутові вироби 

 Робота на лекціях 1 2 6 6 12 1 1 2 
Робота на лабораторних 
заняттях 3 5 4 12 20 1 1 2 

Самостійна робота 2 4 6 12 24 8 16 24 
Виконання 
індивідуальних завдань 12 20 1 12 20 1 12 20 

Проміжна сума    42 76  30 48 

Модульний контроль у 
поточному семестрі 18 24  18 24  30 52 

Оцінка за змістовий 
модуль    60 100  60 100 
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4. Інформаційні ресурси 

 

1. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 

пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

2. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. 

- 156 c. 

3. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: 

Учебное пособие для нач. проф. Образования / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 

2012. - 192 c. 

4.   Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебник / 

Н.С. Моисеенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 379 c. 

5. Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів. – 

режим доступу: http://www.162.com.ua/cert/equipment-technological-food  

6. Товарознавство непродовольчих товарів. – режим доступу: 

http://svitohlyad.com.ua/ 

 

 

http://www.162.com.ua/cert/equipment-technological-food

	В результаті вивчення курсу «Товарознавство (непродовольчі товари)» студенти повинні

