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1. Опис навчальної дисципліни 

«Товарознавство пакувальних матеріалів і тари» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

8,5 

Напрям 

підготовки  
6.030510 

«Товарознавство і 

торговельне 

підприємництво» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 Професійне 

спрямування: 
6.030510 

«Товарознавство 

та комерційна 

діяльність», 

6.030510 

«Товарознавство 

та експертиза в 

митній справі» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

4 
3-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - реферат 

Семестр 

5-й 6-й 7-й 8-й 

Загальна кількість 

годин – 306 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,0/2.4 

самостійної роботи 

студента -  6,0/3.9 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр  

 

36 год. 24 год. 6 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - – - 

Лабораторні 

24 год. 24 год. 8 год. 8 год. 

Самостійна робота 

120 год. 78 год 142 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання:   

30 год. 26 год. 30 год. 26 год. 

Вид контролю: 

Іспит  іспит іспит іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,55 

для заочної форми навчання 0,1 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Товарознавство»  є вивчення класифікації 

та асортименту непродовольчих (господарських, будівельних, одяго-взуттєвих) 

товарів, їх споживні властивості та фактори, що формують якість цих товарів. 

Дисципліна розглядає  класифікаційні ознаки та асортиментну 

характеристику господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів ; аналіз 

існуючих нормативно - правових документів, що регламентують норми та вимоги 

до господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів; сировину та матеріали, 

що використовують при виробництві господарських, будівельних, одяго-

взуттєвих; маркування, пакування, умови транспортування та зберігання товарів; 

методику та проведення досліджень щодо ідентифікації, виявлення та оцінки 

якості господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів. 

Методологічною основою  вивчення курсу є нормативно – правові 

документи та стандарти, учбові посібники, наукова література, аналітичні 

журнали та статистичні дані Держкомстату України. 

 Сучасні методи дослідження – органолептичні, вимірювальні, реєстраційні, 

розрахункові, експертні, соціологічні використовуються в даному курсі для 

об’єктивного визначення оцінки непродовольчих товарів. 

Основними формами вивчення дисципліни є лекційний курс, лабораторні 

роботи та самостійна робота студентів. 

В лекційному курсі вивчаються класифікація та асортимент, чинники, що 

впливають на якість товарів та вимого до якості. 

Лабораторні заняття спрямовані на освоєння студентами сучасних методів 

та засобів проведення оцінки якості, робота із зразками товарів та визначення їх 

якості. В процесі проведення лабораторних занять студент використовую 

теоретичні знання, знайомиться із послідовністю проведення дослідження, 

отриманні результати сформулює в об’єктивний товарно-експертний висновок. 

Самостійна робота включає вивчення теоретичних основ дисципліни у 

відповідності з програмою і методичними вказівками і включає наступні форми: 

- вивчення лекційного матеріалу за конспектом; 

- вивчення джерел літератури та підготовку реферату; 

- підготовку до виконання лабораторних робіт за методичними вказівками; 

- роботу з підручниками для вивчення окремих тем курсу. 

Професійна спрямованість дисципліни  полягає в озброєнні майбутнього 

фахівця знаннями непродовольчих товарів та методами оцінки їх якості. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- класифікацію господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів; 

- склад, властивості та ознаки господарських, будівельних, одяго-взуттєвих 

товарів; 

- технологічний процес отримання непродовольчих товарів; 

- споживні властивості та показники якості господарських, будівельних, 

одяго-взуттєвих товарів; 

- маркування, пакування, умови транспортування та зберігання 

господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів; 

вміти:  

- відрізняти господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів за 

класифікаційними ознаками та асортиментним різновидом; 

- визначити органолептичними та лабораторними методами якість  

господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів; 

- аналізувати та працювати з нормативною документацією, що регламентує 

норми якості господарських, будівельних, одяго-взуттєвих товарів; 

- зробити об’єктивні висновки та документально оформити результати 

проведених досліджень; 

- вносити свої пропозиції щодо підвищення та покращення якості та 

розширення асортиментного ряду господарських, будівельних, одяго-взуттєвих 

товарів. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Товарознавство товарів господарського 

призначення.  

Тема 1. Товари з пластмас. Стан ринку побутових товарів з пластичних мас 

в України. Чинники формування споживних властивостей і асортименту виробів з 

пластмас . Класифікація і характеристика асортименту виробів з пластмас. Оцінка 

якості виробів з пластмас  

Тема 2. Товари побутової хімії.  Класифікація  товарів побутової хімії. 

Споживні властивості, асортимент і показники якості нафтопродуктів. 

Класифікація, асортимент, властивості, вимоги до якості клеючих засобів, 

лакофарбових товарів та миючих засобів. 

Тема 3. Силікатні побутові товари. Стан ринку скляних та керамічних 

побутових товарів. Класифікація та фактори формування споживчих властивостей 

і асортименту. Маркування, транспортування та зберігання товарів. Оцінка якості 

та правила приймання. 
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Тема 4. Металогосподарські товари. Класифікація, асортимент та споживні 

властивості. Характеристика металів та сплавів. Споживні властивості та вимоги 

до якості металевого посуду. Характеристика асортименту, вимоги до якості 

нагрівальних, освітлювальних виробів, приладдя для вікон і дверей, 

інструментальних товарів. 

Тема 5. Меблеві товари. Стан і перспективи розвитку меблів в України. 

Класифікація , формування асортименту і споживних властивостей. Оцінка якості. 

Вимоги до маркування,  пакування та транспортування товарів. 

 

Змістовий модуль 2. Товарознавство електропобутових  

і будівельних товарів. 

Тема 1 Побутові електричні прилади. Загальні вимоги до технічного рівня і 

безпечності. Класифікація та принцип роботи електропобутових приладів. 

Асортимент, споживні властивостей та вимоги до якості та безпечності 

експлуатації. Маркування,  пакування, транспортування товарів. 

Тема 2. Будівельні товари. Класифікація, асортимент та споживні 

властивості. Вимоги до якості і безпечності. Розвиток сучасного асортименту 

будівельних товарів. 

 

Змістовий модуль 3. Товарознавство текстильних, швейних 

 та трикотажних товарів  

Тема 1. Текстильні товари.  Стан і проблеми розвитку ринку текстильних 

товарів в України. Волокна як фактор формування властивостей текстильних 

виробів. Види волокон і їх властивості. Асортимент і вимоги до якості ниток і 

пряжі. Класифікація і асортимент тканин. Формування споживних властивостей 

тканин в процесі виробництва. Визначення сортності та оцінка якості. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин. 

Тема 2. Одяг. Сучасних стан швейної промисловості України. Вимоги до 

призначення і властивостей одягу. Фактори формування споживних властивостей.  

Асортимент швейних товарів. Оцінка якості, визначення сорту виробів. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання  одягу. 

Тема 3. Трикотажні товари. Класифікація трикотажних переплетень. 

Асортимент , вимоги до якості, правила приймання та визначення сортності. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання трикотажних виробів. 

Змістовий модуль 4. Товарознавство взуттєвих і хутряних товарів. 

Тема 1. Шкіряне взуття. Класифікація, асортимент і споживні властивості 

взуттєвих матеріалів. Формування споживних властивостей взуття в процесі 

виробництва. Властивості і призначення штучних і синтетичних взуттєвих 

матеріалів. Асортимент і споживні властивості взуття. Показники якості і методи 

їх оцінки. Вимоги до маркування, пакування, транспортування та зберігання. 
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Тема 2. Гумове взуття. Фактори формування споживних властивостей. 

Класифікація та асортимент, показники якості, сортування. Маркування, 

пакування, транспортування та зберігання. 

Тема 3. Валяне взуття. Асортимент та споживні властивості. Оцінка якості. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання. 

Тема 4. Хутряні товари.  Стан ринку хутряних товарів. Класифікація 

хутрової сировини. Вплив технологічних операцій на якість хутряного 

напівфабрикату. Методи визначення показників якості. Формування споживних 

властивостей виробів з хутра в процесі виробництва. Асортимент, оцінка якості. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання. 

 

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 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Товарознавство товарів господарського призначення 

Тема 1.1. Товари з 

пластмас 
20 4 - 4 4 12 26 2 - 4 4 20 

Тема 1.2. Хімічні 

товари 
19 4 - - 4 15 22 2 - - 4 20 

Тема 1.3. Силікатні 

побутові товари 32 8 - 4 4 20 20 - - - 6 20 

Тема 1.4. 

Металогосподарські 

товари 

23 4 - 4 4 15 20 - - - 4 20 

Тема 1.5. Меблеві 

товари 
22 4 - 4 4 14 14 - - - 4 14 

Разом за змістовим 

модулем 1  
116 24 - 16 20 76 102 4 - 4 22 94 

Змістовий модуль 2. Товарознавство товарів електропобутових  

і будівельних товарів 

Тема.2.1 Побутові 

електричні прилади 
32 6  4 5 22 30 2 - 4 4 24 

Тема 2.2 Будівельні 

товари  32 6 - 4 5 22 24 - - - 4 24 

Разом Змістовий 

модуль 1 
64 12 - 8 10 44 54 2 - 4 8 48 

Разом модуль 1 180 36 - 24 30 120 156 6 - 8 30 142 
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Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Товарознавство текстильних, швейних та трикотажних 

товарів 

Тема 3.1. Текстильні 

товари 
20 4 - 4 4 12 26 2 - 4 4 20 

Тема 3.2. Швейні 

товари  
20 4 - 4 4 12 22 2 - - 4 20 

Тема 3.3. 

Трикотажні товари  
18 2 - 4 4 12 20 - - - 4 20 

Разом Змістовий 

модуль 3 
58 10 - 12 12 36 68 4 - - 12 60 

Змістовий модуль 4. Товарознавство взуттєвих і хутряних товарів 

Тема 4.1. Шкіряне 

взуття 
20 4 - 4 4 12 26 2 - 4 4 20 

Тема 4.2. Полімерне 

і гумове взуття 
16 4 - 4 4 8 20  - - 4 20 

Тема 4.3. Валяне 

взуття 
8 2 - - 2 6 16  - - 2 16 

Тема 4.4. Хутряні 

товари 
24 4 - 4 4 16 20  - - 4 20 

Разом Змістовий 

модуль 4 
68 14 - 12 14 42 82  - - 14 76 

Разом модуль 2 126 24 - 24 26 78 150 6 - 8 26 136 

Усього годин з 

дисципліни  
306 60 - 48 56 198 306 12 - 16 53 278 

 

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Асортимент та оцінка якості виробів з пластичних мас 4 – 

2 Асортимент  скляних побутових товарів та оцінка 

якості 

4 – 

3 Асортимент металогосподарських товарів та оцінка 

якості 

4 – 

4 Асортимент меблів та оцінка якості 4 – 

5 Асортимент та дослідження показників споживних 

властивостей електропобутових товарів 

4 – 
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6 Асортимент та оцінка якості керамічних оздоблюваних 

матеріалів 

4  

Разом модуль 1 24  

7 Асортимент тканин, визначення дефектів 4  

8 Асортимент швейних виробів, деталі одягу 4  

9 Асортимент трикотажних виробів, визначення дефектів 

та сортності 

4  

10 Асортимент та споживні властивості хутряних товарів 4  

11 Асортимент та оцінка якості полімерного взуття 4  

12 Оцінка якості шкіряного взуття 4  

Разом модуль 2 24  

ВСЬОГО 48  

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  22 – 

2 Підготовка до лабораторних занять 48 – 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
72 – 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
56 – 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 198 – 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання для поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які отримує студент. У якості 

індивідуального завдання при вивченні дисципліни запропоновано 

використовувати: 

- підготовка доповідей – рефератів;  

- вирішення ситуаційних завдань; 

- підготовка результатів власних досліджень до конференцій. 
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8. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовуються сучасні технічні засобі, 

мультимедійні презентації, слайди КМСОНП. для їхньої візуалізації і збільшення 

обсягу матеріалу, який викладається. На лабораторних заняттях 

використовуються передбачене аналіз конкретної ситуації (розв’язання 

ситуаційних завдань; розбір інцидентів з використанням роздавального матеріалу 

та пояснення матеріалу на зразках товарів, що вивчаються, робота в Інтернеті.  

 

9. Методи контролю 

 

Поточне тестування, підсумковий письмовий тест проводиться для 

студентів денної форми навчання здійснюється в відповідності з вимогами 

«Положення про рейтингову систему оцінки знань студентів». 

Для контролю знань студентів по дисципліни передбачені такі його види : 

- поточне тестування студентів на лабораторних заняттях; 

- письмовий контроль знань кожного залікового модуля і всього курсу. 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання проводиться 

за підсумками виконаної ними контрольної роботи по дисципліні, а також 

на лабораторних заняттях. Підсумковий контроль здійснюється шляхом 

проведення підсумкового письмового тесту. 

 

9.1. Перелік завдань для проведення «Вхідного контролю» з дисципліни. 

Перевірка залишкових знань, що забезпечують дисципліну, проводиться в 

письмовій формі протягом першого тижня  семестру. 

1. Основні категорії товарознавства 

2. Принципи кодування товарів 

3. Види інформації про товар 

4. Показники споживних властивостей товарів та їх характеристика 

5. Показники та параметри якості товарів 

6. Чинники, що впливають на зміни споживних властивостей товарів у 

процесі товароруху 

7. Показники якості непродовольчих товарів. 

8. Оцінка якості. Методи проведення оцінки якості непродовольчих 

товарів. 

9. Класифікація та асортимент непродовольчих товарів. 

10. Споживчі властивості непродовольчих товарів. 

11. Сутність та принципи визначення сортності непродовольчих товарів. 

12. Поняття та сутність стандартного та нестандартного товару. 
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9.2. Перелік завдань для проведення «контролю залишкових знань» з 

дисципліни. 

1. Класифікація та асортиментна характеристика побутових товарів з 

пластмас. 

2. Класифікація високомолекулярних сполук. 

3. Методи переробки пластмас у вироби. 

4. Чинники, що формують споживні властивості та оцінка якості товарів з 

пластмас. 

5. Характеристика та призначення синтетичних високомолекулярних сполук. 

6. Класифікація та асортиментна характеристика побутових керамічних  

товарів. 

7. Класифікація та асортиментна характеристика металогосподарчих товарів 

8. Чинники, що формують та впливають на якість побутових скляних товарів. 

9. Методика визначення та  оцінка якості побутових скляних товарів. 

10. Визначити асортимент листових скломатеріалів . 

11. Класифікація та асортиментна характеристика будівельних товарів 

12. Чинники, формують та впливають на якість будівельних товарів. 

13. Класифікація та асортиментна характеристика товарів побутової хімії. 

14. Методика визначення та оцінка якості металогосподарчих товарів. 

15. Маркування, пакування, транспортування та зберігання побутових скляних 

товарів. 

16. Охарактеризуйте природні високомолекулярні сполуки. 

17. Маркування, пакування, транспортування та зберігання побутових 

керамічних  товарів. 

18. За якими ознаками класифікують електропобутові товари? 

19. Охарактеризуйте  асортимент діелектричних матеріалів. 

20. Сировина для виготовлення меблів. 

21. Охарактеризуйте властивості ДСП і ДВП для виготовлення меблів. 

22. Назвіть вимоги до якості установочних виробів. 

23. Які вимоги до якості матеріалів для кухонних меблів. 

24. Асортимент теплоізоляційних матеріалів органічного та неорганічного по-

ходження. 

25. Природа текстильних волокон. Натуральні та хімічні волокна, характерис-

тика та хімічний склад. 

26. Чинники, що впливають на якість хутряних виробів. 

27. Сировина та матеріалі, що використовують при виробництві взуттєвих то-

варів. 

28. Споживчі властивості та показники якості тканини. Чинники, що формують 

якість тканини. 

29. Визначення сортності взуття. Дефекти матеріалу взуття. 

30. Дефекти швейних та трикотажних товарів. Чинники, що формують якість 

швейно-трикотажних товарів. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується іспитом, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах  60 –100 балів.       

Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 9.  
 

11. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 

Кільк. 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

бали 

mi

n 
max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5-й семестр 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Товарознавство товарів господарського призначення 

Робота на лекціях 0,5 1 18 9 18 – – – 
Виконання лабораторних   

робіт 
1 2 6 6 12 – – – 
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Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
8 12 1 8 12    

Індивідуальне завдання 13 18 1 13 18 – – – 
Проміжна сума  – – – 36 60 – – – 
Модульний контроль 

(колоквіум) 
24 40 1 24 40 – – – 

Разом                    60....100 – 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 1. Товарознавство текстильних, швейних та трикотажних 

товарів 
Робота на лекціях 0,5 1 12 6 12 – – – 
Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
8 14 1 8 14    

Виконання лабораторних   

робіт 
1 2 6 6 12 – – – 

Індивідуальне завдання 16 22 1 16 22 – – – 
Проміжна сума  – – – 36 60 – – – 
Модульний контроль 

(колоквіум) 
24 40 1 24 40 – – – 

Разом з дисципліни                60...100 – 

 

 

 

 

 

12. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами.  

За шкалою 

ECTS За національною шкалою 
За шкалою ОНАХТ з підсумком 

 іспит залік 

A відмінно 88-100  

B дуже добре 81-87  

C добре 74-80  

D задовільно 68-73  

E достатньо 60-67  

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
40-59  

F 
незадовільно з обов’язковим 

додатковим навчанням 
0-39  

 

Екзамен враховується залікованим, якщо студент на протязі семестру 

набрав 60 – 100 балів. 
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13. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Товарознавство» для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємництво» денної форми навчання. Уклад. С.А. Памбук - 

Одеса: ОНАХТ, 2013. – 49 с. 

 

14. Рекомендована література 

Бaзoвa 

l. Бaйдaкoвa Л.I., Пеpедpiй О.I., БaйцaкoBa I.М. Toвapoзнавствo. 

Hепpoдoвoльvi ToBapи: ToBapи кyЛЬTypнo-пoбyтoBoГo пpизнaчення 

[Текст]:пiдpyrник ..К.:Bищa rпк.,2009 .-з27 с.-(iл.) .-978-966-642.41 9-1.MoH 2' 

Бaйдaкoвa Л.I., Ягелtoк C.B., БaйДaкoвa I.М. ToвapoзнaBсTBo. Heпpoдoвoльчi 

Toвapи: ToBapи ГoсПoДapськi тa бyлiвельнi [Tекст]:пiдp1^rник .-К.:Cлoвo,2013 .3 

l 2 с.-(iл .) .-97 8-966-194Jrз4-I.MOH 3. Бeднapvyк М.С., LПyмський o.B. 

ToвapoзнaBсTBo" Hепpoдoвoльчi ToBapи: меблi [Tекст] :пiдpyчник/Львiв. 

кoМеpц. aкaд.-Л. :''Мaгнoлi я-2006,,,2009 .-424 с.-Bищa oсвiтa в УкpaТнi .-97 8-

966-2025 -з4-7.МoH 4. Зaxapuенкo П.B., Кyпpiснкo П'Й., Пyrпкapьoвa К.К., Pевa 

B.I. ТoвapoзHaBсTBo кеpaмiнниx бyдiвеЛЬниХ мaтеpiaлiв [Текст]:нaBЧ. пoсiб.-

К.:КHУБA,2006 .-221 с.ToвapoзнaBсTBo .-97 8-966-8527 -з4-0.МoH 5. Зpезapuев 

М.П., Зpезapuев B.М.' Пapaнiн B.П. ToвapoзHaBсTBo неПpo.цoBoЛЬчиx тoвapiв 

[Електpoнний peсypс]:нaвн. пoсiб.-К.:t{УЛ,2009 .-l еЛектpoн. oI]T. диск(CD-

ROМ): з28 с. TексTy .-(Кoмп'roтеpний фaйл:oптичниЙ диск) Електpоннi видaння. 

Topгiвля Ta ToBapoзIIaBсTB o .-97 8-966-з64-849-| 6. Кисляк H.К., Кoлoмiсць T.M. 

ToвapoзнaBсTBo ГoсПo.цapсЬкиx виpoбiв [Tекст]:oпopний кoнсПекT лекцiй/I(иТв 

нaц TopГ.-екoн. yн-T, Кaф. ToBapoзнaBсTBa Ta ексПеpTуlЗИ неПpoДoBoЛЬчих 

тoвapiв .-К.:КHTЕУ,20|0 .-|2З c. 7. Миxaйлoв B.I., Глyшкoвa T.Г., Зельнiченкo o.I. 

Hепpoдoвoльчi ToBapи [Tекст]:пiдpyrник/IfuТв. нaц. TopГoBеЛЬнo-екoнoМ. yн-т 

.-К.:Книгa,2005 .-556 с.TовapoзнaBсTBo .-966-83 I 4-I 4-Х' 8. Плaxеткo Я.I., Кiнarп 

I.П., Чopнoyс B.M., Бoднapнyк A.П. ТoвapoзнaBсTBo (Bиpoбнинa сфеpa) 

[Teкст]:нaвu. пoсiб./Iн-т Мене.ц}кМе}ITy Ta екoнoмiки ''Гaлицькa aкa.цеМiя'' .-

Л.:''Мaгнoлiя 2006",2009 .-400 с.-Bищa oсвiтa в Укpaiнi .978-966-2025-61-5 9. 

Пoлiкapпoв I.С.' IlIийкo I.I., Hiкoлaйтyк Л.Г. ToвapoзHaвствo. Hепpoдoвoльнi 

ToBapи: еЛекTpoПoбyтoвi I\daЦIини [Tекст]:пoсiбник .-Л.:.'Мaгнoлiя-2006'',20l0 

.40З c.-97 8-9 66-2025 -92-7.MoH 10.ToвapoЗнaвсTвo. Toвapи кyЛьTyрHo-

пoбyтoBoГo ПpиЗнaЧення [Tекст]:oпopний кoнсПrкT лекцiй/aвт.: T.Г.ГлyшIкoBa' 

Л.B.Aндpiевськa; Киiв. нaц. TopГ.-екoн. yнт; Кaф. ToBapoзнaBсTBa Ta 

ексПеpTиЗи неПpoДoBoЛ. ToBаpiв .-К.:КHTЕУ,20|0 .-82 с.-МoH l 1.БaйдaкoBa 

Л.I. ToвapoзнaBсТBo. Hепpoдoвoльчi ToBapи: взyггсвi i xyтpянi виpоби 

[Tекст]:пiдpyrник .-К.:Bищa rпк.,2007 .-i83 с.-(iл.) .-978-966-642-з804.MOH 

l2.Зpезapцев М.П., ЗpезapЦев I}.М., ilapaнiн B.П. T.<lвapoзнaBсTBo 

t{еПpo.цoBoЛЬЧиx товapiв [Електpoнний pес1.рс]:нaвЧ. пoсi6'-К.:ЦУЛ,2009.-1 

елекTpoH' oПT. 

Диск(CD-RoM): з28 с. TексTy .-(Кoмп'toтеpний фaйл:oптичtlиЙ диск) 

Електpoннi видaння. TopгiвлЯ Ta ToBapoЗHaBсTB o .-97 8-9 66-з 64-849 - 1 

13.Беднapuyк М.C., lШyмський o.B. ToвapoзнaBсTBo. Hепpoдoвoльчi ToBapи: 
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меблi [Tекст]:пiдpyvниr</Львiв. кoМepц. aкa.ц.-Л.:''Мaгнoлiя-20О6,, ,2009 .-424 с.-

Bищa oсвiтa в УкpaТнi .-97 8-966-2025-з4-7.МoH 14.Гpи6aнoBa И.B. 

ToвapoBеДение неПpo.цoBoлЬсTBеHнЬIх ToBapoB [в сoкpaшении] [Електpoнний 
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кoнсПекT лeкцiй/T.Г.Глyшкoвa, Л.B.Чеpняк, H.Б.Mapvyк, Л.B.Aндpiевськa; КиТв. 

Haц. TopГ.- екoн. УH-T, Кaф. ToBapoзнaBсTBa Ta ексПrpTИЗИ тoвapiв .-

К.:КHTЕ,У,2010 .98 с. 16.ToвapoBе.цение непpo.цoBoЛЬсTBеннЬIx ToвapoB [в 

сoкpaщении] [Електpoннцiц pесypс]:ylебниIdпoд oбщ. pед. B.Е.CьIцкo .-

Минск:BЬIшI. lIк.'2005.-l елeктpoн. oПT .циск (СD-ROM): 669 с. TексTa .-

(Кoмп'roтеpний фaйл:oптичниi,l диск) .985-06-0921-4 17.ТoвapoзнaBсTBo. Тoвapи 

кyлЬTypнo-пoбyтoBoГo ПpизHaчення [Текст]:oпopний кoнсПекT лекцiй/aвт.: 

T.Г.ГлyцIкoBa' Л.B.Aндpiсвськa; Киiв. нaц. TopГ.-екoн. yнт; Кaф. 
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с.-MoH 
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l0-000003- l 5. Кaспapoв Г.H., Жypaвлев A.М. Пapфroмеpнo.кoсMеTиЧескoе 

ПpoизBoДстBo [Tекст]:yuебник .-М.:Пищевaя ПpoМ-сTЬ,|977 .-з20 c.-!ля кa.цpoB 
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6, Бoгaтьrpев С.A., Mиxaйлoвa И.Ю. Tеxнoлoгия хpaнеHия И 

TpalrсПopTиpo3aния ToBapoB [Tекст]:1^lеб. пoсoбиe .-2-e изд.-M.:.ЦaшIкoB 

иК*,2012 .-1 44 c.-97 8-5 -з94-01 657 -8 7 . oснoви ToBapoзнaBсTBa 

неПpo.цoBoЛЬЧих тoвapiв [Tекст]:опopний кoнсПекT лекцiй/T.Г.Глyшкo"u, 

Л.B.Чepняк, H.Б.Mapuyк' Л.B.Aндpiсвськa; КиТв. }Iaц. тopГ.екoн. УH-T' Кф. 

ToBapoзнaBсTBa Ta ексПеp.|ИЗИтовapiв .-К.:КHTBУ,2010 .-98 с. 8. ХpaнитеЛнa 

Hayкa' Tеxt{икa и TеxнoлoГии 2008. Ha1^rнa кoнфеpенЦИЯ c Ме)к.цyнapo.цнo 

y{aстиr [Tекст]:нa).Чни Tpy,цoBе' 24-25 oкToMBpи 2008/l/н-т пo Хpaнителни 

Tехнoлoгии-Плов.цив.T. 55, Св. 1,Volumе 54. Issue l .-Плoвдив:AкaД. "i-"o нa 

УХT.2008 .-548 с.-0477 -О250 

l3. Iнфopмaцiйнi pесYpси 
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1. Бiблioтечнi тa пaтентнi фoнди oHAxT. 2. IнтеpнеT-pесypси. 

1. o.цеськa нayкoBa Пpеoбpaж eнcькa, 24. 

Аdpecа бiблiomeк: бiблioтекa нaцioнaль}Ioгo yнiвеpсиTеTy. o.цесa, BуЛ. 2. 

o.цеськa .цеp)кaBнaнayкoBa бiблioтекa iм. М. Гopькoгo. oдесa, ByЛ. Пaстеpa' 13. З 

. B еликa o.цеськa бi блi oтек a, http : l l virtlib. odеs sa.nеV 4. Бiблioтекa iм. М. 

ГpyrпеBсЬкoгo. http : i/lvwl,v.b i b l i o. оd. ua 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечні та патентні фонди ОНАХТ. 

2. Інтернет - ресурси про сучасні засоби пакування: Український портал 

пакувальної галузі http://www.packaging.kiev.ua/rus/index.html, Інформаційно-

аналітичний центр «Упаковка» http://upakjour.com.ua/, Журнал «Тара і упаковка» 

http://www.magpack.ru/ 

 

Адреса бібліотек: 

1. Одеська наукова бібліотека національного університету. Одеса, вул. 

Преображенська, 24. 

2. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. Одеса, вул. 

Пастера, 13. 

3. Велика Одеська бібліотека, http://virtlib.odessa.net/ 

4. Бібліотека ім. М. Грушевського. http://www.biblio.od.ua/ 

 

 

http://www.packaging.kiev.ua/rus/index.html
http://upakjour.com.ua/
http://www.magpack.ru/
http://www.biblio.od.ua/
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