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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – Обов’язкова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі 

Кількість кредитів ECTS - 5, годин - 150 

Аудиторні заняття, 

годин: 
всього лекції практичні 

денна 50 30 20 

заочна 20 8 12 

Самостійна робота, годин 96 130 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Особлива увага приділяється питанням корисності та нешкідливості продовольчих та 

непродовольчих товарів, контролю якості та методам їх визначення: органолептичним, 

вимірювальним, реєстраційним, соціологічним тощо. Освоївши цей курс, студент повинен чітко 

знати: принципи класифікації і кодування продовольчих та непродовольчих товарів, асортимент 

кожної групи товарів, методи маркування, пакування та зберігання, вивчити якість за допомогою 

вище перелічених методів. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань 

та практичних навичок з товарознавства товарів з метою оцінювання та управління їх якістю. 

Дисципліна «Вступ до фаху» вивчає споживні властивості продовольчих і непродовольчих 

товарів, їх маркування, основи технічного регулювання, види фальсифікації та способи захисту 

продукції від фальсифікації. В результаті вивчення курсу «Вступ до фаху» студенти повинні 

знати: 

• сутність, основні терміни та визначення стосовно товарознавства;  

• класифікацію товарів і послуг; 

• нормативну базу перевірки якості товарів;  

• національні та міжнародні системи стандартизації і сертифікації товарів; 

• види споживних властивостей та їх методи визначення; 

• фактори формування споживних властивостей товарів; 

• види і способи маркування товарів; 

• класифікацію інформаційних знаків, їх значення; 

• види, форми та засоби товарної інформації; 

• види фальсифікації товарів. 

вміти: 

• знаходити і використовувати нормативні документи для визначення якості товарів; 

• розрізняти маркування, інформаційні знаки; 

• визначити фактори, що впливають на формування споживних властивостей 

товарів; 

• виявляти причини фальсифікації товарів; 

• давати практичні рекомендації щодо захисту товарів від фальсифікації; 

• складати мотивовані висновки та обґрунтовувати їх. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

http://tms.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
http://tms.onaft.edu.ua/robochi-programi-076-spetsialnosti-opp-tovaroznavsto-i-torgovelne-pidpriyemnitstvo/


 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

 

Інформаційні ресурси 

 
1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. 

2. Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018 № 

2639-VIII. 

3. Полікарпов І. С. Товарна інформація: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. С. Полікарпов, О. 

В. Шумський – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с. 

4. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c. 

5. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: Учебное пособие для 

нач. проф. Образования / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 c. 

6. Жук Ю. Т. Теоретичні основи товарознавства : підручник / [Жук Ю. Т., Жук В. А., Гаврилишин 

В.В. та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. Т. Жука]. – Львів: Компакт-ЛВ, 2009. – С. 32-51, 432-478. 

7. Шумський О. В. Товарна інформація: розвиток термінології / О. В.  Шумський, І. С. Полікарпов // 

Вісник Львівської комерційної академії. – Серія товарознаюча. – Випуск 6. – Львів: Видавництво 

ЛКА, 2004. – С. 3-9. 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ В.А. Луцькова 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ Я.Г. Верхівкер 
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