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Назва курсу «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ 

ТОВАРІВ» 

Адреса викладання 

дисципліни  

Навчальний корпус по вул. Дж. Вашингтона, 5а, м. Львів, ЛНУ 

імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна  

Економічний факультет, кафедра управління і експертизи 

товарів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності  

07 Управління та адміністрування: 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність 

Викладач дисципліни Озимок Галина Володимирівна, кандидат технічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача 

halyna.ozymok@lnu.edu.uа 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/ozymok-halyna-volodymyrivna 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю (вул. Дж. Вашингтона, 5а м. 

Львів). Також можливі он-лайн консультації. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=29837&preview=

true 

Інформація про 

дисципліну  

Курс орієнтований на формування в учасників навчального 

процесу необхідних знань з теорії та практики ідентифікації та 

фальсифікації товарів для того, щоб розвинути у майбутніх 

бакалаврів відповідні систематизовані уявлення, теоретичні 

основи та практичні уміння, які б забезпечували здатність 

адекватно і ефективно використовувати одержані навики під 

час роботи за фахом. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна „ Ідентифікація та фальсифікація товарів” є 

нормативною дисципліною, яка викладається в 5 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і 

практичних навичок, щодо методологічних аспектів 

ідентифікації та фальсифікації, способів і методів виявлення 

фальсифікації товарів 

Література для 

вивчення дисципліни  

Основна література: 

1. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : 

навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. 

– Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с.  

2. Сучасні методи ідентифікації та визначення 

фальсифікованих товарів [Електронний ресурс] / А. А. 

Дубініна, Т. М. Попова. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM); 12 см. 

3. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: 

слайд-курс [текст : навч. посіб. /Л.О. Назаренко – К. «Центр 

учбової літератури», 2019. – 250 с. 

4. Методи визначення фальсифікації товарів/ А.А. 

Дубініна, І. Ф. Овічіннікова, С. О. Дубініна та інші. – К.: 

Професіонал, 2010. – 272 с. 

5. Методи визначення фальсифікації товарів. 

Лабораторний практикум / [А. А. Дубініна, Т. М. Летута, С. О. 



Дубініна, І. Ф. Овічіннікова]. – К. : Видавничий дім 

«Професіонал», 2009. – 336 с. 

6. Полікарпов І. С., Закусілов А. П. Ідентифікація товарів 

підруч.– К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с. 

7. Титаренко Л. Д. Ідентифікація та фальсифікація 

продовольчих товарів / Л. Д. Титаренко, В. А. Павлова, В. Д. 

Малигіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 

8. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. 

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. 

посібник – К.: ЦНЛ, 2006. – 192с. 

9. Дубініна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубініна С.О. та ін. 

Методи визначення фальсифікації товарів: підр. для студ. ВНЗ. 

– К.: Видавничий дім «Професіонал», ЦУЛ, 2010. – 271 с. 

10. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л.  Основи митної 

експертизи. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛІЕТ, 

2015. – 240 с.  

Додаткова література: 

1. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування: 

Маркування об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, 

реєстрації, перегляду та скасування кодів ЕАN на продукцію: 

ДСТУ 3356-96. – [Введено 1997-01-01]. – К. : Держстандарт 

України, 1997. – 12 с. 

2. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та 

небезпечної продукції: Закон України № 1393-XIV редакція 

від 18.12.2017 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал 

Верховна Рада України. Нормативно-правова база України. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон 

України № 3689-XII редакція від 21.05.2015 [Електронний 

ресурс] : офіційний веб-портал Верховна Рада України. 

Нормативно-правова база України. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

4. Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини: Закон України № 2809-IV редакція 

від 06.09.2005 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал 

Верховна Рада України. Нормативно-правова база України. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять,з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Програмні результати 

навчання 

 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності (РН2); 

 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно 

спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності (РН4); 

Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього 

природного середовища і здійснення безпечної діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур (РН8); 

 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур (РН12); 

 Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів (РН15); 

 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці (РН16). 
Компетентності 
якими повинен 
оволодіти здобувач 

Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур (СК2); 

 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності 

(СК5); 

 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності (СК6) 

 Здатність визначати споживні властивості, кількісний та 

якісний склад, технічні характеристики продукції, які 

дозволяють однозначно ідентифікувати класифікаційну 

приналежність продукції (СК 11); 

 Здатність брати участь в розробці проектів стандартів, 

методичних та нормативних матеріалів, технічної 

документації і в практичній реалізації розроблених проектів 

та програм; здійснювати контроль за дотриманням 

встановлених вимог, діючих норм, правил і 

стандартів.(СК12); 

 Здатність проводити експертизи з визначення якісних, 

кількісних та вартісних характеристик продукції 

вітчизняного та іноземного виробництва і оформлювати її 

результати (СК13); 

 Вміти застосовувати інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності (СК 

14); 

 Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів (СК15); 

 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 
застосовувати його на практиці (СК16) 

Ключові слова товар, ідентифікація, фальсифікація, якість, продовольча 

продукція, непродовольчі товари, маркування, пакування 

Формат курсу  Очно (онлайн, офлайн) /заочно. 

Проведення лекцій офлайн/онлайн (дистанційно), практичних – 

офлайн для кращого опанування компетенціями, самостійна 

робота – поза розкладом 

Теми  ДОДАТОК 1 (схема курсу)   

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін програми підготовки бакалавра, зокрема 



“Теоретичних основ товарознавства”, “Хімії”, «Безпечність товарів» 
та інших, достатніх для розуміння понятійного апарату 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу  

Презентації, лекції, практичні та лабораторні напрацювання, 

дискусії. 

Необхідні обладнання  Мультимедійний проектор, інформаційно-комп’ютерне 

забезпечення, матеріальна база лабораторії товарознавчих 

досліджень 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20;  

• контрольні заміри: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20;  

• презентація (індивідуальна робота): 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 10;  

• іспит: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Письмові роботи. Академічна доброчесність: Очікується, що 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку вони 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. Політика виставлення балів. 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали за іспит. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студентів 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 

в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту Поняття, мета, завдання та функції ідентифікації; види 

ідентифікації та їх характеристика; об’єкти, суб’єкти, засоби та 

критерії ідентифікації; характеристика способів ідентифікації; 

види, форми, засоби та вимоги до товарної інформації; 



маркування товарів: функції, вимоги, структура, види та їх 

характеристика; інформаційні знаки: класифікація та 

характеристика видів; сутність, поняття, об’єкти фальсифікації; 

види та засоби фальсифікації, їх характеристика; способи 

проведення ідентифікації  зерноборошняних товарів; методи 

виявлення фальсифікації зерноборошняних товарів; способи  

проведення ідентифікації кондитерських товарів; методи 

виявлення фальсифікації кондитерських товарів; проведення 

ідентифікації смакових товарів; методи виявлення 

фальсифікації смакових товарів; способи проведення 

ідентифікації  фруктово-овочевої продукції; методи виявлення 

фальсифікації фруктово-овочевої продукції; способи 

проведення ідентифікації молока; методи виявлення 

фальсифікації молока; проведення ідентифікації молочних 

продуктів; методи виявлення фальсифікації молочних 

продуктів; проведення ідентифікації харчових жирів; методи 

виявлення фальсифікації харчових жирів; 

проведення ідентифікації яєць і яєчних товарів; методи 

виявлення фальсифікації яєць і яєчних товарів; способи 

проведення ідентифікації м’яса і  м’ясних товарів; методи 

виявлення фальсифікації м’яса і м’ясних товарів; способи 

проведення ідентифікації  риби і рибних товарів; методи 

виявлення фальсифікації риби і рибних товарів; ідентифікації 

текстильних, швейних, трикотажних і взуттєвих виробів.. 

 

  



ДОДАТОК 1 

Схема курсу 

«ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ» 
Тиж.

. 
Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття: 

лукція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література, 

ресурси в 

Інтернеті 

Завдання, год. Термін 

виконан

-ня 

1-2 Тема 1. Види і 

засоби, способи і 

методи 

ідентифікації. 

Сутність, види та 

наслідки 

фальсифікації 

товарів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда 

ції 

Література: 1, 

2, 4, 6, 9,10, 

12, 13, 16, 17 

Інформаційн

і ресурси 

Представити 

у вигляді 

схеми методи  

проведення 

ідентифікації 

товарів та 

використання 

фальсифікова

них 

продуктів 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

3-4 Тема 2. Заходи 

попередження та 

методи визначення 

фальсифікації 

товарів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда 

ції 

Література: 1, 

2, 4, 6, 9,10, 

12, 13, 16, 17 

Інформаційні 

ресурси 

Дати 

характеристи

ку способам  

захисту 

товарів від 

фальсифікації 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

4-5 Тема 3. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

зерноборошняних 

товарів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 13, 

16, 17, 18 

Інформаційні 

ресурси 

Вивчити 

правила 

ідентифікації 

та виявлення 

фальсифікації 

хліба і 

хлібобулочни

х виробів 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

6-7 Тема 4. Способи і 

методи  проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

кондитерських та 

смакових товарів 

Лекція  Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 13, 

16, 17, 18 

Інформаційні 

ресурси 

Вивчити 

правила 

ідентифікації 

та виявлення 

фальсифікації 

алкогольних 

напоїв 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 



8-9 Тема 5. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

фруктово- овочевої 

продукції 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 13, 

16, 17, 18 

Інформаційні 

ресурси 

Представити 
у вигляді 
схеми методику 
проведення 

ідентифікації 

фруктово-

овочевої 

продукції. 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

10-

11 
Тема 6. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації молока 

та молочних 

продуктів, харчових 

жирів, яєць і яєчних 

товарів, харчових 

концентратів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 13, 

16, 17, 18 

Інформаційні 

ресурси 

Вивчити 
правила 
ідентифікації 
та виявлення 
фальсифікації 

сухих 

молочних 

продуктів і 

морозива 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

12-

13 
Тема 7. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації м’яса і     

м’ясних товарів, риби і 

рибних товарів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 13, 

16, 17. 

Інформаційні 

ресурси 

Вивчити 
правила 
ідентифікації 
та виявлення 
фальсифікації 

ікряних 

товарів і 

нерибних 

продуктів 

моря 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 2, 

5 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

14 Тема 8. Ідентифікація 

окремих груп 

непродовольчих 

товарів 
 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

-ції 

Література: 1, 

2, 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15,17 

Інформаційні 

ресурси 

Вивчити 

правила 

ідентифікації 

текстильних, 

швейних, 

трикотажних 

і взуттєвих 

виробів 

2 тиж. 

15 Тема 9. Фальсифікація 

окремих груп 

непродовольчих 

товарів 
 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Література: 1, 

2, 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15,17 

Інформаційні 

ресурси: 2, 3, 

4 

Вивчити 
способи та 
заходи щодо 
попередженн

я 

фальсифікації 

на основі 

прикладу 

ювелірних, 

парфумерних 

товарів та 

косметичної 

продукції. 

2 тиж. 

 


