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1. Опис навчальної дисципліни 

ОК.9 «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА» 

- заклад вищої освіти: Львівський національний університет імені Івана Франка,  

- факультет: економічний, 

- кафедра: управління та експертизи товарів, 

- освітньо-професійна програма: «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 

- статус навчальної дисципліни: обов’язкова 

- мова навчання: українська. 

Семестр 3 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ОПП, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 5 

Модулів – 2 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Обов’язкова  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  - 1 

 

Спеціальність: 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 150 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 4,375 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

48 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

      16 год.   - 

Самостійна робота 

70 год. 136 год. 

ІНДЗ: + 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить (%): 

- для денної форми навчання – 53,3% / 46,7% 

- для заочної форми навчання – 9,3%  / 90,7% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

ОК.9 «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА» 
 

МЕТОЮ викладання дисципліни «Теоретичні основи товарознавства» є: 

узагальнення, систематика накопиченого емпіричного матеріалу, встановлення 

зв’язку товарознавчих теорій з розвитком практичного пізнання предметів і речей 

як об’єктів товарного виробництва, що задовольняють потреби суспільства при 

визначення якості сировини, матеріалів,  товарів в торгівлі, вибір безпечного 

товару, запобігання реалізації неякісної продукції з метою підвищення іміджу 

України. 

ЗАВДАННЯ дисципліни: узагальнення світового досвіду виробництва й 

торгівлі, практики наукової діяльності з вивчення закономірностей походження 

товарів, що сприяють подальшому розвитку асортименту та раціональному 

задоволенню потреб людини та розвитку власного бізнесу. 

 

Програмні компетенції вивчення дисципліни  

ОК.9 «Теоретичні основи товарознавства»: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах 

торговельної діяльності та в процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів організації і функціонування торговельних структур.  

Загальні компетентності  

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

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4. Здатність працювати в команді.  

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу.  

ЗК 6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК 7. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

Спеціальні компетентності  

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, у т.ч. 

торговельної діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких та 

торговельних структур.  

СК 3. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності торговельних 

структур.  

СК 4. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів у торговельній 

діяльності.  

СК 5. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

технічних документів. 
 

У результаті вивчення дисципліни студенти ЗНАЮТЬ: 
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- фактори, які сприяють розширенню асортименту харчових продуктів і 

непродовольчих товарів; 

- фактори раціонального задоволення суспільних потреб; 

- основи сенсорного аналізу, особливості формування сенсорної пам'яті; 

- типи відчуттів людини, фактори, що впливають на їх вразливість; 

- суть методів сенсорного аналізу та статистичної обробки даних сенсорної 

оцінки; 

- практичний досвід наукової діяльності з вивчення закономірностей змін, які 

відбуваються у харчових продуктах та непродовольчих товарах в процесі 

товаропросування; 

- групи споживних властивостей товарів. 

          ВМІЮТЬ: 
- узагальнювати досвід наукової діяльності з вивчення закономірностей 

походження продуктів харчування і речей широкого вжитку у формі товарів; 

- узагальнювати знання про корисність і цінність непродовольчих товарів і 

харчових продуктів; 

- аналізувати й раціонально задовольняти суспільні потреби споживачів; 

- формувати положення асортиментної політики й забезпеченості харчовими 

продуктами й непродовольчими товарами; 

- аналізувати широту, глибину й повноту асортименту товарів у торгівлі; 

- застосовувати на практиці навички сенсорного аналізу для проведення 

дегустацій; 

- формувати свою сенсорну пам'ять; 

- застосовувати методи сенсорного аналізу для оцінки якості товарів та 

методи статистики для обробки експериментальних даних. 

 

3. Обсяг дисципліни в кредитах ЕКТС, його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять. 

Кількість кредитів ЕСТS – 5; лекцій - 48 год., практичних - 16 год., 

лабораторних - 16 год., самостійна робота - 70 год. Статус дисципліни - 

обов’язкова. 

Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліни, які мали бути вивчені 

раніше: «Економічна теорія», «Інформаційні системи і технології», «Вища та 

прикладна математика», «Хімія». 

Очікувані результати навчання з дисципліни. Результати навчання 

дисципліни базуються на результатах навчання, визначених навчальним планом 

для спец.076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Сформовані компетентності з 

дисципліни допоможуть на практиці освоїти посади інспектора управління 

захисту прав споживачів, керівників підприємств, а також для подальшого 

навчання в магістратурі. 
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4. Структура навчальної  дисципліни 

ОК.9  «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА» 
 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо-

го 
ауд 

у тому числі 
СР 

всьо-

го 
ауд 

у тому числі 
СР 

л п лаб с л п лаб с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

МОДУЛЬ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА 

Тема 1 

Товарознавство в 

системі наук про 

товари і торгівлю; 

об’єкт, предмет 

7 2 2 - -  5 7 2 2 - - - 5 

Тема 2. 

Методологічні 

основи 

товарознавства 

9 4 2 2 -  5 9 - - - - - 9 

Тема  3.Наукові 

основи формування 

потреб споживачів 

у товарах 

9 4 2 2 -  5 9 2 2 - - - 7 

Тема 4.Теоретичні 

основи формування 

споживних 

властивостей 

товарів 

9 4 4 - -  5 9 - - - - - 9 

Тема  5. Речовини 

хімічного складу 

харчових продуктів 

11 6 4 2 -  5 13 2 - 2 - - 11 

Модульний 

контроль №1 
2 2 2 - - - - - - - - - - - 
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МОДУЛЬ  2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

Тема 6. Якість 

товарів та її 

оцінювання 

13 8 2 2 4  5 13 2 2 - - - 11 

Тема  7. Основи 

збереження якості і  

кількості товарів у 

процесі товароруху 

10 6 4 - 2  4 10 - - - - - 10 

Тема  8. 

Асортимент товарів 
8 4 2 2 -  4 8 2 - 2 - - 6 

Тема 9. 

Класифікація 

товарів 

6 2 2 - -  4 6 - - - - - 6 

Тема 10. Кодування 

товарів 
8 4 2 2 -  4 8 - - - - - 8 

Тема 11. 

Інформація  про 

товар 

10 6 4 2 -  4 10 - - - - - 10 

Тема 12.  

Фальсифікація 

товарів 

8 4 2 - 2  4 8 - - - - - 8 

Тема 13. 

Психофізіологічні 

основи  сенсорного 

аналізу 

10 6 4 2 -  4 10 2 2 - - - 8 

Тема 14. 

Смаковитість при 

визаченні якості 

товарів 

10 6 4 - 2  4 10 - - - - - 10 

Тема 15. 

Організація 

сенсорних 

досліджень товарів. 

Склад 

дегустаційних 

комісій.  

10 6 2 - 4  4 10 2 - 2 - - 8 

Тема 16. Контроль 

якості продукції. 

Органолептична 

оцінка якості 

товарів. 

8 4 2 - 2  4 10 - - - - - 10 

Модульний 

контроль №2 
2 2 2 - - - - - - - - - - - 

РАЗОМ 150 68 48 16 16  70 150 14 8 6 - - 136 
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5. Програма дисципліни 

ОК.9 «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА» 

 

МОДУЛЬ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА 

Тема 1 Товарознавство в системі наук про товари і торгівлю, об’єкт, предмет 

Виробництво матеріальних благ як основа життя суспільства. Економічні й 

неекономічні блага. Натуральне і товарне виробництво, їх сутність та визначення. 

Форми господарювання: виробництво, обіг, споживання. Результати господарювання: 

продукція, товари, предмети споживання (вжитку). 

Дефініція категорії «товар». 

Інтенсіональне (семантичне) визначення категорії «товар» в різних галузях 

суспільної практики (митний контроль, торгівля, транспорт тощо) *. 

Зародження, становлення та розвиток товарознавства як науки. Поняття 

«товарознавство» та причини його появи. 

Етапи становлення і розвитку товарознавства як науки. Історія розвитку товароз-

навства*. Поділ товарознавства на теоретичне (загальне) та спеціальне. 

Об'єкт товарознавчої науки (у термінології). Визначення. Товари як речові та не 

речові об'єкти. 

Предмет товарознавства. Відмінність предмета від об'єкта товарознавства. 

Зв'язок товарознавства з природничими, технічними і економічними науками. 

Єдність та відмінність товарознавства і матеріалознавства. Модель зв'язків 

товарознавства з блоками споріднених наук. 

Сучасні завдання товарознавства як науки про товари, торгівлю та якість життя. 

 

Тема 2. Методологічні основи товарознавства 

Методологія товарознавства: визначення поняття, елементи структури і їх ієрархія. 

Характеристика елементів методології товарознавства: галузевих понять, визначень, 

категорій, термінів, методів пізнання, законів, теорій. 

Товарознавчі категорії: продукція, товар, предмет споживання (вжитку), благо, їх 

поняття, ієрархія (родові, підрядні). 

Класифікація товарних груп.. Властивості й ознаки товарів*. 

Методи пізнання в товарознавстві. Групування методів, їх характеристика і сфери 

застосування. Органолептичні і лабораторні методи дослідження. 

Теорії товарознавства та їх застосування. Поняття законів та їх застосування у 

товарознавчих дослідженнях*. 

 

Тема 3. Наукові основи формування потреб споживачів у товарах 
Загальні поняття про потреби. Суть потреб у товарах. Класифікація потреб: за 

доходженням, сферою життєдіяльності, за об'єктом спрямованості, за ознакою кількісної 

визначеності. Ієрархічна система потреб і взаємозв'язок між ними. 

Фактори, що формують потреби (традиції, звичаї, ритуали, мода, національні, 

регіональні і корпоративні особливості тощо). 

Методологія визначення потреб населення в товарах регіону і країни. 

Життєвий цикл товару: поняття та значення для керування ринками, його 

трансформації*. Способи задоволення потреб і типи споживання. 
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Типологія споживачів і їх характеристика. Сегментація ринку товарів і 

позиціювання товару на ринку. Тенденції споживачів і товарних ринків щодо потреб в 

товарах і послугах. Рівні потреб. Керування потребами. Рівень життя і якість життя. 

Потреби людини у харчових продуктах (їжі) у процесі життєдіяльності організму 

людини (енергетична, пластична, імунорегуляторна, біорегуляторна, пристосувально-

рагуляторна, мотиваційно-сигнальна тощо). Сутність теорій збалансованого й 

адекватного харчування, оздоровчого харчування. Характеристика різних концепцій 

харчування (роздільне, вегетаріанське, редуковане харчування тощо). 

Принципи визначення фізіологічних потреб людини у поживних речовинах і 

енергії. 

Фактори, що впливають на енерговитрати організму людини. Енергетична цінність 

(калоричні коефіцієнти) білків, жирів, вуглеводів. Добові фізіологічні норми потреб в 

основних поживних речовинах, енергії для людини залежно від статі, віку, діяльності. 

Ступінь задоволення потреб населення в харчових продуктах. Продовольчі ресурси 

України*. 

 

Тема 4. Теоретичні основи формування споживних властивостей товарів 

Класифікація споживних властивостей. Соціокультурні властивості. Властивості 

утилітарні і естетичні. Характеристика наведених угрупувань. 

Характеристика споживних властивостей харчових продуктів: харчова цінність, 

енергетична цінність, біологічна цінність, фізіологічна цінність, засвоюваність, 

нешкідливість, доброякісність, здатність зберігання тощо. 

Фізичні властивості товарів: форма, розмір, густина, шпаруватість; структурно-

механічні: міцність, твердість, пружність, еластичність, пластичність, в'язкість, 

плинність, тиксотропія, адгезія; теплофізичні: теплоємність температуропровідність; 

оптичні: колір, прозорість, рефракція світла; сорбційні властивості: адсорбція, 

абсорбція, хемосорбція, гігроскопічність. Значення фізичних властивостей для 

формування споживних властивостей і зберігання харчових продуктів і непродовольчих 

товарів. 

Терміни служби, придатності і використання товарів, ресурс і гарантії експлуатації 

готових виробів. 

Поняття про зношування і знос товарів. Фізичний і моральний знос виробів. 

Дослідне носіння готових виробів. 

 

Тема 5.Основні речовини, котрі входять до складу харчових продуктів 

Харчові продукти як фізико-хімічна або біологічна система. Вплив неорганічних 

речовин (вода, мінеральні елементи) на формування і збереженість споживних 

властивостей продуктів. 

Вода, її фізіологічна роль, вміст у харчових продуктах, форми зв'язку води з 

сухими речовинами (фізико-механічні, фізико-хімічні, хімічні). Характеристика 

«вільної» і «зв'язаної води харчових продуктів. Сутність понять» «активність» води, 

«рівноважна вологість продукту», їх значення для зберігання харчових продуктів. 

Вимоги до якості і безпечності питної води. Методи визначення масової частки вологи в 

харчових продуктах. 

Фізіологічна роль мінеральних елементів, їх вміст у харчових продуктах. Класи-

фікація мінеральних елементів, характеристика макро-, мікро-, ультрамікро- елементів. 

Токсичні мінеральні елементи. Зольність як показник якості харчових продуктів. 
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Вплив органічних сполук на формування і збереженість споживних властивостей 

харчових продуктів. Будова, властивості, класифікація вуглеводів, ліпідів, азотовмісних 

сполук (у .т.ч. білків), вітамінів, ферментних кислот, барвних і ароматичних речовин. їх 

вміст у харчових продуктах, значення для органолептичних властивостей, енергетичної і 

біологічної цінності, здатності до зберігання продовольчих товарів тощо. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

Тема 6. Якість товарів та її оцінювання 

Поняття якості товарів. Визначення (дефініція) поняття «якість». Основні поняття 

щодо управління якістю продукції. Поняття «якість» в ретроспективі. Еволюція методів 

забезпечення якості. Носії якості товару*. 

Поняття доброякісності і недоброякісності об'єктів товарознавства. Ієрархія 

категорії «властивість - показник - характеристика товару». 

Групування показників і характеристик якості товарів: одиничні, комплексні, 

узагальнюючі, проектні, виробничі, експлуатаційні, базові, відносні, визначальні. 

Граничні, інтегральні тощо. 

Модель Кано та групування властивостей, показників і характеристик товарів на 

обов'язкові (необхідні), очікувані й захоплюючі. Сутність наведених угрупувань на 

прикладах окремих груп товарів*. 

Залежність якості продукції від різних факторів у сферах виробництва, обігу (в 

процесі транспортування, зберігання, реалізації) та споживання. Придатна та дефектна 

продукція, види дефектів і вад: явні, приховані, критичні, значні, усувні та не усувні. 

Види контролю якості продукції: виробничі, вхідні, приймальні, суцільні, 

вибіркові, періодичні та ін. 

Доброякісність і недоброякісність товарів. Категорії доброякісності та сорти або 

ґатунки товарів. Ступінь доброякісності та споживна вартість товару, їхній 

взаємозв'язок. Вплив ступеня доброякісності на вартість і ціну товару. Значення 

підвищення якості товарів для задоволення потреб споживачів і підвищення економічної 

ефективності виробництва і збуту, конкурентоспроможності товарів. 

Фактори, що впливають на якість товарів: фактори формування якості, фактори, що 

стимулюють якість, фактори, що сприяють збереженню якості. 

Методи дослідження і оцінювання якості товарів: методи з використанням 

об'єктивних способів визначення кількісних характеристик (вимірювальні, реєстраційні, 

статистичні, розрахункові та ін.); методи з використанням евристичних способів 

оцінювання (органолептичні/сенсорні, експертні, соціологічні). Поняття про 

кваліметрію і квалілогію. Визначення понять та застосування в товарознавстві. 

Поняття про рівень якості товарів. Взаємозв'язок понять 

«конкурентоспроможність» і «якість» товарів. Системний підхід до управління якістю 

товарів: ретроспективний огляд і проблеми застосування на вітчизняних підприємствах. 

 

Тема 7. Основи збереження якості і  кількості товарів у процесі їх обігу 

Теоретичні основи товароруху товарів у сфері обігу. Системні властивості товаро-

руху, підсистеми товароруху (транспортування, зберігання, реалізація товарів). Фактори 

зовнішнього середовища (відносна вологість повітря, температура, освітленість, тазовий 
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склад, санітарний стан та ін.) і час, їхній вплив на споживні властивості товару і на 

економічну ефективність комерційної операції з товаром. 

Процеси, що відбуваються в товарах під час товароруху (масо- і теплообмін, 

фізичні процеси, хімічні, біохімічні, мікробіологічні процеси і процеси старіння, зміни 

соціальних властивостей та ін.) їхній вплив на споживні властивості і якість товару. 

Знання цих процесів - шлях до зменшення втрат маси і якості товарів, підвищення 

ефективності праці торговельних організацій. 

Наукові принципи зберігання харчових продуктів і непродовольчих товарів. 

Консервування як засіб збільшення термінів зберігання товарів без суттєвих змін їхньої 

якості, а для харчових продуктів - розширення асортименту. 

Класифікація, методів консервування харчових продуктів: біоз, абіоз, ценоанабіоз, 

анабіоз. Сутність консервування низькими (охолоджування і заморожування) і 

високими (пастеризація, стерилізація, тиндалізація) температурами, обробки 

іонізуючими випромінюваннями (радіаційна стерилізація і пастеризація), струменями 

ультрависокої (УВЧ) і надвисокої (НВЧ) частот, ультразвуком, опромінюванням 

ультрафіолетовими променями (УФП). 

Сутність консервування висушуванням, кухонною сіллю, цукром, за допомогою 

в'ялення. Сучасні методи та їхній вплив на якість продукції. 

Консервування квашенням (соління, мочіння) плодів, овочів та виробів. 

Консервуючі фактори їх вплив на якість продукту. 

Хімічні методи консервування: маринування, копчення етиловим спиртом, 

використання бензойної, саліцилової, сорбінової, борної кислот та їхніх солей, 

антибіотиків (біоміцину, ністатіну, нізину), газів (вуглекислого, озону), консервуючі 

фактори та їхній вплив на якість і збереження продукції. Нове в технології 

консервування і зберігання товарів. 

Оптимальні умови і режими зберігання окремих груп товарів. 

Класифікація товарів за здатністю до зберігання. Системи зберігання товарів, 

розміщення товарів для зберігання*. 

Транспортування товарів, умови транспортування. Фактори впливу на якість і 

кількість товару: кліматичної зони, місцевого мікроклімату, температури, вологості 

повітря, опромінення, руху, тиску повітря, опадів. 

Системи транспортування товарів і їхня економічна ефективність у взаємозв'язку з 

властивостями товарів і планування комерційних операцій. 

Внутрішні процеси, що відбуваються в товарах, їх взаємозв'язок із зовнішніми 

факторами є причиною зниження якості та маси товарів у період товароруху. Вплив 

умов зберігання і транспортування на рівень втрат. Природні втрати, причини їхнього 

виникнення. Класифікація і нормування втрат залежно від підсистеми товароруху та 

інших факторів. 

 

Тема 8. Асортимент товарів 

Загальні поняття. Категорії асортимент, сортамент, сортимент, асорті - визначення і 

застосування в товарознавстві. 

Показники та характеристики асортименту товарів: одиниця товару, вид товару, 

різновид товару, партія товару, зразок товару, взірець товару, товари повсякденного 

попиту, товари простого асортименту, широта і повнота асортименту, структура 

асортименту та її оцінка, оновлення асортименту. 

Поняття про товарні номенклатури: види і застосування в товарознавчій практиці. 

Асортимент товарів виробничий/промисловий і торговий. 
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Асортиментна політика і асортиментні концепції. Керування асортиментом товарів 

- мета і основні принципи. 

Методологія формування асортименту окремих груп товарів. Основи 

асортиментології: об'єкт, предмет і методи вивчення*. 

 

Тема 9. Класифікація товарів 

Загальні поняття і роль класифікацій в наукових дослідженнях. Класифікація як 

метод товарознавства. Категорії класифікація і систематика товарів. 

Визначення поняття класифікація. Класифікації природні і штучні. 

Елементи наукової класифікації товарів: об'єкт класифікації, мета класифікації, 

класифікаційна одиниця, класифікаційна ознака. Ознаки класифікації якісні та кількісні, 

суттєві і несуттєві (акцидентні). 

Класифікаційні терміни: розряд або рівень систематики, таксономічний ряд, метод 

класифікації. 

Розряди класифікації: вищі - розділ, царство, тин, відділ, клас; середні - порядок, 

загін, родина, рід; нижчі - група, вид, різновид. Характеристика основних розрядів 

класифікації. Поняття таксономічного ряду*. 

Методи класифікації - ієрархічній і фасетній, їх характеристика (сутність) і 

застосування в товарознавстві. 

Поняття про глибину і ємність ієрархічних класифікацій. 

Особливості класифікації продовольчих товарів. 

Системи класифікації і класифікатори, їх використання у сфері обігу. 

 

Тема 10. Кодування товарів 
Визначення поняття «кодування товарів». Методи кодування: реєстраційне, 

класифікаційне, артикуляційне, штрихове, графічне - їх сутність і сфери застосування. 

Довжина кодової позначки. Коди і артикули. Артикуляційне кодування: словесне, 

порядкове, значеннєве. 

Алфавіти кодів: цифрові, буквені, буквено-цифрові, штрихові. 

Поняття про основу коду, розряд коду і структуру коду. 

Система кодування як основа побудови класифікаторів. Приклади класифікаторів 

продукції. 

Штрихове кодування об'єктів. Історія виникнення та сучасні сфери застосування. 

Визначення штрихових кодів. Системи штрихових кодів. Штрихові коди системи ЕАN, 

їх структура*. Способи перевірки правильності зчитування штрихових кодів. 

Структура штрихових кодів: цифрові, алфавітно-цифрові, дискретні, безперервні, 

двонапрямні, контролепридатні, з фіксованою довжиною коду, зі змінною довжиною 

коду, з різною інформаційною щільністю. Приклади кодів інших систем. Графічні коди.  

 

Тема 11. Інформаційне забезпечення руху товарів в сфері обігу 
Інформація про товар: загальні поняття, роль інформації в управлінні товарними 

ринками. Законодавча база у сфері інформації*. Вимоги до інформації про товар. 

Класифікація видів інформації та основні функції. Групування інформації за похо-

дженням, за змістом, за призначенням, за місцем знаходженням та видом 

супроводження. 

Основні засоби товарної інформації: маркування, документальне оформлення, 

реклама і пропаганда, друковані засоби. 



13 

 

  

Маркувальна інформація: визначення, зміст. Товарні знаки. Тавро: контрольне 

тавро, випробне тавро, гарантійне тавро, повірне тавро, пробірне тавро. 

Способи маркування - типографський, механічний, фотофільмдрук, фотохімічний, 

аерографічний, гаряче тиснення. Маркувально-умовна інформація, експлуатаційно-

супроводжувальна інформація і рекламно-довідкова - зміст і способи використання. 

Вартісна інформація - види прейскурантів цін, прайси, побудова прейскурантів, 

способи їх використання. 
 

Тема 12. Фальсифікація товарів 
Поняття ідентифікації та фальсифікації товарів. Види фальсифікації товарів: 

інформаційна, якісна, кількісна тощо фальсифікації. 

Методи захисту товарів від підробок. 

Новітні способи захисту від підробок. 
 

Тема 13. Психофізіологічні основи  сенсорного аналізу 

Поняття «сенсорного аналізу». Сенсорний метод визначення якості товарів, його 

роль, значення, переваги та недоліки. Термінологія сенсорного аналізу. Сенсорні 

показники якості, їх номенклатура та стисла характеристика. 

Аналізаторна система людини та її відділи: периферичний, провідниковий, 

центральний. Функції нервової системи та механізм сприйняття відчуттів. Топографія 

основних сфер відчуттів в людському мозку. Сенсорна пам'ять*. 

Класифікація відчуттів та їх стисла характеристика. Фактори, що впливають на 

вразливість органів відчуттів: сила імпульсу, адаптація і фізіологічна втома, тренування 

та вплив умов життя, одночасна дія різноманітних імпульсів, ступінь уваги та 

осмислення, бажаність відчуттів. 

Смакові відчуття. Значення смаку в житті людини. Основні поняття: смак, 

смачність. Будова органів смаку. Побудова смакової цибулини. Смакові сосочки та їх 

типи, топографія смакового поля поверхні язика. Механізм сприйняття смакового 

відчуття. Адаптація, сенсибілізація, втома смаку. 

Теорія сприйняття смаку. Класифікація смаків. Типи смаків, мішані смаки, 

присмаки. Вплив хімічного складу на смакові відчуття. Поріг сприйняття смаку. 

Взаємодія основних смаків. Компенсація і суперництво смаків. Смаковий контраст і 

маскування смаку. Повторний смак. Смакова гармонія. 

Поняття «запах», «аромат», «букет», сприйняття та їх визначення. Фізіологічний 

вплив запахових речовин. Значення запаху в житті людини, тварин, комах і риб. 

Влаштування органів нюху і механізм сприйняття відчуттів запаху. Чутливість запаху та 

поріг сприйняття. Фактори, що впливають на чутливість органів нюху: зовнішні умови, 

адаптація, фізіологічна втома, маскування і компенсація запахів, сенсорність органів 

нюху. Умови визначення запаху. Значення запаху при оцінці якості споживчих товарів. 

Зорові відчуття. Значення зорових відчуттів у житті людини. Роль зорових 

відчуттів під час вибору споживчих товарів. Будова органів зору і механізм сприйняття 

зорових відчуттів. Основні кольори. Шкала кольорів. Зорова оцінка. Фактори, що 

впливають на визначення кольору. Умови проведення зорових оцінок. Значення кольору 

та інших зорових показників під час оцінки якості споживчих товарів. 

Відчуття дотику. Класифікація відчуттів дотику. Рецептори дотику, їх будова і 

топографія. Поріг сприйняття, адаптація. Шкіра як орган відчуття людини. Будова 

шкіри. Теорія чутливості шкіри, шкірні рецептори. Відчуття тепла і холоду. Больова 

чутливість, тактильна чутливість. Значення відчуттів дотику під час оцінки якості 

споживчих товарів. 
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Мускульно-суглобне відчуття, його значення при оцінці якості споживчих товарів. 

Слухові відчуття. Рецептор слуху і його будова. Механізм сприйняття слухових 

відчуттів. Значення слухових відчуттів при оцінці якості товарів. 

Інструментальні методи дослідження забарвлення, консистенції, смаку та запаху 

товарів. 
 

Тема 14. Смаковитість при визаченні якості товарів 

Поняття «смаковитості», комплексний показник визначення смаковитості.  

Фізіологія і психологія смаковитості. Вплив зовнішнього вигляду на оцінку 

смаковитості харчового продукту. Модифікування смаковитості.  

Фактори, що впливають на зміну смаковитості продукту: умови та терміни 

зберігання, тепловий і синергічний вплив, підсилювач смаку.  

Оцінка смаковитості та методи аналізу. Значення визначення смаковитості під час 

оцінки їх якості. 
 

Тема 15. Організація сенсорних досліджень товарів.  

Склад дегустаційних комісій 

Умови проведення органолептичного аналізу, приміщення, обладнання лабораторії, 

температура та відносна вологість повітря в кімнаті. Вентиляція, освітлення робочих 

місць, посуд.  

Статус дегустатора, відбір кандидатів та їх навчання. Визначення складу 

дегустаційних комісій. 

Відбір та підготовка проби. Величина проби. Вплив числа проб в серії на оцінку їх 

якості. Вплив рівня якості проби на помилку оцінки. Освіження вражень органів 

відчуттів.  

Нормативно – правові документи, що регламентують кількість (об’єм) проби зразків 

різних товарів, необхідних для проведення експертних досліджень. Правила відбору 

середньої проби для дослідження зразків. 

 

Тема 16.  Контроль якості продукції. Органолептична оцінка якості 

товарів. 

Класифікація методів дослідження якості товарів. Взаємозв'язок результатів 

органолептичних і лабораторних оцінок якості. Кореляційна модель якості споживчих 

товарів*. 

Роль, місце та значення методів дослідження товарів при контролі їх якості. Загальні 

принципи вибору методів при контролі якості товарів 

Систематика методів: контроль якості, оцінка часткової та загальної якості, виявлення 

якісних різниць, споживча оцінка якості. 

Балова оцінка якості та її сутність. Метод послідовності та його сутність. Метод 

переваги одного зразка, парних порівнянь, трикутних порівнянь, двопарний, тетраєдний, 

розведення, профільний. Коротка характеристика методів.  

Експертний метод оцінки якості. Оцінка вірогідності результатів експертної оцінки. 

Формування робочої та експертної групи, класифікація товарів, побудова схеми 

показників якості, підготування анкет і пояснювальних записок для опитування 

експертів, опитування експертів і обробка експертних оцінок. Визначення ступені 

узгодженості оцінок окремих показників і за всією сукупністю в цілому. 

* – питання самостійного вивчення 
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Теми лекційних занять 
№ 

з/п 
Назва теми К-сть год 

1 Товарознавство в системі наук про товари і торгівлю; об’єкт, 

предмет 
2 

2 Методологічні основи товарознавства 2 

3 Наукові основи формування потреб споживачів у товарах 2 

4 Теоретичні основи формування споживних властивостей 

товарів. 
4 

5 Речовини хімічного складу харчових продуктів, методи їх 

визначення 
4 

 Модульний контроль №1 2 

6 Якість товарів та її оцінювання 2 

7 Основи збереження якості і  кількості товарів у процесі їх 

обігу 
4 

8 Асортимент товарів 2 

9 Класифікація товарів 2 

10 Кодування та маркування товарів 2 

11 Інформаційне забезпечення руху товарів в сфері обігу 4 

12 Фальсифікація товарів 2 

13 Психофізіологічні основи  сенсорного аналізу 4 

14 Смаковитість при визначенні якості товарів 4 

15 Організація сенсорних досліджень товарів. Склад 

дегустаційних комісій 
2 

16 Контроль якості продукції. Органолептична оцінка якості 

товарів 
2 

 Модульний контроль №2 2 

 Разом: 48 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть год 

1 Тема 2. Методологічні основи товарознавства 2 

2 Тема  3. Наукові основи формування потреб споживачів у 

товарах 

2 

3 Тема  5. Речовини хімічного складу харчових продуктів, 

методи їх визначення 

2 

4 Тема 6. Якість товарів та її оцінювання 2 

5 Тема  8. Асортимент товарів 2 

6 Тема 10. Кодування товарів 2 

7 Тема 11. Інформація про товар 2 

8 Тема 13. Психофізіологічні основи  сенсорного аналізу 2 

 Разом: 16 
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Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми К-сть 

год 

1 Тема 6. Якість товарів та її оцінювання 4 

2 Тема  7. Основи збереження якості і  кількості товарів у процесі 

їх обігу 

2 

3 Тема 12.  Фальсифікація товарів 2 

4 Тема 14. Смаковитість при визначенні якості товарів 2 

5 Тема 15. Організація сенсорних досліджень товарів. Склад 

дегустаційних комісій 

4 

6 Тема 16. Контроль якості продукції. Органолептична оцінка 

якості товарів 

2 

 Разом: 16 

 

Теми  самостійної роботи (денна форма навчання) 

 

6. Індивідуальні завдання 

Проводиться із студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та 

сприяння розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей. Ці завдання 

№ 

з/п 
Назва тем К-ть 

год 

1 Тема 1 Товарознавство в системі наук про товари і торгівлю; об’єкт, 

предмет 
5 

2 Тема 2. Методологічні основи товарознавства 5 

3 Тема  3.Наукові основи формування потреб споживачів у товарах 5 

4 Тема 4.Теоретичні основи формування споживних властивостей товарів 5 

5 Тема  5. Речовини хімічного складу харчових продуктів, методи їх 

визначення 
5 

6 Тема 6. Якість товарів та її оцінювання 5 

7 Тема  7. Основи збереження якості і  кількості товарів у процесі 

товароруху 
4 

8 Тема  8. Асортимент товарів 4 

9 Тема 9. Класифікація товарів 4 

10 Тема 10. Кодування товарів 4 

11 Тема 11. Інформація про товар 4 

12 Тема 12.  Фальсифікація товарів 4 

13 Тема 13. Психофізіологічні основи  сенсорного аналізу 4 

14 Тема 14. Смаковитість при визначенні якості товарів 4 

15 Тема 15. Організація сенсорних досліджень товарів. Склад 

дегустаційних комісій 
4 

16 Тема 16.  Контроль якості продукції. Органолептична оцінка якості 

товарів 
4 

 Разом 70 
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виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача та передбачає 

розв'язання тестових питань, глибокого опрацювання теоретичних питань та 

підготовці в режимі програми PowerPoint питань, поданих викладачем. 

Форма контролю - перевірка змістовної якості виконання роботи за 

допомогою опитування і тестування. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання проводиться за 100-баловою шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням (для студентів денної форми навчання): 

- практичні, лабораторні / індивідуальна роботи: 30% семестрової оцінки, 

максимальна кількість балів 30; 

- два модульних контрольних заміри: 20% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів 20; 

- екзамен: 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 50. 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 

кожним запланованим результатом навчання дисципліни. Мінімальний пороговий 

рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв, що трансформується 

у мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали. 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Студенти, які отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною шкалою, 

отримують оцінку FX за шкалою ECTS, скеровуються на повторне складання 

екзамену. 
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Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання 

 

 
Поточна успішність (15 балів) 

Тема 5 Тема  8 Тема 15 ∑ балів 
бали 

5 5 5 15 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання, методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

екзамен; комплексний екзамен; тестування; наскрізні та командні проекти; 

аналітичні звіти, реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах; завдання на 

лабораторному обладнанні, дослідження реальних об’єктів, інші види 

індивідуальних та групових завдань. 

 

9. Форми поточного та підсумкового контролю 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи контролю: поточне опитування, тестування, екзамен. 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
 

Самостійна робота – форма організації навчального процесу, яка передбачає 

виконання завдань здобувачем вищої освіти під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі. 

Індивідуальна робота - форма організації навчального процесу, яка 

забезпечує реалізацію творчих можливостей здобувача вищої освіти через 

індивідуально спрямований розвиток його здібностей, науково-дослідну роботу і 

творчу діяльність. 

Наукова робота – виконане під керівництвом викладача наукове дослідження 

тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, 

містить результати власного пошуку, власні висновки.  

«Теоретичні основи 

товарознавства» 

100 балів 

Самостійна, 

індивідуальна, 

наукова роботи 

(15  балів) 

 

Екзамен 

(50 балів) 

 

 

Поточна 

успішність 

(15 балів) Контрольна робота 

(20 балів) 
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Екзамен – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі 

результатів виконаних індивідуальних завдань, самостійної, наукової роботи. 

Екзамен проводиться у письмовій формі. 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни складається з: 

- робочої програми дисципліни, 

- силабусу,  

- конспекту лекцій на різних носіях, 

- методичних рекомендацій до змісту та організації самостійної роботи, 

проведення практичних та лабораторних занять, 

- методичних рекомендацій для поточного і підсумкового контролю знань. 

  

12. Рекомендовані  джерела інформації 

 

12.1. Законодавчі і нормативні документи 

1.  Про безпеку та якість харчових продуктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 

771/97-ВР (із змінами та доповненнями). 

2.  Про вилучення з обсягу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 

14.01.2000 р. № 1393-ХІV (із змінами та доповненнями).  

3. Про інформацію для споживачів щодо  харчових продуктів: Закон України  від 

06.12.2018 р. №2639-VIII 

4.  Про захист прав споживачів: Закон України від 15.06.2007 р. (із змінами та 

доповненнями).  

5. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон 

України від 05.10.2000 р. №2017-III (із змінами та доповненнями).  

6. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства 

економіки України  від 19.04.2007. № 104. 

7. Про Асоціацію Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна»: Постанова 

КМУ від 12.12.1994 р. № 821 (із змінами та доповненнями).  

8. ДК 017-98 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.  

Київ: Держстандарт України, 1998. 644 с // https://qdpro.com.ua/uktzed 

9. Про приєднання до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису 

та кодування товарів: Указ Президента України від 17.05.2002 р. №466/2002 

10. ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні 

вимоги. 

11. ДСТУ 3144-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни 

та визначення. 

12. ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до 

побудови. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
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13. ДСТУ 3147-95. Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових 

позначок EAN на тарі та упакуванні товарної продукції. Загальні вимоги. 

[Чинний від 1996-07-01]. Київ: Держстандарт України, 1995. 21 с. – 

(Національний стандарт України). 

14. ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система 

електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.  

15. ДСТУ 3356-96 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об'єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду 

та скасування кодів EAN на продукцію. 

16. ДСТУ 3359-96 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрихкодових позначок. 

Загальні технічні вимоги та методи контролю. 

17. ДСТУ 3775-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки UCC/EAN-128. 

Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги. 

18. ДСТУ 3776-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об'єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови. 

19. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення 

20. КНД 50-051-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Вибір та 

застосування штрихових кодів. Основні положення. 

21. QD Professional: інформаційно-довідкова електронна система. 

22. СD 2001210162701-2001. База даних. Державні класифікатори України. 

УКТЗЕД. 

 

12.2 Базова 

23.  Теоретичні основи товарознавства: підручник / Л.І. Байдакова, І.М. 

Байдакова, Б.М. Губа , В.Я. Плахотін. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2016. -284 с. 

24. Сенсорний аналіз харчових продуктів: навч. посібник / Гладкий Ф.Ф., 

Тимченко В.К., Некрасов П.О. та інші. Харків: Технологічний Центр, 2018. - 

132 с 

25. Сенсорний аналіз: навч. посібник у структурно-логічних схемах / А.А. 

Дубініна, Т.В. Щербакова, Н.І. Черевична, О.В. Шмиголь. Харків: ХДУХТ, 

2017. – 110 с: [Електронний ресурс] / Режим доступу 

https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2707/2031.05.18.pdf 

 

12.3. Допоміжна 
26.  Артюх Т.М., Григоренко І.В. Теоретичні основи товарознавства: навч. 

посібник. Київ: НУХТ, 2014. -263 с. / Режим доступу 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/73.24.pdf  

27. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних 

матеріалів і тари: навч.-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. - 308с. 

28. Жук В.А., Жук Ю.Т Методичні вказівки  та завдання до виконання 

практичних робіт з курсу «Теоретичні основи товарознавства» для студентів 

денної та заочної форм навчання ОКР «бакалавр» Львів: ЛІЕТ, 2015. – 60c.  
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29. Калачов С.Л. Теоретичні основи товарознавства і експертизи: короткий курс 

лекцій / Режим доступу https://studme.com.ua/ 

1584072010990/marketing/teoreticheskie_osnovy_tovarovedeniya_i_ekspertizy.htm 

30. Малигіна В.Д,. Титаренко Л.Д. Основи сенсорного аналізу. Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2004. 

31. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 

Вітвицький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А. Київ: НДІ 

«Украгропромпродуктивність», 2006. 106 с. (Бібліотека спеціаліста АПК. 

Економічні нормативи). 

32. Павлишин М.Л., Ємченко І.В. Товарна номенклатура зовнішньекономічної 

діяльності: навч.-методичний посібник. Львів: ЛКА, 2004.- 139 с.  

33. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація 

продовольчих товарів: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. – 192с. 

34.  Полікарпов І. С., Закусілов А. П. Ідентифікація товарів: підручник. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2005. 

35.  Полікарпов І.С., Шумський І.С. Товарна інформація: підручник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006. 616 с. 

36. Сенсорний аналіз: навч. посібник / Ємченко І.В., Троякова А.О., Батутіна А.П. 

та інші. Львів: Афіша, 2013. - 328 с. 

37. Теоретичні основи товарознавства: підручник / За заг.ред. проф. Жука Ю.Т. 

Львів: Компакт-ЛВ, 2009. - 336с. 

38. Упаковка харчових продуктів із полімерних матеріалів: монографія / Дубініна 

А.А., Синицина Г.А., Мошник О.Г. та інші. Харків: Факт, 2011. 399с. 

39. Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у 

ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2020. 9 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека імені В.І. Вернацького 

2. http://www.management.com.ua/ інтернет-портал для управлінців 

3. https://www.rada.gov.ua/ офіційний вебпортал Верховної Ради України. 

4. https://www.facebook.com/LibraryLNU/  Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана 

Франка | Facebook 

5.  http://www.franko.lviv.ua/bibl/ вебсайт Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
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