
1. Код: ВСПП 1.3; 
2. Назва: Товарознавство; 
3. Тип:  вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський),  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4 ; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: професор кафедри 

менеджменту, д.е.н., Скрипчук П.М.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

використовувати на практиці законодавчо-нормативні документи із контролю якості послуг та 
продукції; розрізняти маркування, товарно супровідні документи на практиці; виявляти причини, 
передбачати наслідки від фальсифікації продукції; визначати можливу ступінь відповідальності за 
фальсифікацію якості продукції і послуг; проводити комплексну, науково обґрунтовану експертизу 
продукції; проводити ідентифікацію товарів та їх якості. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, семінари, диспути,  модулі та залік; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Екологічний менеджмент, 
Стандартизація і сертифікація, Маркетинг, Менеджмент, Системи технологій, Інноваційний 
менеджмент; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):______;  
12. Зміст курсу:   
Тема 1. Товарознавство продукції і послуг в системі наукових знань. 
Тема 2. Товар – ключова категорія товарознавства.  
Тема 3. Державна система метрології, стандартизації і сертифікації. 
Тема 4. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг.  
Тема 5. Сертифікація продовольчих товарів. 
Тема 6. Сертифікація непродовольчих товарів. 
Тема 7. Товарна інформація. 
Тема 8. Інноваційні аспекти товарної інформації. 
Тема 9. Ідентифікація товарів та якості послуг.  
Тема 10. Маркування як засіб товарної інформації.  
Тема 11. Експертиза товарів і послуг.  
Тема 12. Технологія проведення експертизи товарів. 
Тема 13. Гігієнічна, санітарна, ветеринарна, та екологічна експертиза товарів. 
Тема 14. Фальсифікація товарів та надання послуг. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів функціонального 

призначення. Навч. Посібник.: Київ. 2009. – 544 с.  
2 Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. Товарознавство. Практикум.  Навчальний посібник. 

Рівне. НУВГП. – 2013.- 320с. 
3. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство. Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с. 
4. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 344 с.  
5. Коломієць Т.М. та ін.. Експертиза товарів: Підручник: у 2-х ч. / Т.М. Коломієць, Н.В. 

Притульська, О.Л. Романенко. – К.: Київ. Нац.. торг. –екон. ун-т, 2007. – Ч.1. – 370 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 124 год. самостійної роботи.   
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  кейс-методів, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): залік  письмовий і  тестовий в кінці  семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, практичні заняття, індивідуальна робота. 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри, д.т.н., проф.                                                                  Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ВСПП 1.3; 

2. Title: Commodity studies; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: or I (bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Professor of the 

Department of Management, Ph.D., Skrypchuk P.M. 

9. Results of studies : after studying a student, a student must be capable of: 

• to know: essence, principles, methods of commodity research; legal framework and regulatory 

framework for the provision of services; methods of product identification; quality control of products; types 

and methods of labeling products; provisions of the state system of standardization and certification; 

methodological bases of prevention of falsification of products. 

• be able to: use in practice legislative and regulatory documents on the quality control of services and 

products; to distinguish marking, commodity accompanying documents in practice; to identify the causes, to 

predict the consequences of product falsification; determine the possible degree of responsibility for 

falsifying the quality of products and services; conduct a comprehensive, scientifically grounded 

examination of products; to carry out the identification of the goods and their quality. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, seminars, disputes, modules and credits; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Environmental Management, 

Standardization and Certification, Marketing, Management, Technology Systems, Innovation Management; 

12. Course content: 

Theme 1.Commodity study of products and services in the system of scientific knowledge. 

Theme 2. Product - a key category of commodity science. 

Theme 3.State system of metrology, standardization and certification. 

Topic 4.Standardization and certification of products and services. 

Topic 5.Certification of food products. 

Topic 6.Certification of non-food products. 

Theme 7.Commodity information. 

Theme 8.Innovative aspects of commodity information. 

Theme 9.Identification of goods and quality of services. 

Topic 10.Marking as a means of commodity information. 

Topic 11.Examination of goods and services. 

Theme 12.Technology of examination of goods. 

Theme 13.Hygienic, sanitary, veterinary, and ecological examination of goods. 

Topic 14.Falsification of goods and provision of services. 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Syrokhman I.V., Zavgorodnya V.M. Commodity study of functional food products. Teaching Guide: 

Kyiv. 2009 - 544 p. 

2 Skrypchuk P.M., Suduk O.Y., Velesik T.A. Commodity studies.Workshop.Tutorial.Rivne.NUVGP. - 

2013.- 320p. 

3. Skrypchuk P.M., Suduk O.Y. Commodity studies. Tutorial.Rivne.NUVGP. - 2013.- 332c. 

4. Polikarpov I.S., Zakusylov A.P. Product Identification: Textbook. - K .: Center for Educational 

Literature, 2005. - 344 p. 

5. Kolomiets T.M. and others. Examination of goods: Textbook: in 2 hours / T.M. Kolomiets, N.V. 

Pritulskaya, O.L. Romanenko - Kyiv: Kyiv. National Trade University 2007. - Part 1. - 370 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

28 hours of lectures, 28 hours of practical work, 124 hours ofself-independent work. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, case studies, individual and 

group research tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written and test exam at the end of the semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (60 points): testing, surveys, practical classes, individual work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department                                 Doctor of Technical Sciences, prof. L.F. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


