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Вступ 
Навчальна дисципліна «Товарознавство» призначена для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до освітньо-

професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 

07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».   

Вивченню начальної дисципліни «Товарознавство» передує вивчення 

навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Статистика». До навчальних 

дисциплін, вивчення яких у подальшому базується на матеріалах дисципліни 

«Товарознавство» відносяться: «Логістика», «Маркетинг послуг», 

«Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова товарна політика», 

«Маркетинг закупівель». 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Товарознавство» є невід'ємною частиною 

програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного 

курсу зумовлено необхідністю ознайомлення зі споживчими властивостями 

товарів певної якості і асортименту, що задовольняють потреби населення. 

На практичних заняттях студенти отримають практичні навички з 

просування товарів і послуг, консультації з питань безпечного споживання 

продукції, усунення фальсифікації та захисту прав споживачів. Вивчення 

дисципліни «Товарознавство» допоможе студентам сформувати цілісну 

систему компетентностей щодо товарознавства продукції і послуг, товарної 

інформації, маркування та експертизи товарів і послуг. 

Ключові слова: сертифікація, просування товару, товарна інформація, 

експертиза товару, номенклатура товару, асортимент товару, маркування 

товару.  

   

Summary 

The discipline «Commodity» is an integral part of the program of training 

specialists in marketing. The relevance of the study of this course is due to the need 

to familiarize themselves with the consumer properties of goods of a certain quality 

and range, satisfying the needs of the population. At practical classes, students will 

receive practical skills in advancing goods and services, consulting on issues of 

safe consumption of products, eliminating falsifications and protecting consumer 

rights. The study of the discipline «Commodity»  will help students to form a 

holistic system of competencies in commodity research of products and services, 

commodity information, marking and examination of goods and services. 

Key words: сertification, product promotion, commodity information, 

product examination, product range, product range, product labeling. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 

3-й 4-й 

Семестр 

6-й 8-й 
Загальна кількість 

годин – 120 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента - 4 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

 

Вид контролю 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35 % до 65 % 

для заочної форми навчання – 8 % до 92 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Товарознавство» – надання знань з науково-

теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції 

виробничо-технічного призначення, які зумовлюють її споживчу цінність і 

внаслідок цього здатність задовольняти потреби споживачів.  

Завдання дисципліни «Товарознавство» – вивчення вимог підтримки 

стабільності характеристик продукції при її зберіганні, перевезенні, доставці 

і розподілі, впливу на виробництво та використання шляхом зниження 

витрат, оптимізації споживчих властивостей, контролю за економним і 

раціональним використанням. 

У результаті вивчення дисципліни «Товарознавство» студент повинен: 

знати: 

- завдання і предмет дисципліни;  

- категорію товару та його споживчі властивості, що обумовлюють 

споживчу цінність;  

- сутність і види класифікації товарів;  

- сутність номенклатури й асортименту продукції з позиції 

маркетингу;  

- роль стандартизації у виробництві якісної конкурентоспроможної 

продукції;  

- області застосування основних видів товарів виробничо-технічного 

призначення;  

- загальні положення законодавчих і нормативних документів, що 

стосуються змісту дисципліни; 

вміти:  
- користуватися Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 

016-97);  

- компетентно розбиратися в основних видах товарів виробничо-

технічного призначення, розшифровувати їх маркування, організовувати 

виконання умов їх зберігання і перевезення, а також економного і 

раціонального використання; 

- оцінювати споживчі властивості продукції, вибирати альтернативні 

варіанти її використання і організації поставки, вирішувати питання 

взаємозамінності; 

мати компетентності: 
- здатність самостійно користуватися Державним класифікатором 

продукції та послуг (ДК 016-97); 

- здатність компетентно розбиратися в основних видах товарів 

виробничо-технічного призначення, розшифровувати їх маркування, 

організовувати виконання умов їх зберігання і перевезення, а також 

економного і раціонального використання; 
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- здатність самостійно вибирати альтернативні варіанти 

використання і організації поставки продукції, вирішувати питання 

взаємозамінності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль № 1.  

Теоретичні підходи до товарознавства продукції і послуг в системі 

наукових знань 

 

Тема 1. Теоретичні основи товарознавства. 

Історія розвитку товарознавства. Термінологія товарознавства. 

Основні завдання та принципи товарознавства. Споживчі властивості товарів. 

Завдання товарознавства. Класифікація послуг.    

Тема 2. Товар – ключова категорія товарознавства.  

Поняття та види класифікації товарів. Асортимент товарів. Кодування 

товарів. Якість товарів. Класифікація товарів і послуг. Кодування. 

Асортимент. Якість. Якість послуг та передумови її забезпечення. 

Тема 3. Державна система метрології, стандартизації і 

сертифікації. 

Завдання Державної Служби Технічного Регулювання України.  

Національна система стандартизації України. Види та принципи 

стандартизації.  Сутність сертифікації. Види сертифікації. Знаки 

відповідності. Сертифікація продукції. Сертифікат відповідності. Екологічна 

сертифікація. 

Тема 4. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг.  

Правові та організаційні основи стандартизації в Україні. Особливості 

проведення сертифікації в Україні. Міжнародні аспекти стандартизації і 

сертифікації. Особливості екологічної стандартизації і сертифікації.  

Тема 5. Сертифікація продовольчих товарів. 

Процедура проведення сертифікації. Схеми сертифікації продовольчих 

товарів. Система безпеки харчових продуктів. Інноваційні основи розробки 

екологічних критеріїв для харчових продуктів. 

Тема 6. Сертифікація непродовольчих товарів. 

Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового, електричного 

та аналогового обладнання. Сертифікація косметичних виробів. Сертифікація 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Сертифікація іграшок. 

Сертифікація послуг. 
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Змістовий модуль № 2. 

Товарна інформація, маркування та експертиза товарів і послуг 

 

Тема 7. Товарна інформація. 

Інформаційні системи в товарознавстві. Основні вимоги до товарної 

інформації. Принципи і способи збору інформації. Види, форми і засоби 

товарної інформації.  

Тема 8. Інноваційні аспекти товарної інформації. 

Вимоги до товарної інформації в наш час. Знаки найменування місця 

походження товару. Інформація про товари і послуги. Комерційна, 

споживацька товарна інформація. Відповідальність продавця за відмову в 

наданні споживачам необхідної та достовірної інформації про товар.  

Тема 9. Ідентифікація товарів та якості послуг.  
Основні функції ідентифікації. Засоби ідентифікації. Види 

ідентифікації. Об’єкти ідентифікації. Критерії ідентифікації. Організаційне 

забезпечення ідентифікації товарів і послуг. Технічне (технологічне) 

забезпечення ідентифікації товарів і послуг. 

Тема 10. Маркування як засіб товарної інформації.  

Основні функції маркування. Вимоги до маркування. Виробниче 

маркування. Торгове маркування. Акцизне маркування. Виробниче 

маркування. Таврування та штампування як спосіб маркування. Екологічне 

маркування. 

Тема 11. Експертиза товарів і послуг.  

Поняття та терміни товарознавчих експертиз. Органи, які 

уповноважені проводити товарознавчі експертизи. Види експертиз. 

Експертиза послуг. Інформаційні засоби експертизи товарів. Права та 

обов'язки експерта. Комплексна експертиза. Контрольна експертиза.    

Тема 12. Технологія проведення експертизи товарів. 

Експертиза кількості та якості. Документальна експертиза. Правова 

база проведення кількісної експертизи. Правила проведення приймальної 

експертизи за якістю. Технологія експертизи послуг. 

Тема 13. Гігієнічна, санітарна, ветеринарна, та екологічна 

експертиза товарів. 

Гігієнічна експертиза. Санітарна експертиза. Ветеринарна експертиза. 

Основні завдання ветеринарної експертизи. Екологічна експертиза. 

Відповідність якості виробів вимогам ДСТУ або вимогам технічних умов 

контрактів та затверджених зразків. 

Тема 14. Фальсифікація товарів та надання послуг. 

Поняття фальсифікації. Об'єкти та види фальсифікації. Способи 

захисту продукції від фальсифікації. Асортиментна фальсифікація. Кількісна 

фальсифікація. Світова практика щодо контролю та забезпечення якості 

продукції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

(денна форма) (заочна форма) 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
. 

п
р

ак
т

. 

К
Р

 

С
Р

 

л
ек

ц
.  

п
р

ак
т

. 

К
Р

 

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль № 1.  

Теоретичні підходи до товарознавства продукції і послуг  

в системі наукових знань 

Тема 1. Теоретичні основи 

товарознавства 
5 1 - - 4 6 - - - 6 

Тема   2. Товар – ключова 

категорія товарознавства  
5 1 - - 4 6 - - - 6 

Тема 3. Державна система 

метрології, стандартизації і 

сертифікації   
10 2 2 - 6 9,5 0,5 1 - 8 

Тема 4. Стандартизація і 

сертифікація продукції і 

послуг 
10 2 2 - 6 9 - 1 - 8 

Тема 5. Сертифікація 

продовольчих товарів 12 2 2 - 8 9 - 1 - 8 

Тема 6. Сертифікація 
непродовольчих товарів 

9 2 1 - 6 9 - 1 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 51 10 7 - 34 48,5 0,5 4 - 44 

Змістовий модуль 2.  

Товарна інформація, маркування та експертиза товарів і послуг 

Тема 7. Товарна інформація 
6 1 1 - 4 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 8. Інноваційні аспекти 

товарної інформації 
8 2 1 - 5 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 9. Ідентифікація 

товарів та якості послуг 7 1 1 - 5 9 0,5 0,5 
 

- 
8 

Тема 10. Маркування як 

засіб товарної інформації  
10 2 2 - 6 8,5 - 0,5 

 

- 
8 

Тема 11. Експертиза товарів 

і послуг  
10 2 2 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Тема 12. Технологія 

проведення експертизи 

товарів 
9 1 2 - 6 9,5 - 0,5 - 9 
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Продовження Структури навчальної дисципліни «Товарознавство» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 13. Гігієнічна, 

санітарна, ветеринарна, та 

екологічна експертиза 

товарів  

10 2 2 - 6 9,5 - 0,5 - 9 

Тема 14. Фальсифікація 

товарів та надання послуг  
9 1 2 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Разом за змістовим модулем 2 69 12 13 - 44 71,5 1,5 4 
 

- 
66 

Усього годин 120 22 20 - 78 120 2 8 - 110 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Теоретичні основи товарознавства - - 

2. Тема   2. Товар – ключова категорія товарознавства  - - 

3. 
Тема 3. Державна система метрології, стандартизації і 

сертифікації   
2 1 

4. Тема 4. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг 2 1 

5. Тема 5. Сертифікація продовольчих товарів 2 1 

6. Тема 6. Сертифікація непродовольчих товарів 1 1 

7. Тема 7. Товарна інформація 1 0,5 

8. Тема 8. Інноваційні аспекти товарної інформації 1 0,5 

9. Тема 9. Ідентифікація товарів та якості послуг 1 0,5 

10. Тема 10. Маркування як засіб товарної інформації  2 0,5 

11. Тема 11. Експертиза товарів і послуг  2 0,5 

12. Тема 12. Технологія проведення експертизи товарів 2 0,5 

13. 
Тема 13. Гігієнічна, санітарна, ветеринарна, та екологічна 

експертиза товарів  
2 0,5 

14. Тема 14. Фальсифікація товарів та надання послуг  2 0,5 

 Разом 20 8 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. Розподіл годин самостійної роботи 

для студентів денної форми навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 

год/1 год. занять, підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 
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ЄКТС.  

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Теоретичні основи товарознавства 4 6 

2. Тема   2. Товар – ключова категорія товарознавства  4 6 

3. 
Тема 3. Державна система метрології, стандартизації і 

сертифікації   
6 8 

4. Тема 4. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг 6 8 

5. Тема 5. Сертифікація продовольчих товарів 8 8 

6. Тема 6. Сертифікація непродовольчих товарів 6 8 

7. Тема 7. Товарна інформація 4 8 

8. Тема 8. Інноваційні аспекти товарної інформації 5 8 

9. Тема 9. Ідентифікація товарів та якості послуг 5 8 

10. Тема 10. Маркування як засіб товарної інформації  6 8 

11. Тема 11. Експертиза товарів і послуг  6 8 

12. Тема 12. Технологія проведення експертизи товарів 6 9 

13. 
Тема 13. Гігієнічна, санітарна, ветеринарна, та екологічна 

експертиза товарів  
6 9 

14. Тема 14. Фальсифікація товарів та надання послуг  6 8 

 Разом 78 110 

 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Товарознавство» досягається інформаційним, 

ілюстративним та проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 

мультимедійним супроводом. На практичних заняттях розглядаються та 

розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується 

роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного 

мислення, розвитку пам'яті; проводиться дискусійне обговорення 

проблемних питань. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 

як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 

метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 

тематичних зображень, ділові ігри, екскурсійні заняття. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 
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моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекції друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. У 

процесі викладання лекційного матеріалу студентам пропонуються питання 

для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає питання, які 

спонукають студента шукати розв’язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження.  

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою 

активізації навчального процесу, як робота в малих трупах. Робота в малих 

групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування.  

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) 

або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам 

пропонується об'єднуватися у групи по 5-6 осіб і презентувати наприкінці 

заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 

переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 

здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами 

учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої 

вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі 

безпосередніх учасників подій.  

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 

перевірка виконаних практичних завдань; підготовка презентаційних 

матеріалів, підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 

критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 

до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

6 6 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 7 

40 60 

100 100 

Т1, Т2…Т14 – теми змістовних модулів. 
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9. Шкала оцінювання 

 

  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 (для заліку) 

90-100 зараховано 

82-89 зараховано 

74-81 

64-73 зараховано 

60-63 

35-59 незараховано  з можливістю повторного складання 

0-34 незараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Товарознавство»  

включає: 

1.  Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 

всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2.  Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем  та в цілому 

по всьому курсу дисципліни. 

3.  06-13-18 Методичні вказівки для виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної та 

заочної форм навчання / Мальчик М.В., Толчанова З.О., Попко О.В.  – Рівне: 

НУВГП, 2019. –  16 с. 

4.  06-13-19 Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Товарознавство» здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної та заочної 

форм навчання / Мальчик М.В., Толчанова З.О., Попко О.В.  – Рівне: НУВГП, 

2019. –  16 с. 
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11. Рекомендована література 

 

Базова  

1. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч.посібник / Оснач О.Ф. – Київ: 

ЦУЛ,  2007. – 304 с. 

2. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін. 

; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 652 

с. 

3. Скрипчук П.М. Основи товарознавства: Навч. посібник. / Скрипчук 

П.М., Судук О.Ю. – Рівне: НУВГП, 2013. – 260 с. 

  

 

Допоміжна 

1. Беднарчук М. С., Шумський О. В. Товарознавство. Непродовольчі 

товари: меблі:підруч. для студ. вищ. навч. закл.-Львів:Магнолія 2006, 

2009. - 422 с. 

2. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Товарознавство продовольчих товарів 

(спецкурс):навч. посіб. - Київ:ЦУЛ,2012. - 218 с. 

3. Галик І. С., Семак Б. Д. Товарознавство трикотажних 

виробів:підручник. - Львів:Магнолія 2006, 2014. - 220 с. 

4. Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016-97): наказ 

Держстандарту України від 30 грудня 1997 р. N 822 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-

tenders.com.ua/legislation/klassifikator/. 

5. Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 

2007. – 448с 

6. Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів. Навч.  

посібник. / Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. Центр 

учбової літератури. 2009. – 328 с. 

7. Кельман І. І., Шийко І. І., Демидчук Л. Б., Шийка Ю. І. 

Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні 

прилади:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.-Львів:Магнолія,  

2013. - 370 с. 

8. 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 

9. Мардар М. Р., Камінський А. Я., Дубровін Ф. Є. Товарознавство. 

Товари тваринного походження:навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.-Львів:Магнолія 2006,2011. - 294 с. 

10. Маркетинг: навч. Посіб. / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. 

Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за 

заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В.. – Рівне : НУВГП, 2014. – 444 с. 
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11. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: 

Монографія / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., 

Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., та ін.; за редакцією 

Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с. 

12. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, 

мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка 

підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції та 

ін.):Терміни. Поняття. Персоналії/За ред. Г.І. Башнянина, В.С. 

Іфтемічука. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів:Магнолія 2006, 2007. – 

688 с. 

13. Новикова А.М. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: Учебник для профобразования. / 

Новикова А.М., Голубкина Т.С., Никифорова Н.С., Прокофьева С.А. 

– 2-е изд., стеорет. –Москва: Профобриздат, 2002. – 480с. 

14. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч.посіб. / Оснач О.Ф. – Київ: ЦНЛ, 

2004. – 219с. 

15. Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 

товарів:Навч. посібник. / Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., 

Павліха Н.В. – Київ: Кондор, 2004. – 230с. 

16. Пономарьов П.Х., Генетично модифікована продовольча сировина і 

харчові продукти, вироблені з її використанням: Навч. Посібник / 

П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова – К.: Центр учбової літератури, 2009. 

– 126 с 

17. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції  України від 11 липня 2003 року, №185 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0628-

03. 

18. Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для 

використання у харчових продуктах: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 1999р. за №12 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.apteka.ua/article/119741. 

19. Скрипчук П.М. Основи товарознавства. Практикум: навч. посібник. / 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. – Рівне: НУВГП, 2013. – 

215 с. 

20. Скрипчук П.М. Організаційно-економічні основи запровадження 

екологічної стандартизації і сертифікації:Монографія. - 

Рівне:НУВГП,2010. - 259с. 

21. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів 

функціонального призначення. Навч. Посібник.: Київ. 2009. – 544 с к 

П.М. Організаційно-економічні основи запровадження екологічної 

стандартизації і сертифікації: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2010. - 

259с. 
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22. Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами:Учебник для профобразования/Под ред. А.Н.Неверова, 

Т.И.Чалых. - Москва:Академия,2000. - 464с. 

23. Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження:навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.-Львів:Магнолія 2006,2013. - 319 с.. 

24. Скрипчук П.М. Теоретико-методологічні основи формування 

системи екологічної стандартизації і сертифікації:Монографія. - 

Рівне: НУВГП, 2011. - 367с. 

 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 

НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


