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1. СУТНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Самостійна робота за своєю сутністю є поглибленим науково-

дослідним завданням та передбачає самостійну роботу студента, 

головною метою й змістом якої, є всебічний аналіз і  дослідження за 

одним з питань теоретичного або практичного характеру за профілем 

спеціальності. 

Основними цілями є:  

- визначення ступеня засвоєння студентом понять і категорій 

товарознавства; 

- розкриття змістовної характеристики обраної теми; 

- раціональне поєднання теоретичних положень із аналізом 

конкретних практичних ситуацій; 

- придбання навичок роботи з нормативно-технічною 

документацією (стандартами, технічними умовами, Директивами ЄС 

тощо); 

- перевірка вміння формулювати основні висновки за 

результатами аналізу проведення експертиз тощо.  

Самостійну роботу рекомендовано виконувати поетапно: вибір 

теми; розробка робочого плану; збір, аналіз і узагальнення матеріалів 

дослідження; оформлення; можливий захист та  (або) написання 

наукових робіт. 

Завданнями згідно варіантів  завдання є: 

 підбір літератури за обраною темою; 

 вивчення властивостей і асортименту товарів; 

 встановлення факторів, що формують споживчі властивості 

і якість товарів; 

 вивчення технологій виробництва та факторів, що 

зберігають якість товарів; 

 визначення стандартів, вимог сертифікації, особливостей 
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маркування, реклами, ідентифікації; 

 вивчення методів  та проведення експертизи споживчих 

товарів; 

 дослідження асортименту обраного товару на конкретному 

ринку в окремому місті (районі); 

 дослідження організації технологічних процесів товарообігу 

в окремому місті, зокрема в м. Рівне. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Виконання самостійної роботи повинне сприяти поглибленому 

засвоєнню предмета і придбанню навичок в експертизи в бізнесі та 

особистому житті. Воно базується на вивченні законів, основних 

положень, інструкцій, нормативних і методичних матеріалів, 

літературних джерел, а також проведення експериментальних 

досліджень. 

Виконання роботи вимагає від студента загальних і спеціальних 

знань: аналіз ринків і виробництв, уміння проводити експертні, 

маркетингові й інші дослідження; погоджувати теорію з практикою; 

робити порівняння, узагальнення, висновки й пропозиції.  

Студент разом з керівником уточнює коло питань, які 

підлягають вивченню, встановлює план роботи, підбирає необхідну 

літературу.  

 

3. СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Вступ містить короткий огляд розглянутої проблеми, дається 

обґрунтування актуальності теми дослідження, ціль роботи, її новизна 

й призначення. 

Основний зміст роботи включає: обґрунтування власної 

гіпотези досліджень; дослідницьку частину, що включає використання 

стартних методів дослідження та експертні процедури. Також доцільно 

представити: класифікацію товарів; їх фізико-хімічні, механічні, 

біохімічні і т.д. властивості; процес виробництва; зберігання; методи 

експертизи та оцінки якості товару; аналіз асортиментів та інші дані, 

що відповідають специфіці обраної теми. Бажано, щоб за кожним 

розділом приводилися короткі висновки. При написанні слід пам'ятати 

про її архітектоніку, тобто дотримання належних пропорцій між 

розділами й параграфами. У загальному висновку формулюються 

основні короткі висновки й пропозиції автора, які пишуться у вигляді 
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коротких тез. 

Список літератури містить перелік тих джерел, які були 

використані при написанні роботи. Він міститься безпосередньо після 

висновку роботи.  

Додаток доцільний при необхідності включити в роботу ряд 

допоміжних матеріалів: таблиць, допоміжних розрахунків, опису 

приладів, інструкцій, методик, протоколів випробувань, сертифікатів 

відповідності, фотографій, малюнків досліджуваних об'єктів та інше. 

У вступній частині обґрунтовується вибір теми, обумовлений 

її актуальністю, формулюється проблема й гіпотеза її розв'язку, 

визначається мета роботи й основні завдання, що підлягають розв'язку, 

вказуються об'єкт і предмет дослідження, використовувані методи, 

вивченість проблеми або ступінь розробленості. Дослідження 

починається з визначення проблеми, яка вибирається для спеціального 

вивчення. Проблема - це теоретичне або практичне питання, відповідь 

на яке не відома і потребує обґрунтування. 

Важливим для визначення проблеми є питання про її 

актуальність, що припускає визначення значимості обраної теми. 

Ступінь розробленості проблеми. Короткий огляд 

літературних джерел, що дозволяє авторові зробити висновок, що саме 

дана тема не повністю розкрита й вимагає подальшої розробки. У 

даній частині бажано показати недостатність розробленості обраної 

теми дослідження на сучасному етапі розвитку суспільства, 

необхідність вивчення проблеми в нових сучасних соціально-

економічних умовах т.д. 

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт - це процес або явище, 

що породжує проблемну ситуацію, яку автор обрав для дослідження. 

Визначаючи об'єкт дослідження, слід дати відповідь на запитання: що 

розглядається? Предмет - це те, що перебуває в межах об'єкта. 

Нерідко об'єкт визначити досить складно через множинність понять, 

предметів, зв'язків у різних видах діяльності. Об'єкт відображає 

проблемну ситуацію, розглядає предмет дослідження у всіх його 

взаємозв'язках. 

Ціль дослідження - визначення оптимальних шляхів розв'язку 

завдань в умовах вибору методів і прийомів дослідження в процесі 

підготовки навчально-наукової роботи студентом. Ціль формулюється 

коротко й точно, виражає те основне, що має намір зробити дослідник. 

Наприклад: скласти товарознавчу характеристику 

кисломолочних сирів; дати аналіз асортименту кисломолочних сирів; 

провести експертизу якості кисломолочних сирів. 
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Ціль конкретизується й розвивається в завданнях дослідження. 

Формулювання завдань починається з дієслова, яке показує, що 

потрібно зробити: виявити, розробити, перевірити, провести аналіз, 

визначити, розкрити, узагальнити, охарактеризувати, обґрунтувати, 

уточнити, здійснити, систематизувати і т.д. 

Серед значної кількості завдань, що підлягають розв'язку, дуже 

важливо виділити основні. Перше завдання, як правило, пов'язане з 

виявленням, уточненням, обґрунтуванням сутності й структури 

досліджуваного об'єкта. Друге - з аналізом реального стану предмета 

дослідження, динаміки його розвитку. Третє - зі здатностями 

перетворення, дослідно-експериментальною перевіркою. Четверте - з 

виявленням шляхів і засобів підвищення ефективності вдосконалення 

досліджуваного процесу, тобто із практичними аспектами роботи. 

Методи дослідження служать інструментом у добуванні 

фактичного матеріалу. Метод - сукупність прийомів. Інакше кажучи, 

прийом - це частина методу. Наприклад, при дослідженні можливо 

використовувати наступні методи: вивчення й аналіз наукової 

дисципліни; вивчення й узагальнення вітчизняної й закордонної 

практики; порівняння, аналіз, синтез і т.д. 

Практична значимість полягає в можливості використання 

результатів дослідження в практичній діяльності, незалежно від того, є 

дана навчально-наукова робота теоретичною або практичною. 

Необхідно відзначити важливе правило – вступ та загальний 

висновок рекомендується писати після повного завершення основної 

частини.  

У практичній (експериментальній) частині роботи студент 

повинен показати вміння застосувати теоретичні знання при 

розв'язанні практичних завдань. 

Експериментальна частина складається з розділів: матеріали й 

методи дослідження; результати їх обговорення. 

Матеріали й методи дослідження. Вибір методів і матеріалу 

(об'єкта) дослідження є відповідальним етапом у розв'язку поставлених 

завдань. 

У підрозділі „Об'єкти дослідження” повинна бути представлена 

детальна характеристика обраних об'єктів з погляду їх відповідності 

поставленій меті. 

У підрозділі „Методи дослідження” повинні бути представлені 

використані методи дослідження, що забезпечують найбільш 

ефективне досягнення мети дослідження й отримання достовірних 

результатів. 
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Результати їх обговорення. Даний розділ є основним. Він 

складається з декількох підрозділів, залежно від об'єкта й характеру 

досліджень, і включає дані, отримані в результаті власних досліджень. 

Основними вимогами до викладення матеріалу в заданому розділі є: 

логічна послідовність опису експериментів (досліджень), вірогідність 

розглянутих фактів, підтверджена науковою документацією 

(таблицями, графіками, діаграмами, схемами, фотографіями, 

малюнками й т.п.), критичний аналіз отриманих результатів. Якщо 

обсяг зібраних даних значний, то частина інформації може бути 

винесена в додатки. 

У якості матеріалу для виконання практичної частини 

рекомендується використовувати: дані про якість продукції у 

виробництві; матеріали контрольних перевірок; показники якості 

окремих видів товарів з метою розробки об'єктивних методів їх оцінки, 

раціональних режимів експлуатації й зберігання; стандарти, ТУ; 

Закони України. 

 У заключній частині (висновки й пропозиції) слід 

сформулювати основні висновки щодо якості продукції й пропозиції із 

підвищення ефективності розв'язуваної проблеми.  

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Самостійна робота повинна включати: титульний аркуш, зміст, 

текстову частину, список використаної літератури, додатки. Титульний 

аркуш роботи оформляється згідно з додатком 1. 

Розділи слід починати із нової сторінки, нумерувати арабськими 

цифрами без крапки на кінці (1, 2, 3 і т.д.), а новий підрозділ у складі 

розділу розміщується на тій же сторінці, де закінчується попередній. 

Підрозділи слід також нумерувати арабськими цифрами в межах 

кожного розділу (1.1 або 1.2 і т.д.). 

Текст висвітлюється відповідно до плану й ілюструється за 

допомогою таблиць і малюнків. Назви таблиць повинні бути чіткими й 

короткими, а також відповідати їх змісту. Усі малюнки нумеруються 

послідовно в межах розділу арабськими цифрами. У списку 

використаної літератури включають тільки ті джерела, які тією чи 

іншою мірою використовуються автром. Посилання на авторів слід 

робити арабськими цифрами в дужках.  
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продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її 

використанням : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 

126 с.  

12.  Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 11 липня 2003 року, №185. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 року, за № 628-7949. 

Основные правила торговли. Сборник. Харьков, 2003.  

13.  Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для 

використання у харчових продуктах: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 1999р. за № 12. Ваше здоров’я. № 5, 1999. 

14. Ващенко В. В., Ясинська Н. С. Основи товарознавства 
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продовольчих товарів : опорний конспект лекцій. Київ : КНТЕУ, 2002.  

15. Дубініна А. А., Жук Ю. Т., Жук В. А. Товарознавство смакових 

товарів : навчальний посібник. Київ : ТОВ «Видавничий дім 

«Професіонал»., 2004. 210 с. 

16. Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство пакувальних 

матеріалів і тари : підручник. К. : 6 ЦНЛ, 2005. 614 с.  

17. Кириченко Л. С. Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби : 

підручник. Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. 241 с. 

18. Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для 

використання у харчових продуктах: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 1999р. за № 12. Ваше здоров’я. № 5, 1999.  

19. Рудавська Г. Б., Тищенко Є. В. Харчові концентрати : підручник. 

Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2001. 242 с. 

20. Беднарчу М. С., Полікарпов І. С. Товарознавство сировини, 

матеріалів та засоби виробництва : навчальний посібник. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. 560 с.  

Інтернет-ресурси 

 Торгова марка Ambassador – www.cafeambassador.com 

ЗАТ „Крафт Фудз Україна” – www.kraftfoods.com.ua 

Торгова марка Lavazza – www.lavazza.su, www.lavazza.kiev.ua 

Торгова марка Галка – www.galca.ua 

Торгова марка „Хейліс» – www.hyleys.com.ua 

Торгова марка „Шостка” – www.shostka-cheese.com 

До розділу „Риба і рибні товари” 

Торговий дім „Кречет” – www.krechet.com.ua 

Деловой украинский журнал «Эксперт» – www.expert.ua 

Справочник Потребителя – www.test.org.ua 

Faostat - інформація про продовольство на рівні світу (статистика, 

безпека, тенденції тощо) 

 

 

 

6. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з товарознавства продовольчих товарів: 

1. Порівняльна характеристика властивостей різних видів тари 

та упакування продовольчих товарів. 

2. Експертиза і товарознавча характеристика асортименту та 

споживчих властивостей свіжих овочів на матеріалах торгівельного 

http://www.cafeambassador.com/
http://www.kraftfoods.com.ua/
http://www.lavazza.su/
http://www.lavazza.kiev.ua/
http://www.galca.ua/
http://www.hyleys.com.ua/
http://www.shostka-cheese.com/
http://www.krechet.com.ua/
http://www.expert.ua/
http://www.test.org.ua/
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підприємства. Аналіз ринку свіжих овочів міста Рівне. 

3. Експертиза і товарознавча характеристика асортименту та 

споживчих властивостей свіжих плодів на матеріалах торгівельного 

підприємства. Аналіз ринку свіжих плодів міста Рівне. 

4. Експертиза і товарознавча характеристика асортименту та 

споживчих властивостей свіжих ягід на матеріалах торгівельного 

підприємства. Аналіз ринку свіжих ягід міста Рівне. 

5. Експертиза і товарознавча характеристика асортименту та 

споживчих властивостей плодоовочевих консервів на матеріалах 

торгівельного підприємства. 

6. Експертиза і порівняльна характеристика асортименту 

перероблених плодів та овочів різних виробників та постачальників 

на матеріалах торгівельного підприємства. 

7. Експертиза і товарознавча характеристика споживчих 

властивостей крупів та борошна на матеріалах торгівельного 

підприємства. 

8. Товарознавча характеристика й експертиза споживчих 

властивостей макаронних виробів на матеріалах торгівельного 

підприємства. Аналіз ринку макаронних виробів міста Рівне. 

9. Товарознавча характеристика й експертиза споживчих 

властивостей хліба та хлібобулочних виробів на матеріалах 

торгівельного підприємства. Аналіз ринку хлібобулочних виробів 

міста Рівне. 

10. Експертиза і товарознавча характеристика 

асортименту та споживчих властивостей слабоалкогольних напоїв на 

матеріалах торгівельного підприємства. 

11. Експертиза і товарознавча характеристика споживчих 

властивостей цукристих кондитерських виробів (на прикладі одного 

виду цукристих кондитерських виробів) на матеріалах торгівельного 

підприємства. 

12. Експертиза та аналіз асортименту твердих сирів на 

ринку України. 

13. Експертиза і сучасні напрямки розвитку асортименту 

та споживчих властивостей вершкового масла на ринку України . 

14. Характеристика споживчих властивостей й 

експертиза якості кондитерських виробів дитячого, дієтичного й 

спеціального призначення. Аналіз ринку кондитерських виробів 

дитячого, дієтичного й спеціального призначення міста Рівне. 

15. Товарознавча характеристика асортименту й 

експертиза якості м'ясних напівфабрикатів і субпродуктів. Аналіз 
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ринку м'ясних напівфабрикатів і субпродуктів міста Рівне. 

16. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

рослинних олій. Аналіз ринку рослинних олій міста Рівне. 

17. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

свіжих яблук пізніх сортів дозрівання. Аналіз ринку свіжих яблук 

міста Рівне. 

18. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

злаків і бобових. Аналіз ринку злаків і бобових міста Рівне. 

19. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

сушених плодів і овочів. Аналіз ринку сушених плодів і овочів міста 

Рівне. 

20. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

бубличних і сухарних виробів. Аналіз ринку бубличних і сухарних 

виробів міста Рівне. 

21. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

карамельних виробів. Аналіз ринку карамельних виробів міста Рівне. 

22. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

столових виноградних вин. Аналіз ринку столових виноградних вин 

міста Рівне. 

23. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

пива. Аналіз ринку пива міста Рівне. 

24. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

алкогольних напоїв. Аналіз ринку алкогольної продукції міста Рівне. 

25. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

морозива. Аналіз ринку  міста Рівне. 

26. Товарознавча характеристика й експертиза вершків. 

Аналіз ринку міста Рівне. 

27. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

соків. Аналіз ринку міста Рівне. 

28. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

кетчупів. Аналіз ринку  міста Рівне. 

 

 

 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з товарознавства непродовольчих товарів: 

29. Експертиза і товарознавча характеристика 

асортименту, оцінка якості засобів для прання на матеріалах магазину 

(на Ваш вибір). 

30. Товарознавча характеристика асортименту, оцінка 
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якості столового скло посуду на матеріалах магазину (на Ваш вибір). 

31. Порівняльна характеристика асортименту керамічних 

виробів вітчизняного та закордонного виробництва на матеріалах 

магазину (на Ваш вибір). 

32. Товарознавча характеристика асортименту, оцінка 

якості електро - нагрівальних приладів для приготування і підігрівання 

їжі на матеріалах магазину (на Ваш вибір). 

33. Порівняльна характеристика асортименту, споживних 

властивостей машин й приладів для зберігання і заморожування 

продуктів, що представлені на ринку України. 

34. Порівняльна характеристика асортименту, показників 

споживних властивостей прасок вітчизняного виробництва на 

матеріалах магазину (на Ваш вибір). 

35. Порівняльна товарознавча характеристика 

асортименту пилососів різних виробників, оцінка споживних 

властивостей на матеріалах торгівельного підприємства. 

36. Товарознавча характеристика асортименту 

будівельних товарів (на прикладі окремої групи), аналіз вітчизняного 

та зарубіжного досвіду щодо підвищення якості, поліпшення 

споживних властивостей, вдосконалення асортименту на матеріалах 

торгівельного підприємства. 

37. Характеристика асортименту, оцінка якості взуття 

вітчизняного та закордонного виробництва на матеріалах магазину (на 

Ваш вибір). 

38. Товарознавча характеристика асортименту та оцінка 

якості хутряних виробів на матеріалах магазину (на Ваш вибір). 

39. Дослідження споживчих властивостей (ергономічних, 

функціональних, естетичних, надійності) на прикладі однієї із 

товарних груп. 

40. Товарознавча характеристика асортименту та оцінка 

якості меблів на матеріалах торгівельного підприємства. 

41. Товарознавча характеристика асортименту, оцінка 

якості та особливості класифікації годинників на матеріалах 

торгівельного підприємства. 

42. Товарознавча характеристика й оцінка якості 

шкіряного взуття. Сучасні напрямки розвитку асортименту та 

споживних властивостей 

43. Характеристика асортиментів, методи обробки й оцінка 

якості пушно-хутряних напівфабрикатів. Сучасні напрямки розвитку 

асортименту та споживних властивостей. 
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44. Характеристика методів вироблення виробів зі скла. 

Дослідження асортименту та сучасні тенденції в технології 

виробництва 

45. Характеристика методів кріплення у шкіряному 

взутті. Дослідження асортименту та сучасні тенденції в технології 

виробництва. 

46. Характеристика асортименту пресованих скляних 

виробів, види скла для них, споживчі властивості. 

47. Класифікація, властивості текстильних і лляних 

волокон, застосування для виготовлення тканин. 

48. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

тканин. Аналіз ринку тканин міста Рівне. 

49. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

верхнього жіночого одягу. Аналіз ринку верхнього жіночого одягу 

міста Рівне. 

50. Товарознавча характеристика й експертиза якості 

шкіряному взуття. Аналіз ринку шкіряному взуття міста Рівне. 

51. Характеристика асортименту і вимоги до якості 

напільних покритів. Шляхи оптимізації асортименту.  

52. Характеристика асортименту і вимоги до якості 

мастил і палива.   

 

 

 

 

 

 

 


