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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та завдання  

     Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

вищої освіти основами експертизи та організації в управління експертизою 

товарів і послуг підприємства, а саме: загальні та прикладні питання 

товарознавства щодо продовольчих і не продовольчих товарів, сфери 

надання послуг, ідентифікація товарів, маркування продукції, основи 

стандартизації і сертифікації якості продукції та послуг, технології 

проведення експертизи продукції, попередження фальсифікації продукції, 

способи захисту споживачів від не якісних послуг, технології та засоби 

управління бізнес-процесами з використанням інформаційного та  

програмного забезпечення. Основними завданнями навчальної 

дисципліни є висвітлення теоретичних основ з питань методології 

https://orcid.org/0000-0002-2835-4711


управління експертизою товарів і послуг підприємства, як виробничої, так 

і невиробничої сфер. Методи викладання та технології: практичні 

заняття, семінари, обговорення, презентації, лекції, ситуаційні дослідження 

та інші; інформаційні технології, отримання практичних навиків з 

проведення спеціальних експертиз та ін. 

 

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 
…. 

Компетентності ІК. Здaтнicть poзв’язyвaти cклaднi cпeцiaлiзoвaнi 

зaдaчi тa пpaктичнi пpoблeми, якi xapaктepизyютьcя 

кoмплeкcнicтю i нeвизнaчeнicтю yмoв, y cфepi 

мeнeджмeнтy aбo y пpoцeci нaвчaння, щo 

пepeдбaчaє зacтocyвaння теорій та мeтoдiв 

coцiaльниx й пoвeдiнкoвиx нayк. 

ЗК. 3. Здaтнicть дo aбcтpaктнoгo миcлeння, 

aнaлiзy, cинтeзy. 

ЗК. 4. Здaтнicть зacтocoвyвaти знaння y 

пpaктичниx cитyaцiяx. 

ЗК. 5. Знaння тa poзyмiння пpeдмeтнoï oблacтi тa 

poзyмiння пpoфeciйнoï дiяльнocтi. 

ЗК. 9. Здaтнicть вчитиcя i oвoлoдiвaти cyчacними 

знaннями. 

ЗК. 10. Здaтнicть дo пpoвeдeння дocлiджeнь

 нa вiдпoвiднoмy piвнi. 

ФК 4. Bмiння визнaчaти фyнкцioнaльнi 

облacтi  opгaнiзaцiï тa зв’язки мiж ними. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН3. Дeмoнcтpyвaти знaння тeopiй, мeтoдiв i 

фyнкцiй мeнeджмeнтy, cyчacниx кoнцeпцiй 

лiдepcтвa.   

ПРН4. Дeмoнcтpyвaти нaвички виявлeння пpoблeм 

тa oбґpyнтyвaння yпpaвлiнcькиx piшeнь 

ПРН7. Bиявляти нaвички opгaнiзaцiйнoгo 

пpoeктyвaння 

ПРН10. Maти нaвички oбґpyнтyвaння дiєвиx 

iнcтpyмeнтiв мoтивyвaння пepcoнaлy opгaнiзaцiï 

ПРН11. Дeмoнcтpyвaти нaвички aнaлiзy cитyaцiï тa 

здiйcнeнняя кoмyнiкaцiï y piзниx cфepax дiяльнocтi  

opгaнiзaцiï 

ПРН16. Дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, 

гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo нoвиx знaнь, 

бyти кpитичним i caмoкpитичним 

ПРН17. Bикoнyвaти дocлiджeння iндивiдyaльнo тa/aбo 

в гpyпi пiд кepiвництвoм лiдepa 



Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Навики гнучкості та адаптованості до ситуації; 

формування власної думки та прийняття рішення в 

умовах невизначеності; ініціативність; вміння 

виокремлювати з масиву даних інформацію; навички 

ефективної комунікації; розвиток навичок і здібностей, 

необхідних для проведення товарознавчих експертиз; 

здібності  управління виробничими процесами;  

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. 

 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання 

та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати практичні завдання, вчасно 

здати модульні контролі знань, самостійну роботу, 

приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які 

забезпечуватимуть досягнення встановлених 

результатів навчання, за попереднім погодженням з 

викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до 

кожного навчального завдання. При оцінюванні 

результатів роботи враховується: повнота і якість 

виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на 

завдання); вчасність виконання завдання (до 40% балів 

за завдання). 

За вчасне та якісне виконання практичних завдань 

студент отримує обов’язкових 60 балів, а також: 20 

балів – модуль №1; 20 балів – модуль №2. Усього 100 

балів. 

За кожним змістовим модулем проводиться один 

модульний контроль. Модульні контролі проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

відповідно до графіка навчального процесу. 

Порядок проведення поточних і семестрових контролів 

та інші документи, пов’язані з організацією 

https://exam.nuwm.edu.ua/


оцінювання та порядок подання апеляцій наведений на 

сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Для вивчення навчальної дисципліни студентам 

доцільно засвоїти матеріал з дисципліни «Контролінг», 

«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Прийняття 

управлінських рішень», «Логістика», «Планування та 

організація бізнес-діяльності», «Економіка 

підприємства». 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали 

за виконання індивідуальних завдань дослідницького 

характеру, а також можуть бути долучені до написання 

та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Навчальні матеріали (платформа Мудл), у тому 

числі і для самостійного вивчення; 

2. Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діані О.Т., Козьмич 

Д.І. ін. Товарознавство непродовольчих товарів. 

ч.1,2/Підручник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта“, 2004.- 436 

с. 

3. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація 

товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2005. – 344 с.  

4. 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. 

5. Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

6. Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua 

7. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. 

Товарознавство. Практикум. Навчальний посібник. 

Рівне. НУВГП. – 2013.- 320с.  

8. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 332с.  

9. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х.  

Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. — 

К.: Лібра, 2001. 

1. 10. Стефаненко С.П., Бевза С.С. Товарознавство 

харчових продуктів. Навчальний посібник. – Вінниця: 

ДП «ДКФ», 2004. 

2. 11. Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Залигіна В.Д. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://elibrary.donnuet.edu.ua/


Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: 

Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2006. 

3. 12. Про захист прав споживачів: Закон України від 15 

грудня 1993 року за № 3682-XІІ// Урядовий кур’єр, № 

56. 

13. 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. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 

Згідно цього документу і реалізується право студента 

на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ . 

Студенти зобов’язані дотримуватися дедлайнів, 

встановлених для виконання усіх видів навчальних 

завдань, розміщених на сторінці курсу на платформі 

MOODLE. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Перед початком курсу кожному студенту доцільно 

ознайомитися з «Кодексом честі», розміщеним на 

сторінці навчальної дисципліни на платформі 

MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного 

контролю чи підсумкового контролю, студент 

позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. За 

списування під час виконання окремих завдань, 

студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 

порушення академічної доброчесності. Документи 

стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 

порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 

документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj


Вимоги до 

відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, 

де передбачається колективна робота у мікрогрупах та 

проводяться презентації виконаних студентами робіт. 

Усі інші види робіт студент може виконувати 

самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У 

разі відсутності студента на занятті, що передбачає 

виконання колективної роботи, з поважної причини 

(підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати смартфони, планшети та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній 

освіті згідно з відповідним положенням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та ін. 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, 

що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мали зв’язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн- 

опитування стосовно якості викладання викладачем 

даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. За результатами анкетування студентів 

викладачі можуть покращити якість навчання та 

викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja  
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja  
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть 

вноситися за ініціативою викладача, враховуючи зміни 

у законодавстві України, наукові досягнення у сфері 

бізнес-планування, менеджменту, економіці, а також за 

результатами зворотного зв’язку зі студентами в 

порядку, визначеному нормативними документами 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja


НУВГП.  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для 

осіб з інвалідністю та особливими освітніми 

потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

Викладач дисципліни має практичний досвід 

проведення експертиз, тренінгів, семінарів та 

воркшопів на теми, що стосуються тематики 

дисципліни, реалізації грантових проектів, розвитку 

бізнесу з органами державної влади, громадами, 

підприємств різних галузей економіки. 

Також до проведення лекційних та практичних занять 

долучаються фахівці, які мають практичний досвід за 

тематикою дисципліни. 

Інтернаціоналізація Іноземні сайти для вивчення дисципліни 

1. Environmental Life Cycle Assessment of Goods and ... 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.amazon.com › En... 

2. Textbook of GST and Customs Law - Sultan Chand & 

Sons [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://www.sultanchandandsons.com › ... 

3. EU GPP Criteria for Electrical and Electronic Equipment 

used [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

...https://ec.europa.eu › gpp › pdf › criteria › health 

4. EUROSTAT (2008): Data on Meat Production in the EU. 

Online- Database. 

5. FAOSTAT (2008): Data on World Trade with various 

Meat Products in the Year 2005. Online 

Database. http://faostat.fao.org/default.aspx. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак./сем. 20 год Самостійна робота 80 год 

   

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 3 

Дeмoнcтpyвaти знaння тeopiй, мeтoдiв i фyнкцiй мeнeджмeнтy, cyчacниx кoнцeпцiй 

лiдepcтвa.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Знати та використовувати товарознавчу термінологію, 

демонструвати вміння використовувати методи і методики аналізу 

й контролю якості від сировини до готової продукції, 

застосовувати аналіз та синтез для виявлення фальсифікованих 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


показників для прийняття управлінських рішень, рекомендувати 

способи покращання роботи організації на основі процесного 

підходу.  

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

ділові ігри, командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

презентації, дослідження, обговорення;  

Засоби навчання Мультимедійна презентація,  роздаткові друковані матеріали, 

закони та стандарти, метрологічне забезпечення контролю якості 

«життєвого» циклу продукції, добрі правила та кращі практики з 

контексту євроінтеграції. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 4 
Дeмoнcтpyвaти нaвички виявлeння пpoблeм тa oбґpyнтyвaння yпpaвлiнcькиx piшeнь.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Розуміти особливості функціонування суб’єктів економічної 

діяльності, використовувати стандарти й аналітичний матеріал  

для прийняття управлінських рішень та побудови бізнес-процесів; 

використовувати інформацію щодо метрологічного забезпечення 

виробничих процесів, обґрунтовувати виявлення проблем з 

використанням стандартних методик та процедур сертифікації 

сировини та продукції; генерувати нові рішення для покращання  

бізнес-процесів організації.   

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

семінари; експертиза сировини та продукції; командне вирішення 

завдань (групова форма роботи); презентації, дослідження, 

обговорення. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформація про стан організацій 

(кейси), закони та стандарти, метрологічне забезпечення 

контролю якості «життєвого» циклу продукції, Інтернет-джерела. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 7 

Bиявляти нaвички opгaнiзaцiйнoгo пpoeктyвaння. 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати стандартні методики та аналітику для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними організаціями щодо визначення доцільності використання 

технологій, матеріалів, інгредієнтів (складових) у виробництві; 

використання маркетингової інформації на відкритому ринку; 

демонстрація виробничих процесів з метою їх поліпшення. 

Методи та технології навчання Лекції із використанням електронних засобів навчання; семінари; 

експертиза сировини та продукції; командне вирішення завдань 

(групова форма роботи);  підготовка аналітичних презентацій, 

приклади експертиз та фальсифікації товарів й послуг; 

моделювання ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

закони та стандарти, метрологічне забезпечення контролю якості 

«життєвого» циклу продукції. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 10 
 Maти нaвички oбґpyнтyвaння дiєвиx iнcтpyмeнтiв мoтивyвaння пepcoнaлy opгaнiзaцiï.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати критичне мислення та методи для мотивування  

інноваційних управлінських рішень; економічне стимулювання 

праці в системах управління та визначення їх ефективності на 

основі бенчмаркінгу; експертиза  як критична точка контролю в 

системі превентивного управління організацією. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; індивідуальна та групова форма роботи; 

експертиза сировини та продукції; командне вирішення завдань 

(групова форма роботи); аналітичні презентації, дослідження, 

обговорення. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові та Інтернет матеріали. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 11 
 Дeмoнcтpyвaти нaвички aнaлiзy cитyaцiï тa здiйcнeнняя кoмyнiкaцiï y piзниx cфepax 



дiяльнocтi  opгaнiзaцiï. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності з використанням 

фактичних даних експертиз та інших управлінських інструментів; 

вибирати стандартні методики перевірки якості продукції для 

різного рівня комунікацій та її збуту.  
Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; практичні заняття; закони та інструментарій 

менеджменту та успішного збуту продукції; командне вирішення 

завдань (групова форма роботи). 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи,  

Інтернет матеріали, приклади онлайн калькуляторів. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 16 
Дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo нoвиx 

знaнь, бyти кpитичним i caмoкpитичним.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати законодавчо-нормативну базу для самостійної 

роботи й прийняття управлінських рішень; представляти кращі 

практики підприємств; проводити експертизу продукції; системно 

аналізувати «життєві цикли» організації та окремих бізнес-

процесів. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; семінари; експертиза сировини та продукції; 

представлення аналітичної та експертної інформації; командне 

вирішення завдань;  моделювання ситуацій за прикладом «Що ми 

їмо?». 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздаткові матеріали, аналітична та 

експертна інформація. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 17 
 Bикoнyвaти дocлiджeння iндивiдyaльнo тa/aбo в гpyпi пiд кepiвництвoм лiдepa. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Демонструвати навички аналізу, експертизи в процесах  

удосконалення або реінжинірингу бізнес-процесів; виявлення 

ключових характеристик продукції через аналіз бізнес-процесів її 

виготовлення; аналіз кращих практик у сфері послуг та 

виробництва. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; індивідуальна та групова форма роботи; 

експертиза сировини та продукції; командне вирішення завдань; 

індивідуальні завдання. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, законодавчо-нормативна база України, 

ЄС та інших країн.   

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи товарознавства та експертизи товарів 
 

Тема 1.  Товарознавство продукції і послуг в системі наукових знань 

Результати 

навчання 

 

РН 3, 4  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

Про захист прав споживачів: Закон України від 

15 грудня 1993 року за № 3682-XІІ// Урядовий 

кур’єр, № 56. 

Про стандартизацію: Закон України від 17 
травня 2001року за № 2408-ІІІ.// Стандартизація 
і якість, № 2 ,2001. 
Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.   

Посилання і…. 

https://exam.nuw
m.edu.ua/course/vi

ew.php?id=4261  

на силабус 

Опис теми Термінологія товарознавства. Основні завдання та принципи товарознавства. Споживчі 

властивості товарів. Завдання товарознавства. Класифікація послуг. 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 2. Державна система метрології, стандартизації і сертифікації.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261


Результати 

навчання 

 

РН  4,  7, 10 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

Про стандартизацію: Закон України від 17 

травня 2001року за № 2408-ІІІ.// Стандартизація 

і якість, № 2 ,2001. 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.   

Закон України «Про підтвердження 

відповідності». Електронний ресурс. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2406-14#Text  

  

Опис теми Значення вимірювання показників у контексті якості продукції й послуг.  Значення, 

мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу БП. Оцінка показників БП. 

Інструменти механізму управління оцінки БП.  Переваги та недоліки існуючих підходів 

та методів аналізу БП. 

Тема 3. Товар – ключова категорія товарознавства. 

Результати 

навчання 

 

РН 3, 4, 7, 

10 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діані О.Т., 

Козьмич Д.І. ін. Товарознавство 

непродовольчих товарів. ч.1,2/Підручник. – К.: 

НМЦ “Укоопосвіта“, 2004.- 436 с. 

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

товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літер., 2005. – 344 с.  

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. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

4. 6. Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua. 

 

Опис теми Поняття та види класифікації товарів. Асортимент товарів. Кодування 

товарів. Якість товарів.  

Тема 4. Товарна інформація. 
Результати 

навчання 

 

РН 3, 4, 7, 

10  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діані О.Т., 

Козьмич Д.І. ін. Товарознавство 

непродовольчих товарів. ч.1,2/Підручник. – К.: 

НМЦ “Укоопосвіта“, 2004.- 436 с. 

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

товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літер., 2005. – 344 с.  

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. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

5. 6. Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua. 

  

Опис теми Інформаційні системи в товарознавстві. Основні вимоги до товарної інформації. Принципи 

і способи збору інформації. Види, форми і засоби товарної інформації. 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 5. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг 

Результати 

навчання 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діані О.Т., 

Козьмич Д.І. ін. Товарознавство 

непродовольчих товарів. ч.1,2/Підручник. – К.: 

 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/
http://elibrary.donnuet.edu.ua/


РН 11, 16  практ. – 2 год. НМЦ “Укоопосвіта“, 2004.- 436 с. 

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

товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літер., 2005. – 344 с.  

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. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.   

Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua. 

Опис теми Правові та організаційні основи стандартизації в Україні. Особливості проведення 

сертифікації в Україні. Міжнародні аспекти стандартизації і сертифікації. Особливості 

екологічної стандартизації і сертифікації. Інноваційні аспекти розробки екологічних 

критеріїв для харчових продуктів 

Змістовий модуль 2. Експертиза товарів і послуг 

Тема 6. Ідентифікація товарів та якості послуг. 
Результати 

навчання 

 

РН 7, 11  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

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

товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літер., 2005. – 344 с.  

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. 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.  

Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов 

П.Х.  Товарознавство продовольчих товарів. 

Підручник. — К.: Лібра, 2001. 

Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Залигіна В.Д. 

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 

товарів: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006 

 

Опис теми 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. 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. 

Тема 7.  Експертиза товарів і послуг.  

Результати 

навчання 

 

РН 11, 16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

 

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. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. 

Товарознавство. Практикум. Навчальний 

посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 320с.  

 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/
http://elibrary.donnuet.edu.ua/


Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.  

Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов 

П.Х.  Товарознавство продовольчих товарів. 

Підручник. — К.: Лібра, 2001. 

Опис теми 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 8. Технологія проведення експертизи товарів. 

Результати 

навчання 

 

РН 16, 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

 

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. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. 

http://lib.puet.edu.ua  

Конспект лекцій. «Експертиза товарів».  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://elibrary.donnuet.edu.ua 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. 

Товарознавство. Практикум. Навчальний 

посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 320с.  

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с. 

 

Опис теми Експертиза кількості та якості. Документальна експертиза. Правова база проведення 

кількісної експертизи. Правила проведення приймальної експертизи за якістю. 

Технологія експертизи послуг. Метрологічне забезпечення. Вартість експертиз. 

Добровільність у засвідченні показників якості та(або) «життєвого» циклу продукції. 

Тема 9.  Гігієнічна, санітарна, ветеринарна та екологічна експертиза товарів. 

Результати 

навчання 

 

РН 16, 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

 

Коломієць Т.М. та ін. Експертиза товарів: 

Підручник: у 2-х ч. / Т.М. Коломієць, Н.В. 

Притульська, О.Л. Романенко. – Київ. Нац.. т. –

екон. ун-т, 2007. – Ч.1. – 370 с. 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.  

6. Стефаненко С.П., Бевза С.С. Товарознавство 

харчових продуктів. Навчальний посібник. – 

Вінниця: ДП «ДКФ», 2004. 

7. Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Залигіна В.Д. 

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 

товарів: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006. 

 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. 

 

Опис теми 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. Інновації та 

вимоги глобальних ринків. Фальсифікація і експертиза товарів й послуг. 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/


Тема 10. Фальсифікація товарів та надання послуг. 

Результати 

навчання 

 

РН  4, 7,  10, 

17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

Коломієць Т.М. та ін. Експертиза товарів: 

Підручник: у 2-х ч. / Т.М. Коломієць, Н.В. 

Притульська. – К.: Київ. Нац.. т. –екон. ун-т, 

2007. – Ч.1. – 370 с. 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Товарознавство.  

Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. – 2013.- 

332с.  

Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов 

П.Х.  Товарознавство продовольчих товарів. 

Підручник. — К.: Лібра, 2001. 

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

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 

товарів: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006. 

 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. 

 

Опис теми Поняття фальсифікації. Об'єкти та види фальсифікації. Способи захисту продукції від 

фальсифікації. Асортиментна фальсифікація. Кількісна фальсифікація. Світова практика 

щодо контролю та забезпечення якості продукції.  

 

 

 

 

 

Лектор, д.е.н., професор кафедри 

менеджменту 

 П.М. Скрипчук 

 

 


