
1. Назва модуля: Товарознавство 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.14_7 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 38 (лекцій – 18, практичних занять – 20) 
6. Лектор: Стрілець Валентина Михайлівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: основні принципи та засоби наукового пізнання товарів; загальні 

системи класифікації товарів; товарознавчі методи класифікації асортиментних 
груп товарів; основні вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх 
просування; методи ідентифікації та засоби товарної інформації; основні права 
виробників та споживачів товарів; методологію товарної інформації. 

уміти: використовувати методи наукового пізнання товарів при створенні 
класифікаційних систем та асортиментних груп товарів; застосовувати методи 
пізнання товарів, їх загальних споживчих властивостей; визначити основні 
показники якості товарів; використовувати засоби та критерії ідентифікації товарів і 
розрізняти сфальсифіковані товари. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: стандартизація та сертифікація продукції та послуг. 
10. Зміст модуля:  
Теоретичні засади товарознавства. Товарознавча класифікація та 

асортимент товарів. Склад, структура, будова і властивості матеріалів і виробів. 
Споживчі властивості товарів. Безпека товарів. Методи визначення якості товару. 
Засоби товарної інформації. 

11. Рекомендована література: 
1. Бровко О.В., Булгакова Г.С., Гордієнко «Товарознавство. Продовольчі 

товари». – К.:Кондор, 2010.- 729 с. 
2. Оснач О.Ф. Товарознавство: навчальний посібник – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 219 с.  
3. Жук. Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., 

Орлова Н.Я. та ін. Теоретичні основи товарознавства: Підручник. – Львів.: Компакт 
ЛВ, 2008. – 500 с. 

4. Пугачевський Г.Ф., Кисляк Н.К., Михайлова Г.М. Теоретичні основи 
товарознавства. Непродовольчі товари. Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 
2007. – 84 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 


