
 

Дисципліна Товарознавство продовольчих товарів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

 Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Товарознавство 

продовольчих товарів» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Статистика», «Логістика», «Товарознавство». 
Що буде вивчатися 

 

Предмет і завдання товарознавства продовольчих товарів.  Хімічний 

склад і харчова цінність продуктів. Якість та методи визначення 

якості продовольчих товарів. Основи зберігання та консервування 

харчових продуктів. Основи зберігання та консервування харчових 

продуктів. Вода та її споживчі властивості. Зерно і продукти його 

переробки. Плоди, овочі і продукти їх переробки. Смакові товари. 

Крохмаль, цукор, мед, кондитерські вироби. Молоко і молочні 

товари. М’ясо і м’ясні товари.  Яйця та яєчні товари. Риба і рибні 

товари. Харчові жири. Бакалійні товари. Безалкогольні напої. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають сучасні погляди та теоретичні аспекти 

товарознавства, основні поняття та категорії; основні принципи та 

засоби наукового пізнання продовольчих товарів; загальні системи 

класифікації продовольчих товарів; товарознавчі методи 

класифікації асортиментних груп продовольчих товарів; основні 

вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх 

просування; нормативні міжнародні, державні документи з 

контролю якості товарів; методи ідентифікації та засоби товарної 

інформації; основні права виробників та споживачів продовольчих 

товарів; методологію товарної інформації. Вміти використовувати 

методи наукового пізнання товарів при створенні класифікаційних 

систем та асортиментних груп товарів; застосовувати методи 

пізнання товарів, їх загальних споживчих властивостей; визначати 

основні показники якості товарів; використовувати засоби та 

критерії ідентифікації продовольчих товарів і розрізняти 

сфальсифіковані товари; досліджувати та здійснювати оцінку 

споживчих властивостей продовольчих товарів; формувати 

оптимальний, раціональний асортимент товарів. мати уявлення: про 

сучасні методи визначення відповідності продовольчих товарів 

нормативно-технічній документації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Володіння навичками міжособистісної комунікації у сфері 

взаємодії з державними органами, промисловими підприємствами, 

торгівельними організаціями з питань маркетингового управління 

підприємством. 

2.Володіння навичками особистого розвитку для удосконалення 

своєї професійної діяльності.  

- 3.Здатність аргументування власної позиції та роботи в команді і 

співробітництва.  

- 4.Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності  

- 5.Здатність здійснювати ідентифікації товарів.  

- 6.Уміння формувати і здійснювати ефективну закупівельну 



діяльність.  

- 7.Уміння визначати критерії формування товарного асортименту.  

- 8.Здатність організовувати та здійснювати збір аналітичної вихідної 

інформації для проведення ідентифікації товарів.  

- 9.Уміння ефективно реалізовувати цільові критерії товарної 

асортиментної структури.  

- 10.Здатність до втілення заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективності технології торговельних процесів.  

- 11.Здатність до удосконалення організації підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. 

- 12. Уміння ефективно управляти матеріально-фінансовим станом 

підприємства. 

- 13.Здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, 

контрактів.  

- 14.Уміння оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на 

функціонування торговельної організації  

- 15.Здатність формувати інформаційне середовище щодо якості, 

безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового 

поля здійснення торговельно-посередницької діяльності.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

спеціальні 

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні, семінарські, самостійна робота, індивідуальне 

завдання 

Семестровий Залік 



контроль 

 


