
Дисципліна Товарознавство непродовольчих товарів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

 Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Товарознавство 

непродовольчих 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 непродовольчих товарів. 

Текстильні волокна, пряжа, нитки. Виробництва, класифікація, 

асортимент та вимоги до якості і маркування тканин. Неткані 

текстильні матеріали, штучне хутро, килимові вироби. Швейні 

вироби. Трикотажні товари. Хутряні товари. Взуттєві товари. 

Взуттєві товари. Металеві господарські товари. Побутові електричні 

прилади. Будівельні та меблеві товари. Шкільно-письмові, 

канцелярські, фототовари та радіоелектронні товари. Спортивні, 

музичні товари та іграшки. Ювелірні вироби, годинники, 

галантерейні та парфумерно-косметичні товари. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають категорії, поняття, терміни та визначення 

стосовно непродовольчих товарів; фактори формування 

асортименту непродовольчих товарів; чинники, що впливають на 

якість та безпечність непродовольчих товарів; споживні властивості 

та якісні характеристики; асортимент товарів, їх різновиди, 

групування та кодування товарів; методи випробувань та контролю 

якості і безпечності; дефекти виробів та причини їх виникнення; 

умови зберігання та вимоги до маркування й пакування товарів. 

Вміти ідентифікувати товари за асортиментними та 

класифікаційними ознаками; аналізувати асортиментну структуру;  

користуватись нормативними документами, які регламентують 

якість та безпечність товарів; виявляти дефекти та визначати 

причини їх виникнення; визначати товарний ґатунок та градацію;  

проводити порівняльну оцінку споживних властивостей товарів 

різних виробників; визначати походження товарів за особливостями 

маркування та складом; визначати якість та рівень безпечності 

товарів; складати мотивовані висновки та обґрунтовувати їх. 

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 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні, семінарські, самостійна робота, індивідуальне 

завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


