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2021 – 2022 навчальний рік 

 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова 

дисципліна 

Обов'язкова для спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32/8 

Практичні / семінарські, годин 32/10 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86/132 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Ціль: формування у студентів системи знань щодо системного підходу до 

пізнання товару, предмета товарознавства як наукової дисципліни, надання 

знань щодо споживних властивостей та якості продовольчих та 

непродовольчих товарів. 

Завдання: забезпечення студентів знаннями про основні завдання та 

принципи товарознавства, як науки; споживні властивості та якість товарів, 

набуття вмінь формування асортименту товару. 

Предмет: механізм визначення споживної вартості товарів, їх якості,  

особливостей реалізації та збереження. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Товарознавство: цілі, задачі, об'єкти, суб'єкти, методи дослідження. 

2. Основоположні характеристики товару  

3. Класифікація продовольчих та непродовольчих товарів по однорідним 

групам 

4. Пакування, транспортування  та умови зберігання товарів. 

5. Товарознавство продовольчих товарів  

6. Основи споживчої цінності продовольчих товарів та раціонального 

харчування. 

7. Товарознавство не продовольчих товарів. 

8. Споживчі властивості та характеристика скляного, металевого, 

керамічного та посуду з пластмас. 



9. Товарознавча характеристика та асортимент миючих засобів та  миючих 

засобів та мила парфумованого. 

10. Товарознавча характеристика та асортимент канцелярських товарів та 

іграшок. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− фахових програмних компетентностей: 

здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності; 

здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях; 

оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.  

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

− знання:  

знати основоположні характеристики товару; 

знати класифікацію продовольчих та непродовольчих товарів; 

володіти знаннями з товарознавства продовольчих та непродовольчих 

товарів. 

− уміння/навички: 

визначати споживчі цінності продовольчих товарів; 

визначати споживчі цінності непродовольчих товарів; 

визначати товарознавчі характеристики та асотримент продовольчих і 

непродовольчих товарів. 

− комунікація: 

 здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою колективу; 

дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки. 

− відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (заочна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 7 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства 

1. Тема 1. Товарознавство: цілі, задачі, 

об'єкти, суб'єкти, методи дослідження 
16 4 4 - 8 

2. Тема 2. Основоположні характеристики 

товару  
16 4 4 - 8 

Тема 3. Класифікація та маркування 

продовольчих та непродовольчих 

товарів за однорідними групами 
18 4 4 - 10 

Тема 4. Пакування, транспортування  та 

умови зберігання товарів 
18 4 4  10 

Разом за змістовим модулем 1 68 16 16 - 36 

Змістовий модуль 2. Характеристика складу та якості основних груп продовольчих 

та непродовольчих товарів 

Тема 5. Товарознавство продовольчих 

товарів 
12 2 2 - 8 

Тема 6. Основи споживчої цінності 

продовольчих товарів та раціонального 

харчування 

12 2 2 - 8 

Тема 7. Товарознавство непродовольчих 

товарів 
12 2 2 - 8 

Тема 8. Споживчі властивості та 

характеристика скляного, металевого, 

керамічного та посуду з пластмас  

12 2 2  8 

Тема 9. Товарознавча характеристика та 

асортимент миючих засобів та 

 миючих засобів та мила парфумованого  

14 4 4  8 

Тема 10. Товарознавча характеристика 

та асортимент канцелярських товарів та 

іграшок 

18 4 4  10 

Разом за змістовим модулем 2 82 16 16  50 

Усього годин 150 32 32 - 86 

 

4. Теми семінарських /практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства 

1 Семінар – розгорнута бесіда  

Товарознавство: цілі, задачі, об'єкти, суб'єкти.  

2 

2 Семінар – розгорнута бесіда  
Методи товарознавства. 

2 

3 Семінар запитань і відповідей  

 Основоположні характеристики товару 
2 

4  Семінар – розгорнута бесіда  
 Якісні характеристики товару 

2 



5 Семінар запитань і відповідей  
Класифікація та маркування продовольчих товарів по 
однорідним групам 

2 

6 Семінар запитань і відповідей  
Класифікація та маркування непродовольчих товарів по 
однорідним групам 

2 

7   Семінар – розгорнута бесіда  
Тара та пакувальні матеріали 

2 

8 Семінар запитань і відповідей  
Транспортування  та умови зберігання товарів 

2 

Змістовий модуль 2. Характеристика складу та якості основних груп продовольчих та 

непродовольчих товарів 

9 Семінар – розгорнута бесіда 
Товарознавство продовольчих товарів 

2 

10 Семінар запитань і відповідей  

  Основи споживчої цінності продовольчих товарів та 

раціонального харчування  

2 

11   Семінар – розгорнута бесіда  
Товарознавство непродовольчих товарів 

2 

12 Семінар запитань і відповідей  
Споживчі властивості та характеристика скляного, металевого, 
керамічного та посуду з пластмас 

2 

13 Семінар запитань і відповідей  
Товарознавча характеристика та асортимент миючих засобів 

2 

14 Семінар запитань і відповідей  

Товарознавча характеристика та асортимент  мила парфумованого 
2 

15 Семінар – розгорнута бесіда 
Товарознавча характеристика та асортимент канцелярських 
товарів  

2 

16 Семінар запитань і відповідей  
Товарознавча характеристика та асортимент іграшок 

2 

 Разом: 32 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 
№ теми 

практичного 

заняття 

 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1   1   1 

Семінар 2  1 1 1  3 

Семінар 3  1 1 1  3 



Семінар 4  1 1 1  3 

Семінар 5  1 1 1  3 

Семінар 6  1 1 1  3 

Семінар 7  1 1 1  3 

Семінар 8  1 1 1 2 5 

Разом змістовий 

модуль 1 
     24 

Змістовий модуль 2 

Семінар 9  1 1 1  3 

Семінар 10  1 1 1  3 

Семінар 11  1 1 1  3 

Семінар 12  1 1 1  3 

Семінар 13  1 1 1  3 

Семінар 14  1 1 1  3 

Семінар 15  1 1 1  3 

Семінар 16  1 1 1 2 5 

Разом змістовий 

модуль 2 
     26 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

в 

балах 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Індивідуальне 

завдання 
50 

1
100 

20 20 10 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 



 

 


