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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр  
 V 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  44   44 

лекції 30   30 

лабораторні роботи     

практичні заняття 14   14 

Самостійна робота, у т.ч:  16   16 

   підготовка до аудиторних занять 4   4 

   підготовка до контрольних заходів 2   2 

   виконання курсового проекту або роботи     

   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

10   10 

підготовка до екзамену 30   30 

Форма підсумкового контролю    екзамен 
 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни - формування у студентів знань о споживчих властивостях товарів, 
які вивчають їхню споживчу цінність, якість і конкурентоспроможність. 

Завдання дисципліни: 
- одержання студентами знань про товарознавство як науку; 
- отримання навичок щодо практичного застосування методів та процесів товарознавства; 
- класифікація і кодування товарів; 
- визначення основних властивостей, які становлять споживчу цінність товарів. 

Пререквізити дисципліни: Вивчення дисципліни «Товарознавство» ґрунтується на  
дисциплінах «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг» та 

«Менеджмент».  

Постреквізити дисципліни: Опанування студентами змісту дисципліни «Товарознавс-
тво» дозволить використовувати набуті знання в їх подальшій фаховій діяльності щодо при-
йняття таких управлінських рішень, що підвищать ефективність діяльності керованих ними 
об’єктів та дозволить ефективно формувати асортимент й мати уяву про суспільне і екологі-
чне значення товару та ґрунтується на  дисциплінах: «Логістика», «Аналіз господарської дія-
льності», «Основи інноваційної діяльності» та «Менеджмент транспортно-логістичної інфра-
структури». 

Компетентності. Результатом вивчення дисципліни «Товарознавство» є здобуття сту-
дентами таких компетентностей:  

 Інтегральна компетентність.  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі управління логістичною діяльністю або у процесі навчання, що 
передбачає застосування певних теорій та методів менеджменту і логістики і характеризу-
ється комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК3. Уміння управляти ресурсами, закупівлями та логістичною підтримкою організації  
СК4. Уміння визначати функціональні області організації, зв’язки між ними, управляти 
організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту і логістики на засадах 
процесного управління. 
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СК6. Здатність планувати, організовувати та контролювати діяльність організації та управля-
ти часом. 
СК7. Здатність оцінювати виконувані роботи на засадах менеджменту якості. 
СК9. Здатність аналізувати та структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 
управлінські рішення. 
СК12. Здатність аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності з врахуван-
ням тенденцій розвитку національного та міжнародних ринків.   
СК15. Розуміння принципів і норм права, а також національних, міжнародних і галузевих 
стандартів та використання їх у професійній діяльності. 

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен  

знати: 
РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування логістичних рішень. 
РН8. Демонструвати навички оптимізації управління ресурсами, закупівлями та логістичною 
підтримкою.  

вміти:  
РН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організацій. 
РН14. Здійснювати діагностику діяльності підприємства, ідентифікувати та управляти логіс-
тичними витратами, визначати їх вплив на фінансовий стан підприємства та його конкурен-
тоспроможність. 
РН15. Аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності на  національному та 
міжнародних ринках. 
РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним. 
РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
РН19. Вміти розробляти та впроваджувати на підприємстві системи менеджменту якості. 
РН20. Вміти проектувати та оптимізувати ланцюги постачань здійснюючи їх інформаційне, 
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

Методи навчання: практичний, наочний, словесний. 
Форми навчання: аудиторна, позааудиторна, групова, індивідуальна. 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль 1. Методи товарознавства 

Тема 1. Предмет товарознавство: загальні понят-
тя, суб’єкт, об’єкт 

6 2 2  2 

Тема 2. Функції товарознавства 2 2    

Тема 3. Методи товарознавства 6 2 2  2 

Тема 4. Асортимент товарів 2 2    

Тема 5. Якість товарів 6 2 2  2 

Тема 6. Дефект товарів та товарна обробка  2 2    

Тема 7. Після продажне обслуговування 6 2 2  2 

Тема 8. Кількісна характеристика товарів 2 2    

Разом за змістовим модулем 1 32 16 8  8 

Змістовий модуль 2. Засоби товарної інформації 
Тема 9. Засоби товарної інформації 4 2   2 

Тема 10. Фізичні властивості товарів 4 2 2   

Тема 11. Захист прав споживачів  4 2   2 

Тема 12. Державний контроль торгівлі 4 2 2   



4 

 

  

Тема 13. Товарні витрати 4 2   2 

Тема 14. Стимулювання продажів в менеджменті 
роздрібної торговельної організації 

4 2 2   

Тема 15. Маркетингова стратегія вибору постача-
льника 

4 2   2 

Разом за змістовим модулем 2 28 14 6  8 

Підготовка до екзамену 30    30 

Усього годин 90 30 14  46 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Предмет товарознавство: загальні поняття, суб’єкт, об’єкт 2 

2 Функції товарознавства 2 

3 Методи товарознавства 2 

4 Асортимент товарів 2 

5 Якість товарів 2 

6 Дефект товарів та товарна обробка  2 

7 Після продажне обслуговування 2 

8 Кількісна характеристика товарів 2 

9 Засоби товарної інформації 2 

10 Фізичні властивості товарів 2 

11 Захист прав споживачів  2 

12 Державний контроль торгівлі 2 

13 Товарні витрати 2 

14 Стимулювання продажів в менеджменті роздрібної торговельної ор-
ганізації 

2 

15 Маркетингова стратегія вибору постачальника 2 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1-2 Вибір найбільш ефективних форм функціонування торговельного 
підприємства 

4 

3 Класифікація товарів по термінам придатності 2 

4 Товарознавча класифікація товарів 2 

5 Властивості та показники асортименту 2 

6 Показники асортименту 2 

7 Торгівельний менеджмент 2 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1    Підготовка до аудиторних занять 4 

2    Підготовка до контрольних заходів 2 
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3    Виконання курсового проекту або роботи:  

4    Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 10 

4.1 Тема 2.  Методи  товарознавства. 

Іерархічний та фасетний методи класифікації. 
2 

4.2 Тема 4.  Якість товарів. Фактичні, базові і відносні показники якос-
ті та їх класифікаційне призначення 

4 

4.3 Тема 7.  Засоби товарної інформації. 
Маркування, технічні або нормативні документи; довідкова, навча-
льна і наукова література; реклама та пропаганда. 

4 

5 Підготовка до екзамену 30 

 Усього годин 46 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методами контролю з даної дисципліни є усний контроль (здійснюється у вигляді по-
точного опитування за темою попереднього заняття); письмовий  (здійснюється у вигляді те-
зисних відповідей на питання за темами попередніх лекцій); практична перевірка (здійсню-
ється під час захисту практичних робіт), а також методи самоконтролю та самооцінки. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять. Основними методами   
поточного контролю є усне опитування та практична перевірка.  

Підсумковий контроль здійснюється на екзамені методом усного опитування. 
 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів поточної діяльності здійснюється в балах залежно від виду 
діяльності студента. 

Поточний контроль знань та вмінь студента оцінюється за 100 бальною шкалою при 
обов’язковому виконанні змісту навчального плану дисципліни, що вивчається. 

Оцінювання результатів змістового модуля в залежності від виду навчання. 
Максимальна оцінка знань теоретичного матеріалу дисципліни, що вивчається, – 40 

балів. 
Максимальна оцінка навичок та вмінь з практичного матеріалу дисципліни, що вивча-

ється – 40 балів. 
Максимальна оцінка знань з самостійної роботи студента – 20 балів.  

Критерії оцінки теоретичних знань  поточного контролю 

№ 
з/п Вид критерію Зміст критерію 

Кількість балів за  змістовим модулем 

1 змістовий мо-
дуль 

2 змістовий модуль 

1. Відвідування лек-
ційних занять 

1 бал за відвідування 
студентом кожного лек-
ційного заняття 

0 – 15 

 

0 - 15 

 

2. Якість відповіді на 
теоретичні питан-
ня: 
 -в першому та 
другому змісто-
вому модулі за 
кожне з 2-х теоре-
тичних питань ма-
ксимально нара-
ховується 12,5 ба-
лів; 

 
 

1-е пи-
тання 

2-е 

питання 

1-е 

питання 

2-е 

питання 

Студент повністю розк-
риває теоретичне питан-
ня, показує вміння логі-
чне і послідовно викла-
дати матеріал, робити 
висновки, наводити, де 
можливо, приклади з 
наданням фактичного і 
статистичного матеріалу 

 

 

10-12,5 

 

 

 

 

 

10-12,5 

 

 

 

 

 

 

10-12,5 

 

 

 

 

 

10-12,5 
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Відповідь і висновки на 
теоретичне питання сту-
дентом виконані прави-
льно, але стисло і  не 
повно.  Матеріал викла-
дено без наведення дос-
татньої кількості прик-
ладів  і  статистичних 
даних   

 

 

6-9 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

6-9 

 

Студент в цілому розк-
риває суть теоретичного 
питання, але не в пов-
ному обсязі і з помилка-
ми. Правильні висновки 
робить лише з ураху-
ванням наведених ви-
кладачем запитань   

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

Студент не розкриває 
суті теоретичного пи-
тання і допускає грубі 
помилки при формуван-
ні висновків не тільки 
при самостійному розг-
ляді питання, але і з 
урахування наведених 
викладачем запитань 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

  Разом за одне питання: 0-12,5 0-12,5 0-12,5 0-12,5 

  Разом за два питання: 0-25 0-25 

  Разом за змістовим мо-
дулем 

0-40 0-40 

 

Критерії оцінки практичних знань поточного контролю  

№ 
з/п 

Вид крите-
рію 

Зміст критерію 

Кількість балів за змістовим модулем 

1 змістовий  
модуль 

2  змістовий мо-
дуль 

1. Відвідування 
практичних 
занять 

1 бал за відвідування сту-
дентом кожного практично-
го заняття 

0 – 7 
 

0 - 7 
 

2. Якість вико-
нання і захи-
сту  практи-
чних за-
вдань: 
в першому та 
другому змі-
стовому мо-
дулі за кож-
не з 2-х 
практичних 
завдань  мак-
симально 
нараховуєть-

 1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

Студентом обґрунтовано і в 
повному обсязі розв’язано 
практичне завдання.  При 
захисті практичного за-
вдання продемонстрована  
висока якість опанування 
інструментарієм 
розв’язання практичних за-
дач   

 

 

  13-16,5 

 

 

13-16,5 

 

 

13-16,5 

 

 

13-16,5 

При обґрунтуванні і 
розв’язанні практичного 
завдання студентом допу-
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ся 16,5 балів 
 

щені незначні помилки, які 
суттєво  не знижують якос-
ті виконання завдання. При 
захисті практичного за-
вдання студентом  проде-
монстрована  хороша якість 
опанування інструментарі-
єм розв’язання  практичних 
задач  

 

 

8-12 

 

 

8-12 

 

 

8-12 

 

 

8-12 

Виконання і захист студен-
том практичного завдання 
зроблені  з суттєвими по-
милками і лише допоміжні 
запитання викладача дозво-
ляють студенту довести той 
факт, що  опанований ним 
інструментарій розв’язання 
задач є достатнім для прак-
тичного використання   

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

Виконання і захист практи-
чного завдання зроблені  
студентом  з грубими по-
милками і не в повному об-
сязі. Допоміжні запитання 
викладача не дозволяють 
студенту довести той факт, 
що опанований ним інстру-
ментарій  розв’язання задач 
є достатнім для практично-
го використання  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

  Разом за одне завдання: 0-16,5 0-16,5 0-16,5 0-16,5 

  Разом за два завдання: 0-33 0-33 

  Разом за змістовим  
модулем: 

             0-40 0-40 

 

Критерії оцінки знань з самостійної роботи студента  

№ 
з/п Вид критерію Зміст критерію 

Кількість балів за змісто-
вими  модулями 

1 змістовий 
модуль 

2  змісто-
вий модуль 

1. Своєчасне надання і 
захист письмового 
звіту у вигляді конс-
пекту про виконання 
кожної з 2-х тем роз-
ділів програми, що не 
викладались на лекці-
ях: 
 

 -в першому змісто-
вому модулі за кожну 

 1-а 

тема 

2-а 

тема 

1-а 

тема 

2-а 

тема 

Студент своєчасно і в повному 
обсязі  подає письмовий звіт і 
захищає його зміст, якісно від-
повідаючи на всі запитання.  
При цьому студент показує 
вміння логічне  і послідовно ви-
кладати матеріал та користува-
тися сучасними інформаційни-
ми джерелами 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

Студент своєчасно, але в стис-     
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з 2-х тем програми 
максимально нарахо-
вується 10 балів; 
 

- в другому змістово-
му модулі за кожну з 
2-х тем програми мак-
симально нарахову-
ється 10 балів 

 

лому обсязі подає письмовий 
звіт і захищає його зміст, не ві-
дповідаючи на всі запитання. 
Допускається незначна затрим-
ка, щодо подачі та захисту звіту 

 

4-7 

 

 

 

 

4-7 

 

4-7 

 

4-7 

Студент не своєчасно і в непов-
ному обсязі  подає письмовий 
звіт, захист якого відбувається 
студентом не самостійно, а  
лише при наданні викладачем 
допоміжних питань. Допуска-
ється значна затримка в часі 
щодо подання письмового звіту 
для перевірки і захисту 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

Письмовий звіт не подано для 
перевірки та захисту, або звіт і 
захист виконано з грубими по-
милками, що не дозволяє пози-
тивно оцінити самостійну робо-
ту студента   

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

  Разом за одну тему: 0-10 0-10 0-10 0-10 

  Разом за змістовим модулем: 0-20 0-20 

 

Підсумковий контроль знань студента здійснюється у формі екзамену, що склада-
ється з 2-х теоретичних питань і оцінюється за 100 бальною шкалою. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, що законспектували всі пропуще-
ні лекції та виконали всі пропущені практичні завдання і підтвердили це викладачеві на по-
точних заняттях чи консультаціях, а також заробили в кожному змістовому модулі не менше 
60 балів. 

 

Критерії оцінки екзамену                   

№ 
з/п 

Вид критерію Зміст критерію 

Відповіді на теорети-
чні питання 

1 питання 2 питання 

1. Якість відпо-
віді 

Студент повністю розкрив теоретичне питан-
ня, показав вміння логічне і послідовно ви-
кладати матеріал, робити висновки, наводити 
приклади з наданням фактичного і статистич-
ного матеріалу. На додаткові запитання ви-
кладача студент відповідає повно і якісно 

 

 

 

47-50 

 

 

 

47-50 

Студент повністю але стисло розкрив теоре-
тичне питання, показав вміння логічне і пос-
лідовно викладати матеріал і робити виснов-
ки, наводити окремі приклади з наданням фа-
ктичного і статистичного матеріалу. На дода-
ткові запитання викладача студент відповідає 
якісно, але не в повному обсязі 

 

 

 

40-46 

 

 

 

40-46 
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Відповідь і висновки на теоретичне питання 
студентом виконані правильно, але стисло і  
не повно.  Матеріал викладено без наведення 
достатньої кількості прикладів  і  статистич-
них даних. На додаткові питання викладача 
студент відповідає не в повному обсязі 

 

 

 

30-39 

 

 

 

 

30-39 

Студент стисло розкрив суть теоретичного 
питання, але не в повному обсязі і з помилка-
ми. Правильні висновки по теоретичному пи-
танню студент частково робить самостійно, а 
частково лише з урахуванням наведених ви-
кладачем запитань. На додаткові питання ви-
кладача студент відповідає з  помилками 

 

 

 

 

 

17-29 

 

 

 

 

 

17-29 

Студент дуже стисло розкрив суть теоретич-
ного питання, але не в повному обсязі і з гру-
бими помилками. Правильні висновки по тео-
ретичному питанню студент робить не самос-
тійно, а лише з урахуванням наведених викла-
дачем запитань. На додаткові питання викла-
дача студент відповідає з грубими помилками 

 

 

 

1-16 

 

 

 

1-16 

Студент не розкрив суті теоретичного питання 
і допустив грубі помилки при формулюванні 
висновків не тільки при самостійному розгля-
ді питання, але і з урахування наведених ви-
кладачем запитань. На додаткові питання ви-
кладача студент не відповідає або відповідає з 
грубими  помилками 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  Всього: 0-50 0-50 

  Разом 100 

  

  Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне змістового 
модуля 1, змістового модуля 2 та екзаменаційної оцінки.  

Порядок зарахування пропущених занять. 
1. Лекційні заняття, що пропущені студентом, зараховуються у вигляді опитування. 

Студент має відповісти на будь-яке питання (за вибором викладача) з тієї теми, яка виклада-
лась на пропущеному занятті. 

2. Практичні заняття, що були пропущені студентом, зараховуються наступним чи-
ном:  якщо на занятті було виконання ситуаційного завдання, то викладач пропонує студенту 
вирішення аналогічного завдання. Наприклад, викладач описує студенту будь-яку ситуацію з 
інтернет-торгівлі. Студент має дати на неї відповідь, тобто розв’язати аналогічно створену 
ситуацію (проблему). При цьому студент зобов’язаний розв’язати також й те завдання, яке 
вирішувалось на пропущеному занятті.  
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