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ВСТУП 

Програма курсу “Теоретичні основи товарознавства” призначена 

для підготовки фахівців з напряму підготовки 6.051401 

“Біотехнологія”. 

 У результаті вивчення дисципліни “Теоретичні основи 

товарознавства” студенти набувають не лише ґрунтовні знання, але й 

практичні навички. Вони повинні вміти:  

-  сформувати правильне товарознавче  мислення у прийнятті 

рішень щодо розвитку діяльності у даній сфері;  

-  виробити навики щодо процедур, прийомів та методів, які 

використовуються міжнародними, державними і приватними  

організаціями для забезпечення ефективного планування і проведення 

конкретних комерційних операцій за принципами ринкової економіки;  

-  засвоїти термінологію, головні поняття, які використовують у 

практиці при підготовці та здійсненні комерційних операцій.  

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних занять 

обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів. 

Лише за такої цілеспрямованої, послідовної, системної праці можна 

сподіватися на успішне оволодіння курсом “Теоретичні основи 

товарознавства”. 

Розподіл та послідовність розділів і тем курсу обґрунтовується 

програмою з курсу “Теоретичні основи товарознавства”. 

Курс “Теоретичні основи товарознавства” пов’язаний з такими 

предметами як фізика та методи дослідження сировини і матеріалів, 

біохімія та фізіологія харчування, основи стандартизації, метрології і 

управління якістю, мікробіологія, санітарія та гігієна, сенсорний 

аналіз, методи дослідження якості товарів, дослідна робота. Освоївши 

курс, студент повинен чітко знати предмет, метод, історію 

товарознавства, мати уяву про суспільне і екологічне значення товару, 

раціональне харчування і використання непродовольчих товарів, знати 

принципи класифікації і кодування товарів, формування асортименту, 

оцінку якості і достовірності даних у цьому питанні, знати процеси, 

які відбуваються у  товарах під час товаропросування, щоб врахувати 

їх у плануванні комерційних операцій і не допустити втрат якості і 

маси товару. 

Матеріал програми має викладатися і засвоюватися студентами 

із врахуванням новітніх досягнень у галузях товарознавства, 

технології, екології, фізіології людини, економіки, маркетингу та 

інших наук. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Мета дисципліни – дати загальне уявлення про товарознавство 

як наукову дисципліну, розкрити основні проблеми, якими займається 

товарознавство.   

Завдання дисципліни „Теоретичні основи товарознавства - 

знання предмету, методу, історії товарознавства,  уявлення про 

суспільне і екологічне значення товару, раціональне харчування і 

використання непродовольчих товарів, знання принципів класифікації 

і кодування товарів, формування асортименту, оцінку якості і 

достовірності даних у цьому питанні;  процесів, які відбуваються у  

товарах під час товаропросування, щоб врахувати їх у плануванні 

комерційних операцій і не допустити втрат якості і маси товару. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Теоретичні основи товарознавства» 
 

Змістовий модуль 1. Основи споживання товарів 

 

Тема 1. Історія розвитку товарознавства 

Етапи історичного розвитку товарознавства, предмет, зміст, 

кате-горії, задачі товарознавства, початок розвитку науки 

товарознавства,  функції товарознавців в сучасних умовах,  розвиток 

сучасного товаро-знавства, зв’язок товарознавства з іншими науками.  

 

Тема 2. Теоретичні основи формування потреб і споживання 

товарів 

Визначення поняття потреба, значення знань про потреби у 

здійс-ненні комерційних операцій. Класифікація потреб і сутність 

ієрархічної структури потреб. Властивості потреб, чинники 

формування потреб і передумови задоволення потреб. Поняття  

споживання, вивчення етапів споживання і технології споживачів за 

суттєвими ознаками, що визначають характер потреб. Поняття 

сегмент ринку, сегментація ри-нку і позиціювання товару на ринку. 

 

Тема 3. Основи раціонального споживання продовольчих і 

непродовольчих товарів 

Аналіз моделі ситуації споживання, яка розробляється з ураху-

ванням характеристики груп споживачів, середовища, умов та спосо-

бів споживання виробів. 

Хімічний склад харчових продуктів, ознаки класифікації працез-

датного населення щодо споживання товарів. Раціональні норми спо-

живання продовольчих і непродовольчих товарів з урахуванням нор-

мативів і динаміки споживання. 

 

Тема 4. Споживні властивості товарів 

Класифікація натуральних властивостей, їх характеристика та 

зв’язок з споживними властивостями. Ознаки класифікації споживних 

властивостей. Номенклатура функціональних,  ергономічних, естети-

чних,   властивостей, надійності і безпеки товарів в споживанні. 

Характеристика видів небезпек відповідно до комплексних і 

оди-ничних показників властивостей товару, вплив діючих чинників 
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на  небезпеку непродовольчих товарів, існуючі можливі джерела 

небезпе-ки та методи їх усунення. 

 

Тема 5. Класифікація, кодування та асортимент товарів 

Аналіз структури асортименту товарів відповідно до структури 

потреб, основні показники асортименту та їх вплив на властивості 

асортименту. Поняття виробничий та торговельний, простий та склад-

ний, груповий та розгорнутий, раціональний та оптимальний асорти-

менти. 

Основні поняття класифікації і кодування об’єктів. Сутність ме-

тодів класифікації та кодування. Класифікатори товарів, їх зміст, мета 

використання. Суть і область використання штрихового кодування. 

Особливості економіко-статистичних класифікацій товарів і продукції 

 

 

Змістовий модуль 2. Дослідження якості товарів 

 

Тема 6. Основи дослідження якості товарів 

Якість товару - головна споживна властивість споживної 

вартості. Поняття «показники якості», «рівень якості». Класифікація 

показників якості. Види  різних факторів у сферах виробництва, обігу 

і спожи-вання. Чинники, що визначають доброякісність і 

недоброякісність то-варів, сорти або ґатунки товарів. 

Залежність між фізичними властивостями товарів та їх хімічним 

складом. Вивчення впливу води та мінеральних речовин на якість то-

варів. Основні методики визначення якості товарів за фізичними пока-

зниками, їх розподіл на класичні і сучасні. Методика визначення во-

логи, густини та сухих речовин. 

 

Тема 7. Тара та пакувальні матеріали 

Види тари та пакування, їхнє значення у формуванні товарних 

ва-нтажів, елементи пакування товарів, пакувальні і перев'язувальні 

ма-теріали, переваги і недоліки жорсткої тари, переваги і недоліки 

напів-жорсткої тари, переваги і недоліки м'якої тари, вплив пакування 

на попит товару, економічний аналіз пакування, пакування як 

важливий носій інформації про товар, функції пакування 

 

 

 



7 
 

Тема 8. Основи збереження якості і кількості товарів 

Зовнішні чинники, що впливають на процеси в товарах при 

това-ропросуванні. Терміни і поняття: система і підсистема 

товаропросу-ванні, абсолютна і відносна вологість повітря, рівно 

вагова вологість товару, гігроскопічність, режим зберігання. Умови 

зберігання різних видів товару. 

Чинники середовища, що впливають на зміни споживних 

власти-востей товарів при товаропросуванні, особливості різних видів 

процесів, які протікають під час зберігання товарів. класифікація і 

види природних втрат та їх вплив на зміну якості продовольчих 

товарів. Біохімічні процеси характерні для окремих груп товарів. 

 

 

Тема 9. Види і засоби інформації про товар 

Класифікація товарної інформації, основні функції маркування. 

Коротка характеристика носіїв виробничого і торгового маркування. 

Класифікація інформаційних знаків і технічних документів. Характе-

ристика рекламно-довідкової інформації. Зв’язок інформації з ефекти-

вністю споживання 
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