Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни Маркування товарів в Україні та за кордоном
Місце у
Пререквізити: Моніторинг якості продовольчих товарів, Управління
структурнобезпечністю харчової продукції, Товарний консалтинг
логічній схемі
Постреквізити:
підготовки
Мова викладання
Українська
Статус дисципліни: вибіркова
Курс/семестр вивчення
Кількість кредитів ЄКТС/кількість модулів
Денна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: - 150.
- лекції: 20 год.
- практичні заняття: 40 год.
- самостійна робота: 90 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК
Заочна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр - 150.
- лекції: 2 семестр - 10.
- практичні заняття: 2 семестр - 6.
- самостійна робота: 2 семестр – 134.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК.
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Метою вивчення навчальної дисципліни «Маркування товарі в Україні та за кордоном» дослідження теоретичних і практичних аспектів у галузі маркування товарів в Україні й за
кордоном, а також аналіз і правильність повного інформаційного забезпечення товарів.
Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 Здатність
застосовувати
отримані
знання в практичних ситуаціях (ЗК02);
 Здатність визначати та оцінювати
характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності (СК05);
 Здатність здійснювати діяльність з
дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької,
торговельної та біржової діяльності
(СК06);

Програмні результати навчання
 Володіти методами та інструментарієм для
обґрунтування управлінських рішень щодо створення
й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур (ПР12);
 Оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій
діяльності за допомогою сучасних методів (ПР15);
 Знати
нормативно-правове
забезпечення
діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур і застосовувати його на практиці
(ПР16);
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 Здатність визначати і виконувати
професійні
завдання
з
організації
діяльності
підприємницьких,
торговельних та біржових структур
(СК07);
 Здатність застосовувати основ обліку та
оподаткування
в
підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності (СК08).

Застосовувати знання й уміння для забезпечення
ефективної
організації
зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур з урахуванням ринкової
кон’юнктури і діючих правових норм (ПР19)

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні основи маркування товарів
Тема 1. Теоретичні положення щодо маркування товарів
Поняття «маркування товарів». Мета, функції та завдання маркування продовольчих і
непродовольчих товарів. Види і способи маркування. Вимоги до маркування..
Тема 2. Носії маркування і вимоги до них
Етикетки та кольоретки. Вкладиші, ярлики та бірки. Клейма і штампи. Контрольні стрічки.
Рельєфне маркування. Вимоги до носіїв маркування.
Тема 3. Торговельне маркування
Торговельне товарне маркування: характеристика носіїв і правове забезпечення вимог до
нього. Маркування транспортне та відправника. Спеціальне маркування.
Тема 4. Інформаційне, ідентифікаційне, мотиваційне й експлуатаційне маркування
товару. Розмірні та компонентні знаки
Інформаційне маркування. Ідентифікаційне й мотиваційне маркування. Експлуатаційне
маркування. Їх різновиди і характеристика. Розмірні та компонентні знаки
Тема 5. Маркування товарів штриховим кодом
Переваги і недоліки штрихування товарів. Стандарти штрихового кодування. Реєстрація та
присвоєння штрихових кодів. Обладнання для нанесення штрих-коду. Принцип нанесення штрихкоду на товар.
Модуль 2. Маркування продовольчих і непродовольчих товарів
Тема 6. Особливості маркування харчових продуктів в Україні
Інформація, яка є обов’язковою під час маркування харчових продуктів. Маркування
продуктів, які містять ГМО, та екопродуктів. Органічна сертифікація продуктів USDA NOP.
Інформація, яку заборонено наносити на носії маркування харчових продуктів. Особливості
маркування різних груп продовольчих товарів.
Тема 7. Правила та порядок ввезення підакцизних товарів в Україну
Правила та норми ввезення підакцизних товарів в Україну. Інструкції, закони й порядок
перетину підакцизного товару кордону України.
Тема 8. Маркування підакцизних товарів: алкогольних напоїв та тютюнових виробів
в Україні та за кордоном
Маркування алкогольної продукції в Україні. Маркування алкогольної продукції за
кордоном. Маркування тютюнових виробів в Україні, маркування алкогольної продукції за
кордоном.
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Тема 9. Особливості маркування непродовольчих товарів в Україні
Сертифікація товарів. Особливості маркування різних груп непродовольчих товарів.
Маркування товарів для дітей.
Тема 10. Особливості маркування товарів у Європейському Союзі
Основні документи та положення, які регламентують маркування товарів у ЄС. Директиви, що
затверджують технічні правила нанесення маркування СЕ на продукцію. Графічне, метрологічне
маркування. Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів.
Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні
положення
щодо
маркування товарів
Лекція 1. Теоретичні
положення
щодо
маркування товарів
1.Поняття
про
«маркування товарів».
2.Мета,
функції,
завдання маркування.
3.Види
і
способи
маркування.
4.Вимоги
до
маркування.
Тема
2.
Носії
маркування і вимоги до
них
Лекція
2.
Носії
маркування і вимоги до
них
1.Етикетки
і
кольоретки. Вкладиші,
ярлики та бірки.
2.Клейма
і
штапи.
3.Контрольні стрічки.
Рельєфне маркування
4.Вимоги до носіїв
маркування
Тема 3. Торговельне

Завдання
самостійної роботи
в розрізі тем

Модуль 1. Теоретичні основи маркування товарів
2
Практичне заняття 1.
4
Опрацювати
Теоретичні положення
Технічний регламент
щодо
маркування
щодо правил
товарів
маркування харчових
продуктів.
1.Вивчення
основних

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного
заняття

Кількість
годин

Назва теми
(лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4 – Тематичний план навчальної дисципліни Маркування товарів в Україні та за
кордоном для студентів денної форми навчання
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термінів
і
понять
з
маркування товарів
2.Вивчення
видів
і
способів
маркування
продовольчих товарів
3.Вивчення
видів
і
способів
маркування
непродовольчих товарів

2

Практичне заняття 2.
Носії
маркування
і
вимоги до них

4

Описати по дному
носію маркування
харчового продукту
та непродовольчого
товару (довільний
вибір)

8

4

Подайте
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1.Вивчення
носіїв
маркування та де вони
застосовуються
2.
Особливості
носіїв
маркування продовольчих
товарів
3.Особливості
носіїв
маркування неподовольчих
товарів.
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Практичне заняття 3.

4
маркування
Лекція 3. Торговельне
маркування
1.Характеристика
носіїв
та
правове
забезпечення вимог до
торговельного
товарного маркування.
2.
Транспортне
маркування
та
маркування
відправника
3.види
спеціального
маркування
Тема 4. Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування
товару.
Розмірні
та
компонентні знаки
Лекція
4.
Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування
товару.
Розмірні
та
компонентні знаки
1.Інформаційне
маркування.
2. Ідентфікаційне і
мотиваційне
маркування
3. Експлутаційне
маркування його види
та характеристика
Тема 5. Маркування
товарів
штриховим
кодом
Лекція 5. Маркування
товарів
штриховим
кодом
1. Переваги і недоліки
штрихування товарів.
Стандарти штрихового
кодування
2.
Реєстрація
та
присвоєння штрихових
кодів
3.
Характеристика
обладнання
для

Торговельне маркування

товарознавчу
характеристику
транспортної
етикетки як
основного носія
транспортного
маркування

1.Вивчення
основних
термінів і понять із
торговельного маркування
товарів
2.Вивчення
носіїв
торговельного маркування
та їх застосування.
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Практичне заняття 4.
Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування товару. Розмірні та компонентні
знаки

4

Дайте
визначення
поняття «зовнішня» і
«внутрішня реклама»,
«експлуатаційне
маркування»,
«розмірні знаки» і
«компонентні знаки».
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4

Ознайомтеся з видами
та
способами
штрихового
маркування
товарів,
вивчіть правила й
вимоги до штрихового
кодування товарів.
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1.Вивчення
основних
термінів
і
понять
з
інформаційного,
ідентифікаційного,
мотиваційного
та
експлуатаційного маркування товару.
2.Вивчення
носіїв
інформаційного
маркування та де вони
застосовуються

2

Практичне заняття 5.
Маркування
товарів
штриховим кодом
1.Вивчення
основних
термінів і понять із
штрихового
кодування
товарів
2.Вивчення
обладнання
для нанесення штрихових
кодів
3. Вивчення штрихового
кодування
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нанесення штрих-кодів
4. Принцип нанесення
штрих-коду на товар
Модуль 2. Маркування продовольчих і непродовольчих товарів
Тема 6. Особливості
2
Практичне заняття 6.
4
Ознайомтеся
з
маркування харчових
Особливості маркування
маркуванням
продуктів в Україні
харчових продуктів в
продуктів, які містять
Лекція 6. Особливості
Україні
ГМО
та
еко1.Вивчення основних видів
маркування харчових
продуктів, а також із
органічного
маркування
продуктів в Україні
видами
органічної
харчових
продуктів
1.
Інформація,
яка
сертифікації
2.Вивчення
обов’язкова
при
продуктів.
обов’язкового
маркування харчових
маркування
продуктів
продовольчих товарів.
2.
Маркування
продуктів, які містять
ГМО та еко-продуктів.
3.
Інформація,
яку
заборонено наносити на
носії
маркування
харчової продукції
4. Особливості
маркування різних груп
продовольчих товарів
Тема 7. Правила та
з
2
Практичне заняття 7.
4 Ознайомтеся
порядок
ввезення
Правила та порядок
інструкціями,
підакцизних товарів в
ввезення
підакцизних
законами і порядком
Україну
товарів в Україну
перетину підакцизного
Лекція 7. Правила та
товару
кордону
порядок
ввезення
України.
підакцизних товарів в
Україну
1. Правила і норми
ввезення підакцизних
товарів в Україну
2. Інструкції, закони і
порядок
перетину
підакцизного
товару
кордну України
Тема 8. Маркування
2
Практичне заняття 8.
4
Дайте характеристику
підакцизних
товарів:
Маркування підакцизних
акцизним маркам, які
алкогольних напоїв та
товарів: алкогольних
використовуються
тютюнових виробів в
напоїв та тютюнових
для маркування
Україні та за кордоном
виробів в Україні та за
підакцизних товарів
Лекція 8. Маркування
кордоном
1.Характеристика
підакцизних
товарів:
видів
маркування
алкогольних напоїв та
алкогольної
продукції.
тютюнових виробів в
2.Характеристика
Україні та за кордоном
видів
маркування
1.Маркування
тютюнової продукції.
алкогольної продукції в
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10

10
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Україні та за кордоном
2.Маркування
тютюнової продукції в
Україні та за кордоном
Тема 9. Особливості
маркування
непродовольчих
товарів в Україні
Лекція 9. Особливості
маркування
непродовольчих товарів в
Україні
1.Сертифікація товарів
2.Особливості
маркування різних груп
непродовольчих
товарів
3. Маркування
непродовольчих
товарів дитячого
асортименту
Тема 10. Особливості
маркування товарів у
Європейському Союзі
Лекція 10. Особливості
маркування товарів у
Європейському Союзі
1.Основні документи і
положення,
які
регламентують
маркування товарів в
ЄС
2.Директиви,
що
затверджують технічні
правила
нанесення
маркування
СЕ
на
продукцію
3.Графічне
та
метрологічне
маркування.
4.Основні вимоги
законодавства ЄС до
безпеки та якості
товарів

2

Практичне заняття 9.
Особливості маркування
непродовольчих товарів
в Україні

4

Вивчення маркування
товарів
дитячого
призначення.

10

4

Ознайомлення з
Директивами, що
затверджують
технічні правила
нанесення
маркування в СЕ на
продукцію

10

1.Вивчення особливостей
маркування
непродовольчих товарів.
2. Вивчення особливостей
маркування іграшок

2

Практичне заняття 10.
Особливості маркування
товарів у Європейському
Союзі
1.Вивчення
основних
документів, положень і
правил маркування товарів
у Євросоюзі.
2. Вивчення графічного й
метрологічного
маркування
товарів
у
Євросоюзі та основних
вимог законодавства

Таблиця 4.1 – Тематичний план навчальної дисципліни Маркування товарів в Україні та за
кордоном для студентів заочної форми навчання

Тема 1. Теоретичні
положення
щодо
маркування товарів

Тема
2.
Носії
маркування і вимоги до
них
Лекція
1.
Носії
маркування і вимоги до
них
1.Етикетки
і
кольоретки. Вкладиші,
ярлики та бірки.
2.Клейма
і
штапи.
3.Контрольні стрічки.
Рельєфне маркування
4.Вимоги до носіїв
маркування
Тема 3. Торговельне
маркування

Модуль 1. Теоретичні основи маркування товарів
Практичне заняття 1.
Опрацювати
Теоретичні положення
Технічний регламент
щодо
маркування
щодо правил
товарів
маркування харчових
продуктів.
2
Практичне заняття 2.
Описати по дному
Носії
маркування
і
носію маркування
вимоги до них
харчового продукту
1.Вивчення
носіїв
та непродовольчого
маркування та де вони
товару (довільний
застосовуються
вибір)

12

12

2.
Особливості
носіїв
маркування продовольчих
товарів
3.Особливості
носіїв
маркування неподовольчих
товарів.

-

Практичне заняття 3.
Торговельне маркування

2

Подайте
товарознавчу
характеристику
транспортної
етикетки як
основного носія
транспортного
маркування

12

-

Дайте
визначення
поняття «зовнішня» і
«внутрішня реклама»,
«експлуатаційне
маркування»,
«розмірні знаки» і
«компонентні знаки».

14

1.Вивчення
основних
термінів і понять із
торговельного маркування
товарів
2.Вивчення
носіїв
торговельного маркування
та їх застосування.

Тема 4. Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування
товару.
Розмірні
та
компонентні знаки
Лекція
2.
Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування
товару.
Розмірні
та
компонентні знаки
1.Інформаційне
маркування.
2. Ідентфікаційне і

Завдання
самостійної роботи
в розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного
заняття

Кількість
годин

Назва теми
(лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

7

2

Практичне заняття 4.
Інформаційне,
ідентифікаційне,
мотиваційне
й
експлуатаційне
маркування товару. Розмірні та компонентні
знаки

8
мотиваційне
маркування
3. Експлутаційне
маркування його види
та характеристика
Тема 5. Маркування
товарів
штриховим
кодом

-

Практичне заняття 5.
Маркування
товарів
штриховим кодом

2

Ознайомтеся з видами
та
способами
штрихового
маркування
товарів,
вивчіть правила й
вимоги до штрихового
кодування товарів.

14

2

Ознайомтеся
з
маркуванням
продуктів, які містять
ГМО
та
екопродуктів, а також із
видами
органічної
сертифікації
продуктів.

14

-

Ознайомтеся
з
інструкціями,
законами і порядком
перетину підакцизного
товару
кордону
України.

14

-

Дайте характеристику
акцизним маркам, які
використовуються
для маркування
підакцизних товарів

14

-

Вивчення маркування
товарів
дитячого

14

1.Вивчення
основних
термінів і понять із
штрихового
кодування
товарів
2.Вивчення
обладнання
для нанесення штрихових
кодів
3. Вивчення штрихового
кодування

Тема 6. Особливості
маркування харчових
продуктів в Україні

-

Практичне заняття 6.
Особливості маркування
харчових продуктів в
Україні
1.Вивчення основних видів
органічного
маркування
харчових продуктів

Тема 7. Правила та
порядок
ввезення
підакцизних товарів в
Україну
Лекція 3. Правила та
порядок
ввезення
підакцизних товарів в
Україну
1. Правила і норми
ввезення підакцизних
товарів в Україну
2. Інструкції, закони і
порядок
перетину
підакцизного
товару
кордну України
Тема 8. Маркування
підакцизних
товарів:
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів в
Україні та за кордоном

2

Тема 9. Особливості
маркування

2

-

2.Вивчення
обов’язкового
маркування
продовольчих товарів.
Практичне заняття 7.
Правила та порядок
ввезення
підакцизних
товарів в Україну

Практичне заняття 8.
Маркування підакцизних
товарів: алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів в Україні та за
кордоном
Практичне заняття 9.
Особливості маркування

9
непродовольчих
товарів в Україні
Лекція 4. Особливості
маркування
непродовольчих товарів в
Україні
1.Сертифікація товарів
2.Особливості
маркування різних груп
непродовольчих
товарів
3. Маркування
непродовольчих
товарів дитячого
асортименту
Тема 10. Особливості
маркування товарів у
Європейському Союзі
Лекція 5. Особливості
маркування товарів у
Європейському Союзі
1.Основні документи і
положення,
які
регламентують
маркування товарів в
ЄС
2.Директиви,
що
затверджують технічні
правила
нанесення
маркування
СЕ
на
продукцію
3.Графічне
та
метрологічне
маркування.
4.Основні вимоги
законодавства ЄС до
безпеки та якості
товарів

непродовольчих товарів
в Україні

2

Практичне заняття 10.
Особливості маркування
товарів у Європейському
Союзі

призначення.

-

Ознайомлення з
Директивами, що
затверджують
технічні правила
нанесення
маркування в СЕ на
продукцію

14

Розділ 5 Система оцінювання знань студентів
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Види робіт
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування лекцій ( 5 балів); наявність опрацьованого
матеріалу з теми лекції (5 балів); відвідування занять (5 балів); обговорення
матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
самостійної роботи (10 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота
(10 балів)
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування лекцій ( 5 балів); наявність опрацьованого
матеріалу з теми лекції (5 балів); відвідування занять (5 балів); обговорення

Максимальна
кількість балів

50

50

10
матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
самостійної роботи (10 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота
(10 балів)
Разом

100

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
дисципліни
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
1. Банк тестів за курсом, які розміщені у програмній оболонці Open test.
2. Супровід лекцій за курсом з використанням Microsoft PowerPoint Presentation.
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