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Силабус курсу  
«Товарознавство» 

2020-2021 навчального року 
 
 

Назва курсу  «Товарознавство» 
Адреса 

викладання 
курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241  Готельно-ресторанна 
справа 

Викладачі 
курсу 

Філь Марія Іванівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна 
інформація 
викладачів 

merifil.ua@gmail.com, https://geography.lnu.edu.ua/employee/fil-mariya-ivanivna, м. 
Львів, в. Дорошенка 41, 1 в – каб. 

Консультації 
по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 
корпоративну пошту.. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері 
товарознавство - це знання про товари. 

Ці знання необхідні як технологам підприємств-виготівникив, товарознавцям 
промислових, сільськогосподарських і торгових організацій, експертам, 
комерсантам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так і покупцям. Останні 
отримують знання про товар з допомогою засобів інформації - маркування, 
реклами, статей, книг і т. д., тому дуже важливо, щоб засоби масової інформації, 
як основне джерело використовували товарознавчі знання про товар. 

У сучасних економічних відносинах зростає роль послуг як особливої групи 
благ, необхідних людині. Послуги, як і товари, володіють певними ознаками, тому 
в умовах товарного виробництва вони стають товаром і до них також 
пред'являються такі вимоги, як класифікація, асортимент, якість і т.д. 

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна  «Товарознавство» є нормативною дисципліною з спеціальності 241  
Готельно-ресторанна справа для освітньої програми  бакалавр, яка викладається в 
2 –му  семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 
курсу 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи спеціальних 
теоретичних знань та практичних навичок для управління асортиментом, якістю 
продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного забезпечення в 
закладах готельно-ресторанного господарства. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Товарознавство» є теоретична та 
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практична підготовка студентів до діяльності в сфері готельно-ресторанного 
бізнесу, а саме - управління якістю продовольчої продукції та сировини в 
організації харчових виробництв та торгівлі ними; вибір доброякісних предметів 
матеріально-технічного забезпечення у цій сфері використання. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Базова : 
1. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / Сирохман 
І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. І допов. – К. : Лібра, 
2007. – 660 с. 
2.Коробкіна З.В. Смакові товари: підручник / З.В. Коробкіна, О.Л. Романенко. 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379.  
3.Сирохман І.В. Товарознавство смакових товарів / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. 
Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 428 с. 
4.Орлова Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: 
підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 
360.  
5.Рудавська Г.Б. Харчові концентрати: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  
6.Рудавська Г.Б. Молочні та яєчні товари: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. 
Тищенко. – К.: Книга, 2004. – 392 с.  
7.Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів / І.В. Сирохман, Т.М. 
Раситюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с. 
8.Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, М.К. 
Кушнір, Н.Ю. Орлова, М.А. Салашинський. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 
336. 
9.Тищенко Є.В. Харчові жири: підручник / Є.В. Тищенко, П.Х. Пономарьов. Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 225.  
10. Нормативна документація, стандарти, довідники. 

Тривалість 
курсу 

_______150____   год. 
 

Обсяг курсу  96  години аудиторних занять. З них __48_ годин лекцій, __48_ годин практичних 
занять та ___54____ годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

- В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: класифікацію та 
асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи 
формування асортименту товарів; 
- основи виробництва товарів, технологічні особливості виробництва окремих 
груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей; 
- вимоги до якості товарів; 
- чинники, що впливають на якість товарів; 
- методи оцінки якості товарів; 
- умови та терміни зберігання товарів. 
студент повинен вміти: 
- аналізувати та формувати асортимент товарів; 
- користуватись нормативною документацією щодо асортименту, якості товарів, 
їх упакування та зберігання; 
- володіти методиками об’єктивної оцінки якості товарів; 
- визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документації; 
- вирішувати практичні завдання, пов’язані з забезпеченням зберігання товарів. 

Ключові слова Товарознавство, товар, асортимент, послуга, ринок, реалізація, якість. 
Формат курсу Очний /заочний  
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Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-
педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 
знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 
згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного 
навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 
бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 
формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 
третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем. 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Товарознавство» 

Підсумковий 
контроль, 

форма 

Іспит в кінці 2-го семестру 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти не потребують базових знань з інших предметів, 
оскільки курс читається в першому курсі. 

Навчальні 
методи та 

техніки, які 
будуть 

використовува
тися під час 
викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з товарообігу, реалізації, 
якість та безпечність товару, організації по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття: розрахунки, відповідь, обговорення; презентація результатів 
дослідження. 

Необхідне 
обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні заняття : максимальна кількість балів_50 _ 
•  іспит: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В добре  71-80 С 
61-70 D задовільно  51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано 

0-20 F незадовільно (без права 
перездачі) 

не зараховано 
(без права 
перездачі) 
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Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий тест 
(екзамен) 

Всього 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т 
7 

М
 1

 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 Т1

1 

Т1
2 

Т 
13

 

Т 
14

 

М
 2

 

50  100 

2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 12 
Т1….Т14 – теми змістових модулів 
М1….М2-  змістові  модулі 

 

Питання на 
іспит 

1. Поняття про харчову цінність товарів.  
2. Споживні властивості товарів як провідна категорія товарознавства.  
3. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-імпортних товарів.  
4. Значення зерноборошняних товарів у харчуванні.  
5. Загальна характеристика крупів.  
6. Загальна характеристика борошна.  
7. Значення хліба та хлібобулочних виробів у харчуванні людини. Норми та 
рівень їх споживання. 
8. Загальна характеристика хліба та хлібобулочних виробів. Якість хліба та 
хлібобулочних виробів.  
9. Загальна характеристика макаронних виробів, значення у харчуванні, норми та 
рівень споживання.  
10. Характеристика хімічного складу плодів і овочів.  
11.  Товарознавча характеристика субтропічних та тропічних фруктів і ягід різних 
країн світу.  
12. Крохмаль і крохмалепродукти: властивості чинників, які формують якість 
сировини; технологія виробництва.  
13. Цукор. Загальна характеристика, хімічний склад та харчова цінність цукру.  
14. Значення меду у харчуванні людини.  
15.  Хімічний склад, харчова цінність та споживні властивості меду. Класифікація 
та асортимент меду.  
16. Класифікація кондитерських виробів.  
19.Шоколад та шоколадні вироби.  
20.Чай. Загальна характеристика. Хімічний склад чаю, харчова цінність.  
21. Класифікація та асортимент. Основні напрями формування асортименту чаю. 
22.Оцінка якості чаю. Дефекти. Товарознавча характеристика чайних напоїв. 
Умови та терміни зберігання чаю і чайних напоїв. 
23.Кава. Товарознавча характеристика кави різних видів. Хімічний склад і 
харчова цінність. 
24.  Класифікація та принципи побудови асортименту. Характеристика 
особливостей хімічного складу й органолептичних властивостей кави.  
25.  Кава швидкорозчинна. Виробництво. Оцінка якості кави. Товарознавча 
характеристика кавових напоїв.  
26. Дефекти кави та кавових напоїв, причини їх утворення та шляхи запобігання. 
27. Товарознавча характеристика прянощів. Значення прянощів у харчуванні.  
28. Основні ароматичні та смакові речовини. Класифікація. Характеристика 
асортименту прянощів.  
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29. Приправи: кухонна сіль, глутамат натрію, харчові кислоти, готові приправи 
(столова гірчиця, хрін, соуси). Загальна характеристика. Значення приправ у 
харчуванні. 
30. Класифікація безалкогольних напоїв. Загальна характеристика.  
31. Основні напрями формування асортименту. Мінеральні води. Загальна 
характеристика. Принципи класифікації та асортимент. 
32. Особливості хімічного складу та призначення мінеральних вод різних груп і 
видів.  
33. Негазовані безалкогольні напої: плодово-ягідні соки, сиропи, плодово-ягідні 
морси, екстракти, безалкогольні вина, коктейлі та аперитиви.  
34. Загальна характеристика. Особливості їх виготовлення і використання. 
Класифікація і асортимент негазованих безалкогольних напоїв. 
35.  Газовані безалкогольні напої: газована вода, газовані напої у пляшках, 
газовані коктейлі, безалкогольне шампанське, безалкогольне пиво, сухі газовані 
напої. Асортимент, хімічний склад і харчова цінність.  
36. Фактори, які впливають на якість пива 
37.  Товарознавча характеристика пива. Основні напрями формування 
асортименту та підвищення якості пива.  
38. Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Дефекти пива. 
39. Класифікація та асортимент алкогольних напоїв. 
40. Товарознавча характеристика горілок. Загальна характеристика. Асортимент. 
Оцінка якості.  
41. Товарознавча характеристика лікеро-горілчаних виробів. Класифікація. 
Асортимент. Оцінка якості. Балова оцінка. Дефекти. 
39.Товарознавча характеристика виноградних вин. Основні напрями формування 
асортименту. Чинники формування якості. Класифікація та асортимент. 
Технологія виноградних вин. 
40.Товарознавча характеристика коньяків. Чинники, що впливають на якість. 
Класифікація та асортимент. 
41. Особливості технології та порівняльна характеристика вітчизняної та 
зарубіжної класифікації алкогольних напоїв із подвійною перегонкою (віскі, 
кальвадос, арманьяк, текіла, марк, грала тощо), виноградних та плодово-ягідних 
вин, лікерів, настойок, бальзамів.  
42. Порівняльна характеристика принципів побудови класифікацій алкогольних 
напоїв в Україні та за кордоном. Особливості маркування алкогольних напоїв 
зарубіжного походження. 
43. Оцінка якості вин і коньяків. Система балової оцінки. Правила проведення 
дегустацій. Хвороби, вади і недоліки вин та коньяків. Умови та терміни 
зберігання. 
44. Загальна характеристика тютюнових виробів. Виробництво. Класифікація та 
асортимент. Оцінка якості. Дефекти.  
45.Порівняльна характеристика споживних властивостей та сортиментної 
структури тютюнових виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва (тютюн, 
сигари, сигаріли, цигарки). 
46. Значення жирів у харчуванні. Рослинні олії. Хімічний склад і харчова цінність. 
Фактори, що формують якість рослинних олій: сировина, процеси виробництва.  
47.Рафінація рослинних олій та вплив окремих видів очищення на харчову 
цінність, стійкість олій під час зберігання. Принципи побудови асортиментної 
структури. Показники якості. 
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48. Класифікація та асортимент топлених жирів. Оцінка якості. Умови та терміни 
зберігання. 
49. Маргарин, кулінарні, кондитерські, хлібопекарські жири та жири для молочної 
промисловості. Класифікація та асортимент.  
50.Фактори, що формують якість маргарину: сировина (жирова і нежирова), 
процес виробництва. 
51. Майонез. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність.  
52. Фактори, що формують якість майонезу: сировина та процеси виробництва. 
Показники якості. Дефекти. 
53. Значення молока та молочних продуктів з позицій сучасних вимог науки про 
харчування. Норми споживання. 
54. Асортиментна структура молока та вершків.  
55. Умови та терміни зберігання. Товарознавча характеристика замінників 
вершків. 
56. Класифікація та асортимент кисломолочних продуктів. Харчове та дієтичне 
значення.  
57. Фактори, що формують якість: сировина, процеси виробництва. 
Характеристика традиційних та нових видів кисломолочних продуктів. Оцінка 
якості. Умови та терміни зберігання та реалізації. 
58. Класифікація молочних консервів залежно від використаної сировини та 
способів консервування. Хімічний склад та харчова цінність.  
59. Використання молочних консервів. Фактори, що формують якість та стійкість 
під час зберігання: сировина, процеси виробництва, види тари.  
60. Оцінка якості. Умови зберігання. Дефекти молочних консервів. 
61. Товарознавча характеристика морозива. Харчова цінність та фактори 
формування споживних властивостей м’якого та загартованого морозива. 
62. Асортиментна структура вершкового масла. Хімічний склад, біологічна та 
енергетична цінність.  
63. Використання вершкового масла. Фактори формування споживних 
властивостей масла. Вимоги до якості вершкового масла. 
64.Пакування, маркування, умови та строки зберігання масла. Дефекти. 
Зберігання. 
65. Класифікація сирів. Сутність виготовлення сичугових і кисломолочних сирів.  
66. Споживні властивості сирів: харчова, біологічна й енергетична цінність. 
Фактори формування споживних властивостей сирів: сировина, технологія 
виробництва.  
67. Фактори формування асортименту твердих і м’яких сичугових сирів, 
розсільних кисломолочних і переробних сирів.  
68. Класифікація і характеристика асортименту сирів.  
69. Порівняльна характеристика класифікації та асортиментної структури 
споживних властивостей твердих та м’яких сирів вітчизняного та зарубіжного 
виробництва.  
70. Вимоги до якості сирів. Дефекти. Терміни зберігання сирів. 
71. Значення яєчних товарів у харчуванні, норми їх споживання.  
72. Процеси, що мають місце під час зберігання яєць. Дефекти яєць.  
73. Класифікація курячих яєць та оцінка їх якості. Яйця інших видів домашньої 
птиці. Особливості хімічного складу та використання. 
74. Морожені яєчні продукти. Сухі яєчні продукти. Виробництво, види, оцінка 
якості.  
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75. Дефекти морожених та сухих яєчних продуктів. Умови та терміни зберігання 
яєць та яєчних продуктів. 
76. Класифікація м’яса забійних тварин. Маркування м’яса. Хімічний склад і 
харчова цінність м’яса.  
77. Класифікація способів холодильної обробки м’яса. Категорії свіжості м’яса.  
78. Органолептичні, фізичні, хімічні, мікробіологічні та гістологічні показники 
свіжого, сумнівної свіжості та несвіжого м’яса.  
79. Класифікація, асортимент, споживна цінність м’ясних субпродуктів. Умови та 
терміни транспортування і зберігання м’яса субпродуктів. 
80. Особливості хімічного складу м’яса птиці, його харчова цінність.  
81. Класифікація м’яса птиці. Оцінка якості м’яса птиці. Категорії свіжості м’яса 
птиці.  
82.Товарознавча характеристика м’яса дичини. Характеристика харчової цінності. 
83.Загальна характеристика м’ясних копченостей. Хімічний склад і харчова 
цінність м’ясних копченостей. 
84. Асортимент м’ясних копченостей і його удосконалення.  
85. Характеристика основних видів м’ясних копченостей.  
86.Оцінка якості м’ясних копченостей. Товарознавча характеристика основних 
видів м’ясних копченостей закордонного виробництва. 
87. Загальна характеристика ковбасних виробів. Хімічний склад і харчова цінність 
ковбасних виробів.  
88. Класифікація ковбасних виробів. Оцінка якості ковбас. Допустимі та 
недопустимі дефекти. Умови та терміни зберігання. 
89. Товарознавча характеристика м’ясних консервів. Хімічний склад і харчова 
цінність м’ясних консервів.  
90.Класифікація та асортимент м’ясних консервів. Фактори формування якості 
м’ясних консервів.  
91. Оцінка якості м’ясних консервів. Маркування консервів. Зберігання. 
92. Товарознавча характеристика кулінарних м’ясних виробів і 
швидкозамарожених кулінарних м’ясних виробів.  
93.Характеристика асортименту. Оцінка якості. Умови і терміни зберігання та 
реалізації м’ясних консервів. 
94. Класифікація промислових риб. Хімічний склад м’яса риби. Харчова цінність.  
95. Екологія рибних продуктів, шляхи забезпечення їх харчової нешкідливості. 
Класифікація нерибних гідробіонітів.  
96. Загальна біологічна характеристика. Хімічний склад, харчова цінність м’яса 
ракоподібних, молюсків, голкошкірих, морських ссавців. 
97. Водорості, їх використання у харчовій промисловості. Лікувально-
профілактичні властивості харчових продуктів, вироблених із нерибної водної 
сировини.  
98. Транспортування і зберігання живої товарної риби. Фактори, що впливають на 
зміну-якості живої риби. 
99. Вимоги до якості. Транспортування і зберігання охолодженої, підмороженої та 
замороженої риби. 
100. Класифікація і характеристика асортименту харчових концентратів, других 
обідніх, солодких страв, концентратів-напівфабрикатів, сухих продуктів для 
дитячого та дієтичного харчування, сухих сніданків, готових для споживання 
картоплепродуктів.  

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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1. СХЕМА КУРСУ «Товарознавство» 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

1. Вступ. Поняття товарознавства. 
Поняття товару. Предмет, об’єкт, цілі 
товарознавства. Завдання товарознавства. 
Основні поняття  комерційного 
товарознавства. Принципи товарознавства. 
Етапи розвитку товарознавства, як 
науки. Зв'язок товарознавства з іншими 
науковими дисциплінами. Історія розвитку 
теорії товарознавства. Продукція. 
Визначення. Класифікація продукції. Поняття 
про товар. Найменування товару. Товар в 
договорах купівлі-продажу; в митній справі. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  

Підготувати 
питання по 
темі №1 
4/4 год 

на 
практичному 
занятті 
До 17 лютого 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 2. Класифікація і кодування товару. 
Поняття і значення класифікації. Сутність, 
об’єкт класифікації. Вимоги до класифікації 
товару. Методи класифікації. Правила 
класифікації. Класифікатори продукції та 
товарів. Класифікація продукції виробничо-
технічного призначення. Кількість товару: 
визначення, одиниці виміру 
товарів.Кодування товарів. Штрихове 
кодування товарів: його значення; види 
штрихового коду; склад штрихового коду; 
зчитування коду. Технологічні штрихові 
коди. Кодування товарів в системі 
електронного обміну даних. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я. 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Підготувати 
питання по 
темі №2 
4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
До 28 лютого 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 3. Номенклатура та асортимент 
товару. Поняття асортименту і його роль на 
ринку. Класифікація асортименту товарів, 
його властивості та показники. Асортиментна 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 

Підготувати 
питання по 
темі №3 
4/4 год 

на 
практичному 
занятті 
До 10 березня 
2021 р. 
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концепція і політика, управління 
асортиментом. Асортиментний перелік. 
Асортиментний мінімум. Формування 
ассортименту. Номенклатура промислової 
продукції. Промисловий асортимент: 
каталоги та каталогізація продукту. 

І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 4. Стандартизація, сертифікація та 
якість продукції (товару). Стандартизація. 
Стандарт. Основні цілі та принципи 
стандартизації. Стандартизація товарів. Види 
і категорії стандартів. Сертифікація продукції 
(товару). Поняття якості продукції (товару). 
Показники якості, їх класифікація. Поняття 
про гарантійний термін і термін придатності 
товарів. Види тари, її функції та вплив на 
збереження товарів. Втрати продовольчих 
товарів у процесі товароруху, види втрат, 
причини їх виникнення, та засоби 
запобігання. Безпечність та безвадність 
товарів. Відповідальність за якість та 
безпечність продукції (товару). 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Підготувати 
питання по 
темі №4 
4/ 4 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 20 березня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 5. Товарознавча характеристика 
борошна, хлібобулочних та макаронних 
виробів. Значення зерноборошняних 
товарів у харчуванні. Тенденції 
споживання продуктів переробки зерна, 
норми споживання. Загальна 
характеристика крупів. Принципи 
класифікації крупів. Загальна характеристика 
борошна. Принципи класифікації. Фактори 
формування якості: вплив сировини і 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №5 
4/4 год 
Змістовий 
модуль 1 

на 
практичному 
занятті 
 
До 30 березня 
2021 р. 
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технології на якість різних видів борошна 
(пшеничного, житнього, рисового, 
кукурудзяного, гречаного, вівсяного). 
Характеристика хімічного складу основних 
видів борошна. Принципи поділу борошна на 
ґатунки. Значення хліба та хлібобулочних 
виробів у харчуванні людини. Споживні 
властивості макаронних виробів. Вплив 
сировини та процесів виробництва на 
формування асортименту та якість 
макаронних виробів.  

3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 6. Товарознавча характеристика свіжої 
та переробленої плодоовочевої продукції. 
Характеристика хімічного складу плодів і 
овочів. Товарознавча характеристика 
субтропічних та тропічних фруктів і ягід 
різних країн світу. Товарознавча 
характеристика грибів. Класифікація 
продуктів переробки плодів та овочів.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Підготувати 
питання по 
темі №6 
4/4  год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 10 квітня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 7. Товарознавча характеристика 
крохмалю, цукру, меду, кондитерських 
виробів. Крохмаль і крохмалепродукти: 
властивості чинників, які формують якість 
сировини; технологія виробництва. 
Асортимент цукру, товарознавча 
характеристика нових видів цукру, в тому 
числі підвищеної харчової цінності. 
Цукрозамінники: значення замінників цукру 
у харчуванні людини. Класифікація та 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №7 
4/4  год 

на 
практичному 
занятті 
 
До 20 квітня 
2021 р. 
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асортимент меду. Класифікація 
кондитерських виробів. Шоколад та 
шоколадні вироби.  

3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 8. Товарознавча характеристика 
смакових товарів. Чай. Загальна 
характеристика. Товарознавча 
характеристика чайних напоїв. Умови та 
терміни зберігання чаю і чайних напоїв. Кава. 
Товарознавча характеристика кави різних 
видів. Виробництво. Оцінка якості кави. 
Товарознавча характеристика кавових напоїв. 
Дефекти кави та кавових напоїв, причини їх 
утворення та шляхи запобігання. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Підготувати 
питання по 
темі №8 
4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
До 25 квітня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 9. Товарознавча характеристика 
харчових жирів. Значення жирів у 
харчуванні. Рослинні олії. Класифікація та 
асортимент топлених жирів. Маргарин, 
кулінарні, кондитерські, хлібопекарські жири 
та жири для молочної промисловості. 
Майонез. Класифікація. Хімічний склад і 
харчова цінність.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Підготувати 
питання по 
темі №9 
4/4 год 

на 
практичному 
занятті 
До 30 квітня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 

Тема 10. Товарознавча характеристика 
молока і молочних товарів. Значення молока 
та молочних продуктів з позицій сучасних 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 

Підготувати 
питання по 
темі №10 
4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
До 10 травня 
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год вимог науки про харчування. Класифікація та 
асортимент кисломолочних продуктів. 
Характеристика традиційних та нових видів 
кисломолочних продуктів. Класифікація 
молочних консервів залежно від використаної 
сировини та способів консервування. 
Товарознавча характеристика морозива. 
Харчова цінність та фактори формування 
споживних властивостей м’якого та 
загартованого морозива. 

бесіда, 
обговоренн
я 

Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320. 

Змістовий 
модуль 2 

2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 11. Товарознавча характеристика яєць 
та яєчних продуктів. Значення яєчних товарів 
у харчуванні, норми їх споживання. Яйця 
інших видів домашньої птиці. Морожені 
яєчні продукти. Сухі яєчні продукти. 
Виробництво, види, оцінка якості. Дефекти 
морожених та сухих яєчних продуктів. Умови 
та терміни зберігання яєць та яєчних 
продуктів. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

 1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  

Підготувати 
питання по 
темі №11 
2/2 год 

на 
практичному 
занятті 
 
До 18 травня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 12. Товарознавча характеристика 
м’яса та м’ясних товарів. Класифікація 
м’яса забійних тварин. Класифікація, 
асортимент, споживна цінність м’ясних 
субпродуктів. Умови та терміни 
транспортування і зберігання м’яса 
субпродуктів. Особливості хімічного складу 
м’яса птиці, його харчова цінність. 
Класифікація м’яса птиці. Оцінка якості м’яса 
птиці. Категорії свіжості м’яса птиці. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

 1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №12 
 2/2 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 25 травня 
2021 р. 
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Товарознавча характеристика м’яса дичини. 
Характеристика харчової цінності. 

3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 13. Товарознавча характеристика риби 
та рибних товарів. Класифікація промислових 
риб. Хімічний склад м’яса риби. Харчова 
цінність. Екологія рибних продуктів, шляхи 
забезпечення їх харчової нешкідливості. 
Класифікація нерибних гідробіонітів. 
Загальна біологічна характеристика. 
Хімічний склад, харчова цінність м’яса 
ракоподібних, молюсків, голкошкірих, 
морських ссавців. Водорості, їх використання 
у харчовій промисловості. Лікувально-
профілактичні властивості харчових 
продуктів, вироблених із нерибної водної 
сировини. Транспортування і зберігання 
живої товарної риби. Фактори, що впливають 
на зміну-якості живої риби. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  

Підготувати 
питання по 
темі №13 
2/2 год 

на 
практичному 
занятті 
 
До 28 травня 
2021 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 14. Товарознавча характеристика 
харчових концентратів. Класифікація і 
характеристика асортименту харчових 
концентратів, других обідніх, солодких страв, 
концентратів-напівфабрикатів, борошняних 
кондитерських виробів, сухих продуктів для 
дитячого та дієтичного харчування, сухих 
сніданків, готових для споживання 
картоплепродуктів. Хімічний склад та 
харчова цінність. Вплив сировини і 
технологічних процесів на споживні 
властивості, формування асортименту та 
якість харчових концентратів. Вимоги до 
якості. Зберігання. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1.Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник / 
Сирохман І.В., Задорожний І.М., 
Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. 
І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с. 
2.Сирохман І.В. Товарознавство 
смакових товарів / І.В. Сирохман, 
Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво 
Львівської комерційної академії, 
2003. – 428 с. 
3.Рудавська Г.Б. Харчові 
концентрати: підручник / Г.Б. 
Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.  

Підготувати 
питання по 
темі №14 
2/2 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 30 травня 
2021 р. 

 


