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 Предметом вивчення дисципліни є 

товарознавчі аспекти 
сільськогосподарської продукції і 
сировини, лікарської та технічної 

сировини. 

 Мета вивчення дисципліни 
виявляти та досліджувати споживні властивості сільськогосподарської 

продукції і сировини; розробляти найбільш ефективні способи її 
використання; визначати градації якості, дефекти продукції і сировини, 
причини їх виникнення та заходи по попередженню реалізації неякісних 
товарів; брати участь у розробленні вимог до якості сільськогосподарської 
продукції і сировини, що закладаються в нормативно-технічні документи на 
відповідну продукцію; здійснювати оперативний контроль за дотримуванням 
правил і режимів зберігання та транспортування сільськогосподарської 
продукції і сировини. 

. 

Товарознавство сільськогосподарської 

продукції і сировини 

Обсяг – 4 кредитів,  

120 годин, в т.ч.  

лекцій – 24 год., 

лабораторні 

заняття –  26 год., 

самостійна  робота 

– 70 год. 

Період навчання −  

3 курс,  6      семестр 

Підсумкова 

форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
 вміння аналізувати і 

структурувати проблеми діяльності 

підприємства та знаходити 

конструктивні рішення на базі 

спеціальних знань з 

підприємництва, торгівлі, біржової 

діяльності, що передбачає 

збирання та інтерпретацію 

інформації, вибір методів та 

інструментів, застосування 

інноваційних підходів; 

• наявність базових знань 

(наукових понять, теорій і методів), 

необхідних для розуміння 

систематизації та впровадження 

принципів організації 

підприємницької, торговельної, 

біржової діяльності, розуміння 

теоретичних засад, інструментарію 

і методології дослідження проблем 

формування торгового 

асортименту, процесу розвитку 

оптової, роздрібної та біржової 

торгівлі, системного підходу до 

управління діяльністю суб'єктів 

торгівлі;  

• уміння формувати товарний 

асортимент, використовувати сучасні методи 

оптимізації господарських зав’язків 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі, 

проводити ідентифікацію товарів, 

використовувати сучасні методи визначення 

якості та безпечності товарів відповідно до 

вимог чинних нормативних документів, 

застосовувати та інтегрувати знання і 

розуміння дисциплін інших спеціальностей 

галузі знань “Управління та 

адміністрування”; 

• знання загальних основ технологій 

виробництва, товарознавства, організації та 

технології продажу товарів і надання послуг, 

правових засад захисту прав споживачів, 

здатність оцінювати вплив чинників 

зовнішнього середовища, організаційних та 

технологічних особливостей різних галузей 

економіки та їх впливу на функціонування 

торговельної організації, бізнесову 

(підприємницьку), комерційну, товарознавчу, 

маркетингову та логістичну діяльність 

торговельного підприємства; 



• здатність застосовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички для: розв’язання 

типових задач спеціальності щодо 

ідентифікації товарів, їх якості й 

безпечності, оцінювання матеріалів, 

маркування тощо з урахуванням 

національних і міжнародних вимог; 

формування асортименту товарів у 

підприємствах торгівлі, здійснення 

ефективної закупівельної діяльності, 

забезпечення ефективності технології 

торговельних процесів і створення 

логістичних формувань; здійснення 

контролю за виконанням договорів, угод, 

контрактів, управління запасами в 

торговельних підприємствах, організації 

перевезень торговельних вантажів; 

• уміння аргументувати вибір методів 

розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати, 

обґрунтувати прийняті рішення щодо 

формування товарного асортименту, 

оснащення торговельних підприємств 

торговельним, холодильним обладнанням, 

формування матеріально-технічної бази 

суб’єктів підприємництва, організації 

закупівлі товарів і технологій їх оптового 

та роздрібного продажу; 

• здатність до організації, 

управління, адміністрування в сфері 

торговельного підприємництва з 

урахуванням асортименту товару та 

їх збереженості, вміння приймати 

оперативні рішення у межах 

компетенції для оптимізації та 

удосконалення процесів управління 

діяльністю підприємств торгівлі, 

застосовувати на практиці конкретні 

методи і методики управління 

торговельногосподарською 

діяльністю підприємства торгівлі, 

менеджменту персоналу, управління 

матеріально-фінансовим станом 

підприємства та ринкових прийомів 

підтримання рентабельної роботи 

підприємства. 

• уміння використовувати 

положення законодавчих 

нормативноправових та підзаконних 

актів і на основі знань чинного 

трудового та господарського 

законодавства забезпечувати сталу 

торговельногосподарську діяльність 

суб’єктів підприємництва, в т. ч. - 

підприємств торгівлі;  



• Хімічний склад 
сільськогосподар

ської продукції 
та сировини  

•Збирання, обробка, 
сушіння 

сільськогосподарської та 
лікарсько-технічної 

сировини 
• Стандартизація, пакування, 

маркування, транспортування та 
зберігання 

сільськогосподарської продукції 
та лікарсько-технічної сировини 

• Контроль якості 
сільськогосподарської 
продукції та лікарсько-

технічної сировини 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  

блоки: 

• Товарознавча 
характеристика 

сільськогосподарськ
ої сировини 
рослинного 
походження 

• Товарознавча характеристика 
сировини тваринного походження та 

інших видів 

•Класифікація 
сільськогосподарської 
та лікарсько-технічної 
сировини. Форми їх 

використання 

• Промислові квіти  

 Гриби свіжі  



• Лекційний матеріал 

• Методичні вказівки до  

проведення лабораторних  

занять 

• Методичні рекомендації і 

завдання для 

виконання самостійної 

роботи 

• Робоча програма  

навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

доц. Донцова І.В. 




