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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 Метою дисципліни «Товарознавство в готельно-ресторанному госпо-

дарстві» є набуття студентами сучасних теоретичних і практичних навичок у 

галузі товарознавства та пакування товарів народного споживання, необхід-

них для успішної діяльності фахівців в готельно-ресторанному господарстві в 

умовах ринкових відносин; вивчення основних методів та принципів товаро-

знавства харчових продуктів, їх споживчих властивостей; знайомство з но-

менклатурою показників якості та методів визначення якості продукції; ме-

тодів та засобів ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів; класифі-

кації пакувальних матеріалів, основних типів і видів тари та пакування хар-

чових продуктів, стандартизації та вимог до якості тари та пакування.  
  Результатом опанування дисципліни студентами є комплекс знань та 

практичних навичок: 
        знати: 
        - основні етапи розвитку товарознавства як наукової дисципліни, методи 

і принципи товарознавства; 
- споживчі властивості окремих груп харчових продуктів; 
- показники якості продовольчих товарів і сільськогосподарської сиро-

вини; 
- методи визначення показників якості; 
- фактори, що впливають на якість товарів; 
- призначення та основні функції тари та упаковки харчових продуктів; 
- правила маркування тари та маркування споживчих товарів; 
- правила пакування окремих груп продовольчих товарів; 
- штрихове кодування товарів; 
- сертифікація тари. 
вміти: 

   - оцінювати якість товарів за допомогою сучасних методів досліджень; 
- визначати дефекти харчових продуктів; 
- проводити ідентифікацію окремих груп продовольчих товарів; 
- визначати показники якості товарів, які визначені у нормативній до-

кументації; 
- визначати вид і тип тари, основних пакувальних матеріалів; 
- визначати відповідність маркування продовольчих товарів вимогам, 

що пред’являються до інформації для споживачів; 
- працювати з нормативною документацією на товари і тару. 

  
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство в го-

тельно-ресторанному господарстві» здобувач вищої освіти отримує наступні 

програмні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в 

Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня 
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вищої освіти та освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна спра-

ва» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» підготовки бакалаврів.. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізува-

ти свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності гро-

мадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
 СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого зако-

нодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати 

зміни. 
 СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властиво-

сті і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпе-

чення вимог споживачів у сфері гостинності; 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці осно-

вні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 
ПРН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та пос-

луг закладів готельного і ресторанного господарства. 
 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні – індустрія гостинності, інфраструктура готельного і ресторан-

ного господарства, стандартизація, сертифікація і метрологія, послідовні – орга-

нізація готельного господарства, організація ресторанного господарства, управ-

ління якістю продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві. 
 
1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі денної та заочної форми 

навчання  
Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 
заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна -60 Заочна – 74 
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2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1 Програма змістовних модулів 

          Змістовний модуль 1. Товарознавство як наукова дисципліна. 
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1.  Товарознавство як наукова дисципліна. Мета, предмет та зав-

дання сучасного товарознавства. Основні етапи розвитку то-

варознавства. Товарознавчі категорії, основні напрямки розви-

тку і завдання сучасного товарознавства. Теоретичні основи 

формування потреб і споживання товарів. Споживні властиво-

сті харчових продуктів 

4 2 

2.  Якість продовольчих товарів. Поняття та показники якості то-

варів. Фізичні властивості і методи оцінки якості продоволь-

чих товарів. Якість продовольчих товарів і його показники. 
Фізичні властивості продовольчих товарів. Фактори, що впли-

вають на якість продовольчих товарів. Методи оцінки якості 

продовольчих товарів. Контроль якості. Дефекти товарів та їх 

класифікація 

4 2 

     Змістовний модуль 2. Пакувальні матеріали для харчових продуктів 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

3. Класифікація продовольчих товарів. Ідентифікація і фаль-

сифікація продовольчих товарів. Штрихове кодування. Дефек-

ти продовольчих товарів Класифікація продовольчих товарів 

Фактори, які впливають на якість товарів при зберіганні Кла-

сифікація продовольчих товарів по збереженню Зміни, які ві-

дбуваються в продуктах при зберіганні. Ідентифікація товарів, 

методи та засоби ідентифікації. Види фальсифікації та спосо-

би їх визначення 

4 2 

4. Пакувальні матеріали. Основні види тари. Вимоги до тари.. 
Пакування харчових продуктів, види тари, стандартизація, 

вимоги безпеки. Роль тари та пакування в організації ресто-

ранного бізнесу. Заморожені, охолоджені продукти тваринно-

го походження. Зернові продукти. Фрукти і овочі різної воло-

гості  охолоджені. Сухі і консервовані продукти. Зміни проду-

ктів, що відбуваються при зберіганні. Стандартизація та мар-

кування тари 

4 2 

 Разом з дисципліни 16 8 
 

2.2. Перелік практичних робіт 
№ 
з/п 

Назва практичної роботи Кількість годин 
денна заочна 

1 Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів. 

Споживні властивості харчових продуктів 
2 - 

2 Методи оцінки якості продовольчих товарів. Контроль якості. 2 - 
3 Визначення якості соків, пюреподібної та драглеподібної про-

дукції 
2 2 

4 Види фальсифікації та способи їх визначення 2 2 
5 Пакування харчових продуктів, види тари, стандартизація, 4 2 
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вимоги безпеки. 
6 Стандартизація та маркування тари 2 2 
 Всього 14 8 

 
2.2 . Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Кількість годин 

Денне  
навчання 

Заочне  
навчання 

1 Стандартизації і сертифікація продовольчих товарів 10 14 

2 Транспортування харчових продуктів 10 15 

3 Умови зберігання харчових продуктів 15 15 

4 Критерії оцінки споживчої цінності харчових продуктів 15 15 

5 Товарознавча класифікації смакових товарів, прянощів і 

приправ 
10 15 

 Всього 60 74 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий –  диф. залік 
Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні ба-

ли 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кільк 

робіт 

Сумарні 

бали Кіль-

кробіт 

Сумарні 
бали 

min max min max 
Змістовний модуль 1. Товарознавство як наукова дисципліна. 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 1 1 2 
Виконання практичних робіт 4 5 4 16 20 1 12 18 
Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 
1 2 3 3 6 - - - 

Підготовка до практичних за-

нять 
1 2 4 4 8 - - - 

Виконання індивідуальних за-

вдань 
  1 13 18 1 27 40 

Проміжна сума  – – – 40 60 - 40 60 
Поточний контроль (тестовий)   1 20 40 - 20 40 
Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовний модуль 2 Пакувальні матеріали для харчових продуктів 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 2 2 4 
Виконання практичних  робіт 3 5 3 9 15 2 6 10 
Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 
3 5 3 9 15 - - - 

Підготовка до практичних за-

нять 
2 3 2 4 6 - - - 

Виконання індивідуальних за-

вдань 
  1 14 16 1 32 46 

Проміжна сума  – – – 40 60 - 40 60 
Поточний контроль (тестовий)   1 20 40 - 20 40 
Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
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4. Інформаційні ресурси 
Базові (основні): 
1. НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції [Текст] : 

підручник / О. В. Бочарова ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Ат-
лант, 2019. — 376 с. : табл., рис. — Бібліогр. в кінці розд. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.166277 

2. Основи сенсорного аналізу харчових продуктів [Текст] : навч. посіб. / 
О. Б. Ткаченко, Н. В. Каменева, О. О. Тітлова та ін. ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса : Гельветика, 2020. — 304 с. : табл., рис. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1439050 

3. Товарознавство м'яса [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; 
Полтав. ун-т економіки і торгівлі. — Київ : ЦУЛ, 2018. — 164 с. : табл, рис. 
— Бібліогр.: 162-163. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164442 

4. Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження [Текст] : 
навч. посіб. / О. Г. Бровко, А. С. Гордієнко, В. В. Дятлов та ін. ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознавства і 
експертизи прод. товарів. — Львів : Магнолія 2006, 2017. — 320 с. : табл., 
рис. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 318-319. — ISBN 978-617-
574-084-2. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157993 

5. Управління якістю [Текст] : підручник / Н. В. Мережко, В. В. Осієвсь-
ка, Ю. М. Мотузка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2021. — 
328 с. — Бібліогр.: с. 323-327. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1700158 

6. Фізико-хімічні методи дослідження якості харчових продуктів [Текст] : 
[посібник] / О. М. Полумбрик, І. І. Осипенкова, Є. О. Котляр ; за ред. О. М. 
Полумбрика ; Черкас. держ. технол. ун-т, Одес. нац. акад. харч. технологій. 
— Черкаси ; Одеса ; Київ : Логос, 2019. — 487 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 
174-177. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164510 

 
 Додаткові: 
1. Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини» від 20 березня 2003 р. 
2. Положення про штрихове кодування товарів: затв. Наказом Міністерс-

тва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 27.08.96 р. За № 
350. – К Укрвузполіграф, 1998. 

3. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни і визначення. – К.: Держста-
ндарт України, 2000. 
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