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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

При складанні  фахових вступних випробувань вступники повинні показати 

високу фундаментальну та фахову  підготовку з товарознавчих дисциплін. Вступник 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, ОП Товарознавство та експертиза в митній справі  

повинен знати: 

- основний категорійним апаратом з дисциплін, які включені до програми; 

- теоретичні основи формування потреб і споживання товарів, основні категорії 

та поняття з товарознавства (якість, показники якості, асортимент та ін.); 

- споживні властивості товарів, методи їх дослідження та методи оцінки якості 

товарів; 

- класифікація і кодування товарів, засоби інформації про товари; 

- основні принципи системи управління якості продукції та послуг, вимоги 

міжнародних стандартів на системи управління якістю; 

- чинники формування споживних властивостей, якості, асортименту 

продовольчих та непродовольчих товарів у процесі виробництва, методи 

контролю і збереження якості товарів; 

- асортимент  товарів, їх види і різновиди, конструктивні особливості, ознаки 

класифікації та класифікаційні групування; 

- вимоги до маркування, пакування, зберігання і транспортування товарів; 

- вимоги до якості та методи оцінки якості продовольчих те непродовольчих 

товарів; 

- показники, що характеризують товарний асортимент торговельного 

підприємства; 

- нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери торговельно-

економічного обігу продукції; 

- роль оцінювання відповідності у загальній системі технічного регулювання 

виробництва та обігу товарів, у гармонізації нормативної бази і системи 

оцінювання відповідності із міжнародними вимогами. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» 

 

Метою вивчення є: для роботи в умовах ринкової економіки мета й 

завдання вивчення товарознавства випливають із мети і завдань, котрі стоять 

перед спеціалістами підприємств і організацій – досягнення високої ефективності 

комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного 

асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних.  

Згідно міжнародного стандарту ICO 9004-87 успішна діяльність 

підприємства чи організації може бути досягнута від реалізації товарів, котрі: 

- відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги 

споживачів; 

- відповідають застосованим стандартам і технічним умовам; 

- відповідають чинному законодавству і іншим вимогам суспільства – 

пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною; 

- обумовлюють отримання прибутку. 

Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам, спеціалісти 

повинні оперувати системою знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, 

асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього формування, 

методів контролю і умов зберігання. 

Основним завданням курсу є: теоретична і практична підготовка студентів 

до практичної діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах.  

Тема 1. Текстильні товари. 

Стан та розвиток текстильної промисловості України. Місце текстильних 

товарів у житті людини. Термінологія текстильних товарів. Волокна та їх 

класифікація. Натуральні волокна рослинного походження. Бавовна і льон. Інші 

луб’яні волокна. Волокна тваринного походження. Вовна і натуральний шовк. 

Мінеральне волокно. Штучні волокна. Гідратцелюлозні волокна. Ацетатні та 

триацетатні волокна. Синтетичні волокна. Поліамідні і поліефірні волокна, їх 

одержання та властивості. Поліакрилонітрильні і полівінілспиртові волокна. Інші 

синтетичні волокна, волокна третього покоління. Прядіння. Способи одержання та 

їх вплив на якість пряжі. Особливості прядіння різних волокон. Асортимент пряжі 

та ниток. Властивості пряжі та ниток. Ткацтво та його вплив на споживчі 

властивості тканин. Переплетення тканин: головні, похідні, дрібноузорчаті, 

жакардові та інші. Дефекти ткацтва. Обробка та фарбування тканин. Підготовчі 

операції обробки. Фарбування. Особливості обробки та фарбування різних тканин. 

Класифікація та характеристика барвників. Заключна обробка. Спеціальні види 

обробки тканин. Волокнистий склад та будова тканин. Волокнистий склад та його 

вплив на споживчі властивості тканин. Фізико-механічні властивості тканин. 

Зносостійкість тканин. Гігієнічність та естетичні властивості тканин. Асортимент 
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тканин. Загальні відомості. Асортимент бавовняних тканин. Асортимент 

бавовняних тканин (продовження) та асортимент лляних тканин. Асортимент 

шерстяних та шовкових тканин. Класифікація та групова характеристика. Якості 

та сортування тканин. 

Тема 2. Неткані товари. 

Виробництво нетканих полотен. Класифікація асортименту та групова 

характеристика нетканих полотен.  

Тема 3. Килимові товари. 

Формування та характеристика споживчих властивостей килимів. 

Класифікація та характеристика асортименту. Маркування,  пакування, зберігання 

килимів. 

Тема 4. Швейні вироби. 

Класифікація та асортимент швейних виробів. Якість швейних виробів. 

Нормативна документація чинна на швейні вироби. Дефекти швейних виробів. 

Організація контролю якості швейних виробів. Види контролю. Методи контролю 

якості і швейних виробів в торгівлі. Організація прийняття швейних виробів за 

якістю. 

Тема 5. Трикотажні товари. 

Класифікація, загальна характеристика класів і груп полотен за 

переплетенням. Характеристика головних поперечнов’язаних (кулірних) 

переплетень за структурою, властивостями, застосуванням. Характеристика 

візерункових поперечнов’язаних (кулірних) переплетень за структурою, 

властивостями і застосуванням. 

Тема 6. Шкіряно-взуттєві товари. 

Класифікація шкіряних матеріалів. Вимоги до шкіряних матеріалів. 

Проблеми шкіряної промисловості  з якості шкір. Споживчі властивості шкір. 

Експертиза якості. Класифікація натуральних шкір. Характеристика асортименту 

натуральних шкір для верху взуття. Класифікація шкір для низу взуття. 

Характеристика асортименту шкір для низу взуття. Споживчі властивості шкір. 

Класифікація штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття. Характеристика 

асортименту шкір для верху взуття. Споживчі властивості штучних і синтетичних 

матеріалів для верху взуття. Класифікація штучних і синтетичних матеріалів для 

низу взуття. Характеристика асортименту шкір для низу взуття. Споживчі 

властивості матеріалів для низу взуття. Проблеми і задачі взуттєвої промисловості 

на сучасному етапі. Класифікація асортименту побутового взуття. Характеристика 

асортименту шкіряного, валяного та гумового взуття. 

Тема 7. Хутряні і овечо-шубні товари. 

Головні відомості про хутряні шкірки. Джерела сировинної бази, заготовки і 

продажу напівфабрикатів і товарів, роль в цьому споживчої кооперації. Загальні 

відомості про сировину, напівфабрикат і готовий товар хутровини. Будова, форма, 

зігнутість стержня волосин. Категорії хутряного покрову. Топографія хутряної і 
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овечої шкіри. Операції фарбування хутряних і овечих шкірок, їх вплив на 

споживчі властивості. Заключні особливості обробки волосяного покрову 

хутровини і шкірок овчин. Споживчі властивості волосяного покрову 

напівфабрикатів. Асортимент хутряних і овечо-шубних напівфабрикатів та 

виробів. 

Тема 8. Косметичні і парфумерні товари. 

Сировина. Виробництво. Класифікація. Характеристика асортименту і 

показників якості 

Тема 9. Галантерейні і ювелірні товари. 

Текстильна та шкіряна галантерея: класифікація, характеристика 

асортименту і якості. Металічна галантерея та галантерея із пластмас: 

класифікація, характеристика асортименту і якості. Споживчі властивості. Похідні 

матеріали. Класифікація. Характеристика асортименту. 

Тема 10. Товари із пластмас. 

Класифікація та характеристика споживчих властивостей товарів із 

пластмас. Чинники виробництва, які впливають на них. Інші чинники, які 

впливають на споживчі властивості товарів із пластмас. Класифікація та 

характеристика асортименту виробів із пластмас та господарських товарів із 

пластмас. Вимоги до якості виробів із пластмас. Дефекти виробів із пластмас. 

Перевірка та оцінка якості господарських товарів із пластмас. 

Тема 11. Хімічнопобутові товари. 

Роль хімічних побутових товарів в побуті. Класифікація товарів побутової 

хімії. Споживчі властивості клеїв, миючих засобів. Класифікація та 

характеристика асортименту клеїв, миючих засобів. Загальна характеристика та 

класифікація лакофарбових товарів. Класифікація та характеристика споживчих 

властивостей лакофарбових товарів (оліфи, лаки, фарби, емалі). 

Тема 12. Силікатні і керамічні товари. 

Споживчі властивості склопосуду. Сировинні матеріали та  їх вплив 

на споживчі властивості. Основні види скла, їх властивості. Формування 

склопосуду та його вплив на споживчі властивості. Декорування склопосуду, 

асортимент. Особливості складу та споживчих властивостей різних видів 

кераміки. Основні стадії виробництва керамічних виробів. Декорування 

керамічного посуду, асортимент. 

Тема 13.  Металогосподарські товари. 

Стан і перспективи виробництва та споживання МГТ на Україні. 

Розширення та удосконалення структури асортименту МГТ. Класифікація МГТ. 

Загальна характеристика споживчих властивостей МГТ. Споживчі властивості 

металевого посуду, формування вимог до нього. Класифікація металевого посуду. 

Характеристика асортименту металевого посуду. Закономірності розвитку та нове 

в асортименті металевого посуду. Вимоги до ножових виробів, їх споживчі 

властивості. Матеріали, які використовують для виготовлення ножових виробів, 
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особливості виробництва обробки та декорування. Класифікація та 

характеристика асортименту, вимоги до якості ножових виробів. Ножиці: 

класифікація, характеристика асортименту, вимоги  до якості. Столові прибори: 

матеріали, які застосовують для їх виготовлення, особливості виробництва та 

декору. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до якості столових 

приборів. Прилади для вікон і дверей. Матеріали, які використовуються для їх 

виготовлення, особливості їх виробництва і декорування. Вимоги до них. 

Класифікація, характеристика асортименту приладів для вікон та дверей. 

Кріпильні вироби, вимоги до їх якості. Класифікація і  характеристика 

асортименту нагрівальних і освітлювальних приладів. Загальні вимоги до 

інструментальних товарів, їх споживчі властивості. Класифікація, характеристика 

асортименту інструментів для обробки деревини. Класифікація, характеристика 

асортименту інструментів для обробки металів. 

Тема 14.  Електропобутові товари. 

Проводи і шнури, їх призначення, характеристика матеріалів, які 

застосовують для їх виготовлення. Класифікація, характеристика асортименту, 

маркування, вимоги до якості. Електроустановчі вироби. Класифікація, 

асортимент, вимоги до якості. Побутові світильники. Види електричного нагріву, 

типи електронагрівачів, види регулювання нагріву. Класифікація нагрівальних 

приладів за призначенням, характеристика їх асортименту, споживчих 

властивостей. Вимоги до якості нагрівальних електроприладів, фактори, які 

впливають на ціну цих виробів. Значення холоду для зберігання продуктів. 

Принципи роботи холодильників. Класифікація холодильників. Компресійні 

холодильники. Типи холодильників, їх властивості і технічні показники, 

характеристика асортименту. Абсорбційно-дифузійні холодильники, типи, їх 

властивості, технічні показники, характеристика асортименту. Споживчі 

властивості якості, вимоги до якості. Побутові пральні машини, їх класифікація, 

основне конструктивне виконання, характеристика асортименту. Напрямки 

вдосконалення асортименту пральних машин, їх споживчих властивостей. Вимоги 

до якості.  Пилососи, принцип дії. Конструкції основних вузлів. Класифікація 

пилососів. Характеристика асортименту пилососів різних груп. Вимоги до якості, 

напрямки вдосконалення конструкції і асортименту побутових машин для 

прибирання приміщень. Машини для механізації кухонних робіт і підтримання 

мікроклімату в приміщенні. 

Тема 15. Будівельні товари. 

Деревинні будівельні матеріали, матеріали на основі пластмас. Будова 

деревини. Дефекти деревини. Асортимент деревинних будівельних матеріалів та 

на основі пластмас. Покрівельні матеріали. Теплозахисні матеріали. 

Тема 16. Меблеві товари. 

Класифікація та характеристика матеріалів, які використовуються у 

виробництві меблів. Конструювання та підготовка матеріалів, зборка меблів. 
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Класифікація асортименту меблів. Характеристика асортименту столярних меблів. 

Особливості виробництва, асортимент та вимоги до якості гнутих меблів. 

Особливості виробництва, асортимент та вимоги до якості плетених меблів. 

Тема 17. Товари культурно-побутового призначення. 

Папір, картон, вироби з них; знаряддя для письма, для креслення та товари 

художнього призначення. Шкільно-письмові, канцелярські товари. Електронні 

обчислювальні машини. Радіокомплектуючі вироби: резистори (опори), 

конденсатори, моточні вироби, електроакустичні, електронні вакуумні, 

напівпровідникові прилади. Радіоелектронна апаратура: електропрогравачі, 

електрофони. Магнітофонні вироби. Принципи їх дії. Класифікація і 

характеристика телевізорів. Фото-, кінотовари. Світлочутливі матеріали. Фото-, 

кіноплівки. Фотопапір. Музичні інструменти. Формування споживчих 

властивостей музичних інструментів. Класифікація, характеристика асортименту 

струнних музичних інструментів. Духові, язичкові, ударно-шумові, електронні 

музичні інструменти. Принцип дії. Товари для спорту, туризму і альпінізму. 

Транспортні засоби особистого користування. Велосипедно-мотоциклетні 

транспортні засоби. Легкові і вантажні автомобілі. Класифікація асортименту 

товарів мисливського призначення. Асортимент рушниць, боєприпасів та 

спорядження мисливців і мисливських собак. Риболовні товари. Формування 

властивостей. Класифікація. Характеристика асортименту. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» 

Метою вивчення є: формування у студентів системи спеціальних 

теоретичних знань та практичних навичок для вирішення основних завдань 

торговельної діяльності, що пов’язані з організацією роботи і комерційною 

діяльністю із закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту, рівня якості і 

купівельної спроможності. 

Основним завданням курсу є: теоретична і практична підготовка студентів 

до практичної діяльності в галузі торгівлі продовольчими товарами. 

Зміст дисципліни розкривається в темах. 

РОЗДІЛ 1 

ЗЕРНОБОРОШНЯНІ ТОВАРИ 

Тема 1.1. Зернові культури. 

Значення зерноборошняних товарів в харчуванні. Тенденції споживання 

продуктів переробки зерна, норми споживання. Принципи класифікації зернових 

культур (ботанічна, товарна та ін.). Особливості будови зерна справжніх і 

просоподібних злаків, гречки і бобових культур. Хімічний склад і фізичні 

властивості зерна різних культур, розподіл поживних речовин між окремими 

анатомічними частинами зернини. Вплив структури і складу зерна на технологічні 

властивості та на харчову цінність продуктів переробки зерна. Вимоги до якості 

зернових мас, базисні і обмежувальні кондиції. Вплив зберігання на споживчі 

властивості зерна. Процеси, які відбуваються у зерні під час зберігання. Контроль 

якості зернової маси. Засоби забезпечення збереження якості зерна (боротьба з 

шкідниками, очищення, сушіння, систематичне спостереження за якістю). 

Дефекти зерна і можливості його вживання. 

Тема 1.2.  Крупа  та  круп’яні концентрати. 
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Загальна характеристика крупи. Класифікацій круп. Принципи, що 

покладені в основу класифікації круп. Фактори, що формують якість крупи. 

Сировина і процеси виробництва. Хімічний склад, харчова цінність і споживчі 

властивості круп основних видів. Крупи підвищеної біологічної цінності. Оцінка 

якості крупи. Збереження споживчих властивостей круп на різних етапах 

товаропросування. Методи контролю якості круп в торгівлі. Умови, способи та 

терміни зберігання окремих видів круп. Процеси, які впливають на збереження 

якості крупи, можливі дефекти. 

Тема 1.3.  Борошно. 

Загальна характеристика борошна. Принципи класифікації. Фактори, що 

формують якість: вплив сировини і процесів виробництва на якість борошна. 

Характеристика речовин, що входять до складу борошна основних видів. Сорти 

борошна, розпізнавальні (характерні) властивості борошна різних сортів. Борошно 

для виготовлення макаронних виробів. Вимоги до якості борошна. Біохімічні 

процеси, які відбуваються під час зберігання, реалізації борошна. Дефекти та 

процеси, що обмежують терміни зберігання борошна. Транспортування борошна. 

Умови перевезення та їх вплив на якість. 

Тема 1.4.  Хліб і хлібобулочні вироби. 

Значення хліба та хлібобулочних виробів у харчуванні людини. Норми та 

рівень їх споживання. Загальна характеристика хліба і хлібобулочних виробів. 

Основи класифікації. Фактори, що формують якість хліба, сировина і процеси 

виробництва. Вплив нових прогресивних способів приготування тіста на якість 

хліба. Хімічний склад і харчова цінність хліба з борошна різних видів і сортів, 

споживча якість виробів. Шляхи підвищення біологічної цінності, вдосконалення 

асортименту хліба та хлібобулочних виробів. Якість хліба та хлібобулочних 

виробів. Контроль якості хліба і хлібобулочних виробів. Дефекти і хвороби хліба, 

причини їх виникнення та можливості їх усунення. Умови транспортування і 

зберігання хліба і хлібобулочних виробів. Процеси, що відбуваються в 

хлібобулочних виробах під час зберігання. Прогресивні способи зберігання. 

Черствіння хліба, сутність цього процесу, причини і способи уповільнення. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід виробництва, збереження свіжості 

хлібобулочних  виробів. Ліквідні і неліквідні втрати хліба, шляхи скорочення 

втрат. 

Тема 1.5.  Сухарні вироби. 

Загальна характеристика сухарних виробів. Класифікація. Споживчі 

властивості. Фактори, що формують асортимент і якість: вплив сировини, 

рецептури, процесів виробництва. Хімічний склад і харчова цінність сухарних 

виробів. Оцінка якості. Пакування сухарних виробів. Умови і термін зберігання 

сухарних виробів. Дефекти, причини їх виникнення і можливості уникнення. 

Тема 1.6.  Бубличні вироби. 

Загальна характеристика бубличних виробів. Класифікація, характеристика 
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асортименту. Фактори, що формують якість: сировина і процеси виробництва. 

Хімічний склад і харчова цінність виробів залежно від рецептури. Оцінка якості 

виробів. Пакування, транспортування бубличних виробів. Способи і оптимальні 

умови зберігання бубличних виробів. Процеси, що виникають під час зберігання. 

Втрати і шляхи їх зменшення. 

Тема 1.7.  Макаронні вироби. 

Загальна характеристика макаронних виробів, значення в харчуванні норми і 

рівень споживання. Споживчі властивості макаронних виробів. Можливості 

України у забезпеченні макаронного виробництва якісною сировиною. Вплив 

сировини і процесів виробництва на формування асортименту та якість 

макаронних виробів. Хімічний склад виробів, їх харчова цінність, шляхи її 

підвищення. Основні напрямки підвищення біологічної цінності макаронних 

виробів. Класифікація макаронних виробів, характеристика асортименту. Вимоги 

до якості. Пакування, транспортування і зберігання макаронних виробів. Зміни 

якості під час  зберігання. Втрати і шляхи їх зменшення. 

 

РОЗДІЛ 2 

ПЛОДООВОЧЕВІ ТОВАРИ 

Тема 2.1.  Хімічний склад плодів і овочів. 

Характеристика хімічного складу та властивостей речовин плодів і овочів як 

складова частина їх якості: волога, цукри, пектинові речовини, органічні кислоти, 

вітаміни фенольні, кольорові, ароматичні, мінеральні, азотні речовини, гліковиди, 

ліпіди, фітонциди, фітоалексини. Вміст речовин, їх властивості та вплив на 

споживчі властивості плодів і овочів, їх технологічні властивості і зберігання. 

Розподіл споживчих речовин у клітинах плодів та овочів. 

Тема 2.2.  Фізичні властивості плодів і овочів. 

Структурно-механічні властивості овочів і плодів: насінна маса, 

шпаринність, міцність, індекс форми їх значення для якості і зберігання плодів і 

овочів на різних стадіях розвитку та товаропросування. Теплофізичні властивості 

плодів і овочів: теплопровідність, теплоємність, температуропроводність, їх вплив 

на зберігання. Електрофізичні властивості: електропровідність, діелектричне 

проникнення, біопотенціали, їх зв'язок з фізіологічним станом плодів і овочів. 

Оптичні властивості плодів і овочів, їх зв'язок з якістю та збереженістю. Зв'язок 

фізичних та хімічних властивостей плодів і овочів. 

Тема 2.3.  Класифікація плодів і овочів. 

Товарознавча, торговельна та ботанічна класифікація плодів і овочів, її 

ознаки та призначення Класи, підкласи, групи, підгрупи, види та різновиди плодів 

і овочів. Природні сорти помологічні, ампелографічні, господарсько-ботанічні, 

відрізняючі показники сортів. 

Тема 2.4.  Товарна якість плодів і овочів. 

Поняття про товарну якість. Значення якості плодів і овочів у забезпеченні 
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споживачів в умовах ринкових відносин. Нормативна документація, 

регламентуюча якість плодів і овочів. Правила відбору проб Показники якості 

плодів і овочів, значення їх для споживчих властивостей і збереження. Градація 

якості: стандартна, нестандартна, відходи. Товарні сорти та принципи їх 

розподілу. Зв'язок помологічних сортів плодів, господарсько-ботанічних сортів 

овочів, ампелографічних сортів винограду з їх споживчими властивостями і 

ціною. Дефекти плодів і овочів, зв'язок з оцінкою їх якості. 

Тема 2.5.  Товарна обробка плодів і овочів. 

Призначення товарної обробки, формування товарної якості плодів і овочів. 

Вплив біологічних особливостей на товарну обробку. Види товарної обробки, 

полезбиральна, передреалізаційна. Призначення обробки плодів і овочів. Місце 

проведення, необхідність різних видів товарної обробки. Операції товарної 

обробки основні (сортування і калібрування), допоміжні (пакування і фасування), 

сушіння, миття, чистка. Способи товарної обробки. Вплив способу обробки на 

формування якості, збереження та товаропросування плодів і овочів. Тара і 

пакувальні матеріали. Способи укладання плодів у тару. Нові види тари. Вплив 

тари, пакування, способів укладання на якість та зберігання плодів і овочів. 

Тема 2.6.  Зберігання плодів і овочів. 

Призначення зберігання. Критерії лежкоспроможності та збереження плодів 

і овочів. Втрати під час зберігання, їх види. Процеси, які відбуваються під час 

зберігання: фізичні, біологічні, мікробіологічні, фізіологічні і біохімічні. Чинники, 

що впливають на втрати плодів і овочів під час зберігання: біологічні (особливості 

виду, сорту, будови, складу, умов вирощування, зрілості, фізіологічного стану, 

природної стійкості) і технологічні (способи і терміни збирання, товарної обробки, 

транспортування, умови і терміни зберігання). Умови і режим зберігання, їх 

обґрунтування. Регулювання і контроль режиму зберігання. Розміщення плодів і 

овочів у овочесховищах. Санітарно-гігієнічний стан сховищ. Підготовка сховищ. 

Контроль якості плодів і овочів під час зберігання. Способи зберігання плодів і 

овочів, їх класифікація. Економічна ефективність зберігання плодів і овочів. 

Способи щодо зменшення втрат плодів і овочів під час зберігання. 

Тема 2.8. Свіжі плоди. 

Товарознавча характеристика плодів. Насінні, кісточкові, ягідні, субтропічні 

та горіхоплідні плоди. Класифікація та особливості будови і складу. Ознаки 

сортів, використання, оцінка якості. Дефекти, умови та термін зберігання. 

Тема 2.9.  Свіжі овочі. 

Товарознавча характеристика вегетативних овочів: клубнеплоди, 

коренеплоди, капустяні, цибулеві, салатно-шпинатні, пряно-смакові. Товарознавча 

характеристика плодових овочів, томатних, гарбузових, зернобобових. 

Класифікація господарсько-ботанічних сортів щодо терміну вирощування та 

використання. Підгрупи, види, різновидність. Оцінка якості, дефекти. Умови та 

термін зберігання. Втрати під час зберігання та заходи щодо їх зменшення. 
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Тема 2.10. Продукти переробки плодів і овочів. 

Стан розвитку плодоовочевої переробної промисловості. Перелік 

збільшення виробництва, споживання, удосконалення асортименту та поліпшення 

якості, зменшення втрат. Тара і пакувальний матеріал, їх вплив на якість і 

збереження продукції. Класифікація продуктів переробки за методом 

консервування. Харчова цінність консервованих плодів і овочів. Плодоовочеві 

консерви: класифікація, асортимент, фактори, що впливають на якість. Оцінка 

якості консервів. Дефекти. Заморожені плоди і овочі. Суттєвість замороження, 

вплив її на властивості сировини. Процеси, що відбуваються під час замороження. 

Класифікація, асортимент, формування якості. Оцінка якості, дефекти. Сушені 

плоди і овочі. Характеристика, суттєвість сушіння, вплив на властивості сировини. 

Процеси, що відбуваються під час сушіння. Класифікація. Фактори формування 

якості. Оцінка якості, торговельні сорти, дефекти. Ферментовані овочі і плоди: 

теоретичні основи ферментації, класифікація, технологія виробництва, 

асортимент, вимоги до якості, фасування, зберігання, дефекти. Прогресивні 

методи ферментації. Витрати під час виробництва, ефективність виробництва 

ферментованих овочів і плодів, їх товаропросування. 

РОЗДІЛ 3 

КРОХМАЛЬ, ЦУКОР, КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 

Тема 3.1.  Крохмаль і крохмалепродукти. 

Стан та перспективи розвитку виробництва, споживання, торгівля 

крохмалем і крохмалепродуктами. Харчове значення крохмалю. Крохмаль. 

Характеристика крохмалю, будова, властивості. Чинники, що формують якість, 

сировина, технологія виробництва. Види і товарні сорти. Вимоги до якості. 

Крохмалепродукти. Види, товарні сорти, особливості одержання і використання. 

Характеристика та властивості крохмалепродуктів - штучне саго, модифікований 

крохмаль, патока, глюкоза, цукристі речовини, декстрини. Вимоги до якості. 

Упакування, маркування та зберігання крохмалю і крохмалепродуктів. Причини 

втрат маси. Чинники, що впливають на якість крохмалю і крохмалепродуктів під 

час їхнього зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти, причини їх 

виникнення та можливості попередження. Контроль якості крохмалю і 

крохмалепродуктів у торгівлі.  

Тема 3.2. Цукор. 

Стан та перспективи виробництва, споживання і торгівля цукром. Значення 

цукру у харчуванні людини. Цукор. Загальна характеристика, хімічний склад та 

харчова цінність, сахароза: фізико-хімічні та технологічні властивості. 

Асортимент цукру. Цукор-пісок. Чинники, які формують якість: сировина, 

технологія виробництва. Вимоги до якості. Цукор-рафінад. Формування 

споживчих властивостей: сировина, технологія виробництва. Характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, транспортування та 

зберігання цукру. Види втрат. Процеси, що викликають втрати та шляхи їх 
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скорочення. Можливі дефекти цукру, причини їх виникнення та заходи щодо 

попередження. 

Тема 3.3.  Замінники цукру. 

Стан та перспективи розвитку виробництва та споживання замінників цукру. 

Значення замінників цукру у харчуванні людини. Класифікація та асортимент 

замінників цукру. Характеристика та їх властивості. Ксиліт, сорбіт, фруктоза та 

інші: особливості їх хімічного складу та харчова цінність. Характеристика нових 

видів цукрозамінювачів, які використовуються вітчизняною та закордонною 

промисловістю. Сировина та технологія виробництва, що впливають на якість 

замінників цукру та підсолоджуючих речовин. Вимоги до їхньої якості. 

Упакування, маркування та зберігання замінників цукру та підсолоджуючих 

речовин. Зміна їх якості під час зберігання.       

Тема 3.4.  Мед. 

Стан та перспективи розвитку виробництва та споживання меду. Значення 

меду у харчуванні людини. Особливості одержання меду. Хімічний склад, харчова 

цінність та споживчі властивості меду. Класифікація і асортимент меду. 

Характеристика основних видів. Вимоги до якості. Фальсифікація меду та способи 

її виявлення. Упакування, маркування, транспортування і зберігання меду. Зміна 

якості меду під час зберігання. Дефекти меду - причини їх виникнення та заходи 

попередження. 

Тема 3.5. Кондитерські вироби. 

Стан та перспективи розвитку виробництва, споживання і торгівля 

кондитерськими виробами. Особливості хімічного складу та їх харчова цінність. 

Значення кондитерських виробів у харчуванні людини. Шляхи формування 

асортименту, підвищення якості та харчової цінності кондитерських виробів. 

Класифікація кондитерських виробів. 

Тема 3.6.  Цукристі кондитерські вироби. 

Характеристика сировини та її вплив на якість цукристих кондитерських 

виробів. Фруктово-ягідні кондитерські вироби. Класифікація, особливості 

хімічного складу та харчова цінність. Мармелад. Загальна характеристика, види. 

Формування споживчих властивостей мармеладу фруктово-ягідного, желейного та 

желейно-фруктового. Сутність процесу драглеутворення. Характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. Пастильні вироби. Загальна 

характеристика. Вплив сировини і технологічних процесів на якість пастильних 

виробів. Сутність процесу піноутворення. Класифікація та характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. Варення, джем, повидло, желе, 

цукати. Загальна характеристика. Чинники, що формують якість сировина, 

особливості виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи 
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попередження. Шляхи формування асортименту фруктово-ягідних кондитерських 

виробів. Порівняльна характеристика асортименту і якості вітчизняних та 

зарубіжних фруктово-ягідних кондитерських виробів. Карамельні вироби. 

Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. Чинники, які 

формують якість: сировина, технологія виробництва. Склад і властивості 

карамельної маси. Вплив патоки на склад і властивості карамелі. Характеристика 

основних видів начинок. Класифікація і асортимент карамелі. Вимоги до якості. 

Пакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи 

попередження. Шляхи удосконалення асортименту карамелі та підвищення її 

якості. Порівняльна характеристика карамелі вітчизняного та закордонного 

виробництва. Шоколад та шоколадні вироби. Характеристика какао-бобів: будова, 

склад та властивості складових частин. Основні сорти. Хімічний склад та харчова 

цінність какао-бобів. Какао-масло і його властивості. Замінники какао-масла. 

Переробка какао-бобів. Шоколад. Загальна характеристика. Хімічний склад та 

харчова цінність. Чинники, що формують якість: сировина, технологія 

виробництва. Класифікація і характеристика асортименту. Нові напрямки у 

формуванні асортименту шоколаду. Вимоги до якості. Пакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Порівняльна характеристика якості, асортименту та упакування шоколаду 

вітчизняного та закордонного виробництва. Солодкі плитки. Відмінні особливості 

від шоколаду. Хімічний склад та харчова цінність. Формування та характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. Какао-порошок та какаомісткі 

суміші. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. 

Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. Відмінні 

особливості якості какао-порошку і какаомістких сумішей закордонного 

виробництва. Цукерки. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова 

цінність. Вплив сировини і технології виробництва на формування споживчих 

властивостей цукерок. Характеристика цукеркових мас та відмінні ознаки окремих 

видів. Вплив обробки поверхні корпусів цукерок на їх якість, види глазурі. 

Класифікація і асортимент цукерок. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Дефект, причини їх виникнення та заходи попередження. Шляхи 

удосконалення асортименту цукерок та підвищення їх якості. Порівняльна 

характеристика цукерок вітчизняного та закордонного виробництва. Ірис. Загальна 

характеристика та відмінні особливості. Хімічний склад та харчова цінність. 

Чинники, що формують якість: сировина, технологія виробництва. Класифікація 

та характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. Драже. 

Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. Чинники, що 

формують якість: сировина, технологія виробництва. Класифікація та 
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характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Тема 3.7.  Борошняні кондитерські вироби. 

Відмінність борошняних кондитерських виробів від цукристих та 

характеристика їх властивостей. Хімічний склад та харчова цінність. 

Характеристика сировини та її вплив на якість борошняних кондитерських 

виробів. Печиво. Загальна характеристика. Види. Чинники, що формують якість; 

сировина, технологія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до 

якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та 

заходи попередження. Порівняльна характеристика асортименту і якості печива 

вітчизняного та закордонного виробництва. Галети. Загальна характеристика. 

Відмінність їх від печива. Види. Чинники, що формують якість: сировина, 

технологія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Порівняльна характеристика галет вітчизняного та закордонного виробництва. 

Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи 

попередження. Пряничні вироби. Загальна характеристика. Відмінні особливості 

пряників від інших борошняних кондитерських виробів. Вплив сировини і 

технології виробництва на формування якості. Класифікація та характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування. Зберігання. Дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. Порівняльна характеристика 

асортименту, якості та упакування пряничних виробів вітчизняного та 

закордонного виробництва. Вафлі. Загальна характеристика. Споживчі властивості 

та їх формування. Класифікація та характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи 

попередження. Порівняльна характеристика асортименту, якості та упакування 

вафель вітчизняного та закордонного виробництва. Торти і тістечка. Загальна 

характеристика. Відмінність їх від інших борошняних кондитерських виробів. 

Види. Характеристика випечених та оздоблювальних напівфабрикатів. Чинники, 

що формують якість: сировина, технологія виробництва. Характеристика 

асортименту та його удосконалення. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Відмінні особливості під час зберігання тортів і тістечок. Дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. Кекси, рулети, ромова баба. 

Загальна характеристика. Відмінні особливості. Види. Чинники, що формують 

якість: сировина, технологія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги 

до якості. Упакування. маркування, зберігання. Можливі дефекти, причини їх 

виникнення та заходи попередження. Порівняльна характеристика якості та 

упакування кексів, рулетів вітчизняного та закордонного виробництва. 

Тема 3.8. Національні кондитерські вироби. 

Загальна характеристика. Класифікація та характеристика асортименту. 

Відмінні особливості окремих груп кондитерських виробів різних країн. Східні 

ласощі. Загальна характеристика. Класифікація та характеристика асортименту. 
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Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх 

виникнення та заходи попередження. Халва. Загальна характеристика. Відмінність 

від інших груп цукристих кондитерських виробів. Хімічний склад та харчова 

цінність. Вплив сировини та технології виробництва на формування якості халви. 

Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Тема 3.9. Кондитерські  вироби спеціального призначення. 

Класифікація. Загальна характеристика дієтичних, вітамінізованих, 

лікувальних, дитячих виробів та виробів для спортсменів і туристів. Особливості 

їх хімічного складу та харчова цінність. Чинники, що формують якість: сировина, 

технологія виробництва. Характеристика асортименту різних груп кондитерських 

виробів спеціального призначення, які виробляються в Україні та за кордоном. 

Вимоги до якості. Упакування. маркування, зберігання. Можливі дефекти, 

причини їх виникнення та заходи попередження. 

Тема 3.10.  Контроль якості кондитерських виробів у торгівлі. 

Правила приймання кондитерських виробів за якістю. Правила відбору проб 

та підготовка їх до дослідження. Контроль якості за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Контроль санітарно-гігієнічного стану і харчової 

нешкідливості кондитерських виробів. 

 

РОЗДІЛ 4 

СМАКОВІ ТОВАРИ 

Тема 4.1. Смакові товари та їх значення в харчуванні людини. 

Стан та виробництво смакових товарів в Україні та інших країнах. Значення 

смакових товарів у харчуванні людини Особливості хімічного складу. 

Фізіологічний вплив на людський організм. Класифікація смакових товарів. 

Тема 4.2. Чай і чайні напої. 

Чай. Загальна характеристика. Хімічний склад чаю, харчова цінність. 

Класифікація та асортимент. Основні напрямки формування асортименту. 

Байховий чай: чорний, червоний, жовтий і зелений. Вплив сировини і 

особливостей виробництва на формування якості чаю. Фабричні та товарні сорти. 

Ароматизований та гранульований чай. Особливості виробництва, склад і 

властивості. Пресований чай. Сировина і особливості виробництва. Вимоги до 

якості. Товарні сорти. Оцінка якості чаю. Дефекти чаю, їх виникнення і шляхи 

запобігання. Чайні напої. Відмінність чайних напоїв від чаю. Характеристика 

асортименту. Оцінка якості чайних напоїв. Умови і термін зберігання чаю і чайних 

напоїв під час товаропросування, їх вплив на якість. 

Тема 4.3.  Кава і кавові напої. 

Кава. Загальна характеристика. Хімічний склад і харчова цінність. 

Класифікація. Кава в зернах - сира й смажена. Характеристика особливостей 

складу і органолептичних властивостей. Товарні сорти кави. Кава 
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швидкорозчинна. Вимоги до якості. Оцінка якості кави. Дефекти кави, причини їх 

утворення і шляхи запобігання. Кавові напої. Основні відміни кавових напоїв 

залежно від використання сировини. Асортимент, оцінка якості, умови зберігання 

і реалізації. 

Тема 4.4.  Прянощі і приправи. 

Прянощі. Загальна характеристика. Значення прянощів у харчуванні. 

Основні ароматичні і смакові речовини. Класифікація. Характеристика 

асортименту. Оцінка якості прянощів. Дефекти прянощів. Приправи: кухонна сіль, 

глутамат натрію, харчові кислоти, готові приправи (столова гірчиця, хрін, соуси). 

Загальна характеристика. Значення приправ у харчуванні. Сировина, способи 

одержання, оцінка якості. Дефекти приправ. Умови і термін зберігання прянощів і 

приправ. 

Тема 4.5.  Безалкогольні напої. 

Загальна характеристика. Основні напрямки формування асортименту. 

Класифікація безалкогольних напоїв. Мінеральні води. Загальна характеристика. 

Класифікація. Асортимент. Особливості хімічного складу і призначення 

мінеральних вод різних груп і видів. Плодово-ягідні безалкогольні напої. 

Негазовані безалкогольні напої: плодово-ягідні соки, сиропи, плодово-ягідні 

морси, екстракти та гарячі плодово-ягідні напої, безалкогольні вина, коктейлі і 

аперетиви. Загальна характеристика. Особливості їх виготовлення і використання. 

Класифікація і асортимент. Газовані безалкогольні напої: газована вода, газовані 

напої у пляшках, газовані коктейлі, безалкогольне шампанське, безалкогольне 

пиво, сухі газовані напої. Асортимент, хімічний склад і харчова цінність. Фактори, 

що впливають на якість. Квас і напої з хлібної сировини. Загальна характеристика. 

Особливості їх використання. Асортимент. Оцінка якості безалкогольних напоїв. 

Дефекти, причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови і строки зберігання. 

Порівняльна характеристика безалкогольних напоїв вітчизняного і зарубіжного 

виробництва. 

Тема 4.6.  Слабоалкогольні напої. 

Пиво. Загальна характеристика. Основні напрямки формування асортименту 

і підвищення якості пива. Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Дефекти пива, 

причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови і терміни зберігання пива. 

Зміни якості пива під час товаропросування. Порівняльна характеристика пива 

вітчизняного і закордонного виробництва. Медові напої. Загальна характеристика. 

Чинники, що впливають на якість. Асортимент. Вимоги до якості. Умови і терміни 

зберігання. 

Тема 4.7.  Алкогольні напої. 

Загальна характеристика. Основні напрямки формування асортименту. 

Класифікація алкогольних напоїв. Спирт. Сировина, способи одержання, відмінні 

особливості. Використання. Товарні сорти. Горілка. Загальна характеристика. 

Чинники, що впливають на якість. Асортимент. Лікеро-горілчані вироби. Загальна 



19 

 

характеристика. Чинники, що впливають на якість. Класифікація. Асортимент. 

Оцінка якості. Балова оцінка. Дефекти, причини їх утворення і шляхи запобігання. 

Умови і терміни зберігання. Виноградні вина. Загальна характеристика Основні 

напрямки формування асортименту. Чинники, що впливають на якість. 

Класифікація. Асортимент. Процеси, що відбуваються при утворенні, формуванні, 

дозріванні, старінні та відмиранні вин. Плодово-ягідні вина. Сировина і 

особливості технології виготовлення. Класифікація Асортимент. Оцінка якості. 

Хвороби, вади і недоліки вин. Коньяки. Загальна характеристика. Чинники, що 

впливають на якість. Класифікація та асортимент. Оцінка якості вин і коньяків. 

Система балової оцінки. Хвороби, вади і недоліки вин та коньяків. Умови і 

терміни зберігання. Порівняльна характеристика алкогольних напоїв вітчизняного 

і закордонного виробництва. 

Тема 4.8. Тютюнові вироби. 

Загальна характеристика. Виробництво. Класифікація. Асортимент. Оцінка 

якості. Транспортування і зберігання тютюнових виробів. Умови і терміни 

зберігання. Дефекти, причини їх утворення. Порівняльна характеристика 

тютюнових виробів вітчизняного і закордонного виробництва. 

Тема 4.9.  Жувальні гумки. 

Загальна характеристика. Особливості виробництва. Асортимент. Оцінка 

якості. Умови і терміни зберігання. Дефекти, причини їх утворення. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРЧОВІ ЖИРИ. РОСЛИННІ ОЛІЇ 

Тема 5.1. Харчові жири. Рослинні олії. 

Класифікація та хімічний склад харчових жирів. Класифікація олій. 

Сировина для вилучення олій. Технологія вилучення олій. Способи очистки олій 

та їх вплив на харчову цінність олій. Формування асортименту олій. Показники 

якості і дефекти олій. Процеси, що відбуваються в оліях під час зберігання. 

Пакування і зберігання олій.  

 

 

РОЗДІЛ 6 

ХАРЧОВІ ЖИРИ 

Тема 6.1. Харчові жири: класифікація, склад  і властивості. 

Стан і перспективи виробництва, споживання і торгівля жировими товарами. 

Значення жирів у харчуванні. Науково обґрунтовані норми їх споживання. Ліпіди: 

класифікація і загальні властивості. Жирні кислоти: насичені і ненасичені. 

Властивості і вплив їх на температуру плавлення і застигання, консистенцію, 

засвоюваність, харчову цінність і стійкість при зберіганні жирів. Гліцериди. 

Хімічна природа і структура, будова. Фізико-хімічні властивості. 

Тема 6.2.  Речовини, супутні гліцеридам. 

Вільні жирні кислоти, фосфоліпіди, стерни, вітаміни, провітаміни, 

барвникові речовини, віски. Їх хімічна природа, вміст у жирах, вплив на харчову 

цінність і зберігання жирів. 

Тема 6.3. Процеси, що відбуваються у жирах під час зберігання. 

Сучасні уявлення про механізм окислення жирів. Фактори, що прискорюють 

окислення жирів. Заходи щодо попередження жирів від окислення: 

народногосподарське, науково-практичне і гуманітарне значення проблеми. 

Природні і синтетичні антиокислювачі і синергісти, механізм їх дії. 

Органолептичні, фізичні і хімічні показники якості жирів, їх значення при оцінці 

складу і свіжості жирів. 

Тема 6.4  Жири тваринні топлені. 

Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. Фактори, що формують 

якість: сировина, процеси виробництва, їх характеристика. Розфасовка, упаковка, 

маркування. Оцінка якості. Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Зміни якості 

тваринних топлених жирів у процесі зберігання. Умови і терміни 

транспортування, зберігання і реалізації. Заходи щодо збереження якості, 

продовження термінів зберігання і скорочення втрат тваринних топлених жирів 

при зберіганні. 

Тема 6.5.  Гідрогенізовані та переетерифіковані жири. 

Сутність процесів гідрогенізації і переетерифікації. Характеристика харчової 

цінності та фізико-хімічних властивостей гідрогенізованих і переетерифікованих 
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жирів: їх призначення і використання. Перспективні напрямки в переробці жирів. 

Тема 6.6.  Маргарин. 

Загальні уявлення. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. 

Фактори, що формують якість маргарину: сировина (жирова і не жирова), процес 

виробництва. Розфасовка, упаковка, маркування. Характеристика традиційних і 

нових (наливних, дієтичних, низькокалорійних) видів маргаринів. Оцінка якості. 

Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Дефекти. Зміни якості у процесі 

зберігання. Умови і терміни зберігання, транспортування і реалізації. Види втрат і 

причини їх  виникнення. Заходи щодо збереження якості, продовження термінів 

зберігання і скорочення втрат маргарину під час зберігання і реалізації. 

Перспективні напрямки розвитку виробництва і підвищення якості маргарину. 

Порівняльна характеристика маргарину вітчизняного і зарубіжного виробництва. 

Тема 6.7. Кулінарні, кондитерські, хлібопекарні жири. 

Загальні уявлення. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. 

Значення у харчуванні. Фактори, що формують якість: сировина, процес 

виробництва. Розфасовка, упаковка, маркування. Характеристика основних видів 

кулінарних жирів. Оцінка якості. Умови транспортування, зберігання і реалізації. 

Дефекти. Заходи щодо збереження якості, подовження термінів зберігання і 

скорочення втрат кулінарних жирів під час зберігання і реалізації. 

Тема 6.8.  Майонез. 

Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. Фактори, що формують 

якість майонезу: сировини і процеси виробництва. Характеристика   традиційних 

(сметаноподібних) і нових пастоподібних (гострих і солодких) видів майонезу. 

Показники якості. Дефекти. Заходи щодо збереження якості під час 

транспортування, зберігання і реалізації майонезу. 

РОЗДІЛ 7 

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ТОВАРИ 

Тема 7.1. Актуальні проблеми товарознавства молочних продуктів. 

Значення молока та молочних продуктів з позицій сучасних вимог науки про 

харчування. Норми споживання. Перспективні напрямки розвитку виробництва, 

споживання і торгівля молоком та молочними продуктами. Ринок молока і 

молочних продуктів України. 

Тема 7.2.  Хімічний склад та властивості молока. 

Хімічний склад та харчова цінність молока різних сільськогосподарських 

тварин. Характеристика головних речовин, що входять до складу молока. Їх 

властивості, значення у харчуванні, зміни під час зберігання та переробки молока. 

Властивості молока (фізичні, хімічні) і процеси (фізичні, хімічні, біохімічні), що 

проходять у молоці під впливом різних факторів.  

Тема 7.3.  Молоко та вершки. 

Загальні відомості. Спільні та відмінні властивості молока та вершків. 

Фактори, що формують якість молока та вершків. Сировина, процеси 
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виробництва, види пакувальних матеріалів. Упаковка, тара та маркування 

Характеристика головних видів пастеризованого та стерилізованого молока і 

вершків. Види споживчих упаковок для молока та вершків. Оцінка якості. Зміна 

якості молока та вершків у процесі зберігання та реалізації. Умови та терміни 

зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти. Втрати: види та причини їх 

виникнення. Заходи щодо збереження якості, продовження термінів зберігання та 

скорочення втрат молока та вершків під час зберігання та реалізації. 

Тема 7.4.  Кисломолочні продукти. 

Загальна характеристика. Класифікація. Хімічний склад, харчове та дієтичне 

значення. Фактори, що формують якість: сировина, процеси виробництва. 

Характеристика традиційних та нових видів кисломолочних продуктів. Оцінка 

якості. Розфасовка, упаковка, маркування та транспортування. Зміни якості під час 

зберігання та реалізації. Умови та терміни зберігання і реалізації. Втрати: види та 

причини їх виникнення. Заходи щодо збереження якості. Дефекти та їх 

попередження. 

Тема 7.5. Молочні консерви. 

Загальна характеристика. Класифікація молочних консервів залежно від 

використаної сировини та способів консервування. Хімічний склад та харчова 

цінність. Використання молочних консервів. Фактори, що формують якість та 

стійкість у зберіганні: сировина, процеси виробництва, види тари. Характеристика 

стерилізованих та згущених молочних консервів, сухих молочних продуктів та 

сухих молочних продуктів для дитячого харчування. Оцінка якості. Упаковка, 

маркування, транспортування та умови зберігання. Дефекти та їх характеристика. 

Заходи щодо збереження якості та скорочення втрат під час зберігання, 

транспортування і реалізації молочних консервів. Зміна  якості молочних 

консервів у процесі транспортування, зберігання і реалізації. 

Тема 7.6.  Морозиво. 

Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. Класифікація 

та асортимент морозива. Ринок морозива. Фактори, що формують якість морозива. 

Сировина, процеси виробництва. Розфасовка, пакування та маркування морозива. 

Оцінка якості. Умови транспортування, зберігання та реалізації. Дефекти. 

Причини їх виникнення та шляхи попередження. Терміни зберігання та реалізації, 

що забезпечують збереження якості морозива. 

Тема 7.7.  Масло вершкове. 

Загальна характеристика. Хімічний склад, біологічна та енергетична 

цінність. Використання вершкового масла. Фактори формування споживчих 

властивостей масла: вид вершків (солодкі, кислі), якість вершків та наповнювачів, 

технологія виготовлення. Способи виготовлення масла. Фактори формування 

асортименту вершкового масла. Класифікація і характеристика асортименту 

масла. Вимоги до якості вершкового масла. Бальна система визначення якості 

масла. Пакування, маркування, умови і строки зберігання масла. Зміна якості 
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масла у процесі транспортування, зберігання та реалізації. Дефекти. Заходи щодо 

збереження якості і зниження втрат масла під час транспортування і зберігання. 

Тема 7.8.  Сири сичугові. 

Класифікація сирів. Сутність виготовлення сичугових і кисломолочних 

сирів. Споживні властивості сирів: харчова, біологічна і енергетична цінність. 

Фактори формування споживних властивостей сирів: сировина, технологія 

виробництва, пакування. Фактори формування асортименту твердих і м’яких 

сичугових сирів, розсільних кисломолочних і переробних сирів. Класифікація і 

характеристика асортименту сирів. Вимоги до якості сирів. Пакування, 

маркування, умови і терміни зберігання сирів. Зміни якості сирів у процесі 

зберігання та реалізації. Фактори, що впливають на збереження споживних 

властивостей сирів. Дефекти. Причини їх виникнення і попередження. Втрати, їх 

види і причини. Заходи щодо збереження якості та скорочення втрат сирів під час 

зберігання та реалізації. Терміни зберігання сирів. 

 

РОЗДІЛ 8 

ЯЙЦЯ ТА ЯЄЧНІ ТОВАРИ 

Тема 8.1. Стан виробництва та споживання яєчних  товарів. 

Стан та перспективи виробництва, споживання і торгівля яєчними товарами. 

Значення яєчних товарів у харчуванні, норми їх споживання. Ринок яєчних 

товарів. 

Тема 8.2.  Яйця  пташині 

Будова, хімічний склад та харчова цінність курячих яєць. Процеси, що 

мають місце під час зберігання яєць. Старіння та псування яєць. Дефекти яєць, 

причини їх виникнення та шляхи попередження. Способи зберігання яєць. Шляхи 

скорочення втрат яєць під час їх виробництва, транспортування, зберігання. 

Класифікація курячих яєць та оцінка їх якості. 

Яйця інших видів домашньої птиці. Особливості хімічного складу та 

використання. 

Тема 8.3.  Продукти переробки яєць. 

Морожені яєчні продукти. Сухі яєчні продукти. Виробництво, види, оцінка 

якості. Дефекти морожених та сухих яєчних продуктів. Їх причини і способи 

попередження. Пакування, маркування, транспортування. Умови і терміни 

зберігання та реалізації. 

РОЗДІЛ 9 

М'ЯСО ТА М'ЯСНІ ТОВАРИ 

Тема 9.1. Виробництво м'яса в Україні. Характеристика забійних 

тварин. 

Стан і перспективи розвитку тваринництва і м'ясної промисловості України, 

а також виробництва, споживання і торгівлі м'ясом в ринкових умовах. Шляхи 

збільшення обсягу виробництва, підвищення якості, покращення асортименту і 
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скорочення втрат м'яса. Значення м'яса у житті людини і норми споживання. 

Характеристика забійних тварин. Основні (велика рогата худоба. свині, вівці) і 

другорядні (буйволи, олені, яки, кролики та інші) види тварин і їх загальна 

характеристика. Вплив умови утримання, відгодівлі і транспортування на 

передзабїйний стан тварин. М'ясна продуктивність тварин. Жива, приймальна і 

забійна маса, забійний вихід. Переробка великої рогатої худоби, свиней, овець, 

вплив технологічних операцій на якість м'яса. Другорядні продукти забою: їстівні 

і неїстівні, їх раціональне використання. Вихід продуктів забою тварин. 

Тема 9.2.  Класифікація та маркування м'яса. 

Класифікація м'яса за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин термічним 

станом і сортом. М'ясо хворих тварин. Способи знезараження і порядок 

використання м'яса хворих тварин. Маркування м'яса великої і малої рогатої 

худоби, свиней. 

Тема 9.3.  Морфологічний склад м'яса. 

Будова основних тканин: м'язової, сполучної, жирової, кісткової і крові. 

Співвідношення тканин у м'ясі залежно від виду, породи, статі, віку, вгодованості 

тварин, анатомічної частини туші. Вплив складу і властивостей тканин на 

консистенцію м'яса. 

Тема: 9.4.  Хімічний склад м'яса. 

Хімічний склад і харчова цінність м'яса та його основних видів тканин. 

Вплив виду, породи, віку, статі, вгодованості та інших факторів на хімічний склад, 

енергетичну, біологічну і фізіологічну цінність та засвоюваність. Органолептичні і 

смакові властивості м'яса. Вплив стресового стану тварин і навколишнього 

середовища на хімічний склад і харчову цінність м'яса. Ексудативне м'ясо, його 

фізико-хімічні властивості і харчова цінність. Білки м'яса, їх вміст, склад і 

властивості. Азотисті екстрактивні речовини м'яса, їх вміст і склад. Роль цих 

речовин у післязабійний період, у процесі зберігання і переробки м'яса. Ліпіди 

м'яса, їх вміст, склад і фізико-хімічні властивості. Вуглеводи м'яса, їх вміст, склад 

і роль в післязабійних змінах в м'ясі. Вода у м'ясі, її вміст, властивості і стан. 

Вплив вмісту загальної і міцнозв'язаної води на водозв'язувальну здатність, 

консистенцію, вихід готових виробів, стійкість і усушка м'ясних продуктів під час 

зберігання. Активність води в м'ясі, її вплив на стійкість м'яса проти 

мікробіологічного псування. Мінеральні речовини в м'ясі, їх вплив на властивість 

м'яса в процесі післязабійних змін. Вітаміни і ферменти м'яса. Зміни цих речовин в 

післязабійний період під час переробки і зберігання м'яса. М'ясо, як можливе 

джерело сторонніх речовин, токсинів, мікротоксинів, канцерогенних і мутагенних 

речовин, що переходять в тканини тварин з навколишнього середовища. 

Радіонукліди в м'ясі. Контроль вмісту радіонуклідів і інших шкідливих речовин в 

м'ясі. Радіонукліди та їх використання у виробництві м'ясопродуктів. 

Тема 9.5.  Післязабійні зміни в м'ясі. 

Визрівання (автоліз) м'яса. Фактори, що впливають на біохімічні процеси в 
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м'ясі. Суттєвість процесів, що відбуваються в м'ясі під час визрівання, заклякання і 

розм'якшення м'яса та їх вплив на якість продуктів. Способи штучного 

розм'якшення (тендеризації) м'яса: фізичні, хімічні, біохімічні. Погіршення якості і 

псування м'яса, причини, що їх обумовлюють. Вплив різних факторів на розвиток 

мікробіологічних, хімічних і фізичних процесів, що обумовлюють погіршення 

якості і псування м'яса. 

Тема 9.6.  Холодильна обробка та зберігання м'яса. 

Мета і завдання холодильної обробки і зберігання м'яса. Стан і перспективи 

розвитку холодильного господарства в м'ясній промисловості і торгівлі м'ясом. 

Безперервний холодильний ланцюг. Класифікація способів холодильної обробки: 

застигання, охолодження, переохолодження, підморожування, заморожування і 

повторне заморожування. Охолодження м’яса. Способи, умови і швидкість 

охолодження. Прискорене, швидке і надшвидке охолодження. Зміни (фізичні, 

біохімічні, мікробіологічні), що проходять у м’ясі в процесі охолодження, вплив їх 

на якість і усушку продукту. Розміщення туш в камері охолодження. Вплив 

інтенсивної холодильної обробки на якість м’яса. Переохолоджування і 

підморожування м’яса. Зміни, що відбуваються в переохолодженому і 

підмороженому м'ясі. Використання підмороженого м'яса. Зберігання 

охолодженого м'яса. Особливості його зберігання в оптовій і роздрібній торгівлі. 

Умови і строки зберігання, їх вплив на якість і втрати м'яса. Зміни, що 

відбуваються в м'ясі під час зберігання. Способи продовження строків зберігання 

охолодженого м'яса.  Зберігання переохолодженого і підмороженого м'яса. Термін 

зберігання м'яса і втрати м’яса. Заморожування м'яса. Способи, умови і швидкість 

заморожування. Одно- і дворазове заморожування м'яса. Повторне 

заморожування. Зміни (фізичні, хімічні, біохімічні, мікробіологічні, гістологічні), 

що відбуваються в м'ясі у процесі заморожування, їх вплив на якість і втрати маси 

м'яса. Зберігання мороженого м'яса. Умови і термін зберігання: розміщення м'яса, 

режим зберігання, допустимий термін зберігання. Зміни (фізичні, хімічні, 

біохімічні, мікробіологічні, гістологічні), що відбуваються під час зберігання. 

Норми усушки. Способи зберігання якості, продовження термінів зберігання і 

скорочення втрат під час зберігання. Розморожування м’яса. Способи і умови 

розморожування. Фізико-хімічні, мікробіологічні і гістологічні зміни, що 

відбуваються під час збереження м'яса. Використання розмороженого м'яса. 

Дефекти. Норми усушки. Зміни в м'ясі під час транспортування. Дефекти. Норми 

усушки. 

Тема 9.7.  Оцінка якості м’яса. 

Категорії свіжості м'яса. Органолептичні, фізичні, хімічні, мікробіологічні і 

гістологічні показники свіжого, сумнівної свіжості і несвіжого м'яса. 

Тема 9.8. Розбирання м’ясних туш для роздрібної торгівлі. 

Наукові основи роздрібного розбирання туш. Розбирання яловичини, 

свинини, баранини. Вихід відрубів м'яса по сортах. Харчова цінність відрубів. 
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Кулінарне призначення відрубів. Комбіновані схеми розбирання туш з виділенням 

сортових відрубів для роздрібної торгівлі, громадського харчування і промислової 

переробки. 

Тема 9.9. М’ясні субпродукти. 

Загальна характеристика м'ясних субпродуктів. Морфологічний і хімічний 

склад, харчова цінність. Класифікація м'ясних субпродуктів залежно від харчової 

цінності, способу обробки і термічного стану. Асортимент і характеристика 

окремих видів субпродуктів. Використання м'ясних субпродуктів. Холодильна 

обробка субпродуктів (охолодження і заморожування). Оцінка якості. Розфасовка, 

упаковка і маркування. Умови і терміни транспортування і зберігання 

субпродуктів. Зміни, що відбуваються в них у процесі зберігання. Дефекти і 

втрати, що з'являються під час зберігання субпродуктів. Заходи щодо скорочення 

втрат під час транспортування, зберігання і реалізації. 

Тема 9.10.   М’ясо птиці. 

Особливості морфологічного і хімічного складу м'яса птиці, його харчова 

цінність. Переробка птиці і вплив окремих стадій технологічного процесу на 

якість м’яса. Класифікація м'яса птиці за видом, віком, вгодованістю, способом і 

якістю обробки, термічним станом. Холодильна обробка м’яса птиці 

(охолодження, заморожування). Переваги і недоліки різних способів холодильної 

обробки м'яса птиці. Оцінка якості м’яса птиці. Категорії свіжості м'яса птиці. 

Упаковка і маркування. Умови і строки транспортування і зберігання м’яса птиці. 

Зміни, які відбуваються в м'ясі птиці (охолодженої і мороженої), у процесі 

зберігання. М’ясо пернатої дичини. Борова, степова, гірська і водоплаваюча 

дичина. Відмінні ознаки. Особливості хімічного складу і харчової цінності м’яса 

дичини. Класифікація дичини за способом обробки, термічним станом і якістю. 

Вимоги до якості, дефекти. Упаковка, маркування. Зберігання і реалізація м'яса 

пернатої дичини. 

Тема 9.11. М’ясні копченості. 

Загальна характеристика м'ясних копченостей. Хімічний склад і харчова 

цінність м'ясних копченостей за способом теплової обробки, видом сировини, 

анатомічною частиною туші. Асортимент м’ясних копченостей і його 

удосконалення. Характеристика основних видів м’ясних копченостей. Фактори, 

які формують якість м’ясних копченостей: сировина, технологічні процеси 

виробництва. Вимоги до якості сировини. Вплив соління і теплової обробки на 

якість готової продукції. Зміни м’яса в процесі теплової обробки. Оцінка якості 

м’ясних копченостей. Упаковка м'ясних копченостей і маркування тари. 

Транспортування. Умови і термін зберігання і реалізації. Фізико-хімічні і 

мікробіологічні зміни, дефекти під час зберігання. Норми усушки. Шляхи 

удосконалення асортименту і підвищення якості м'ясних копченостей. 

Тема 9.12.  Ковбасні вироби. 

Загальна характеристика ковбасних  виробів. Хімічний склад і харчова 
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цінність ковбасних виробів. Класифікація ковбасних виробів залежно від способу 

теплової обробки, виду і якості сировини, рецептури. Ковбасні вироби для 

дитячого і дієтичного харчування. Асортимент ковбасних виробів. Фактори, що 

формують якість ковбасних виробів. Вплив основної і допоміжної сировини, 

харчових добавок рослинного і тваринного походження на якість готової 

продукції. Вплив технологічних процесів на формування якості готової продукції. 

Виробництво ковбас заданого хімічного складу. Оцінка якості ковбас. Допустимі і 

недопустимі дефекти. Розфасовка, упаковка і маркування ковбасних виробів. 

Умови і строки транспортування ковбасних виробів. Фізико-хімічні і 

мікробіологічні зміни, що відбуваються у ковбасних виробах під час зберігання. 

Втрати під час зберігання. Підготовка ковбасних виробів до продажу і умови їх 

реалізації в торгівлі. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості 

ковбасних виробів. 

Тема 9.13. М’ясні консерви. 

Загальна характеристика м'ясних консервів. Хімічний склад і харчова 

цінність м'ясних консервів. Класифікацій м'ясних консервів  залежно від складу 

сировини, способу його попередньої обробки, режиму теплової обробки, виду 

тари, призначення. Асортимент м'ясних консервів. Фактори, що формують якість 

м'ясних консервів. Особливості складу сировини, способу попередньої обробки і 

стерилізації. Вплив технологічних процесів на якість готової продукції. Оцінка 

якості м'ясних консервів. Маркування консервів. Транспортування і зберігання. 

Фізико-хімічні і мікробіологічні зміни під час зберігання. Дефекти. Гарантійні 

терміни зберігання. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості 

м'ясних консервів. 

Тема 9.14. Фасоване м’ясо та м’ясні напівфабрикати. 

Характеристика фасованого м'яса. Хімічний склад та харчова цінність 

фасованого м'яса. Класифікація фасованого м'яса за видом, вгодованістю і 

термічним складом сировини. Асортимент фасованого м’яса. Фактори, що 

формують якість фасованого м'яса, сировина, технологічний процес виробництва. 

Оцінка якості фасованого м'яса. Розфасовка, упакування, маркування фасованого 

м'яса. Транспортування. Умови і строки зберігання і реалізації. Дефекти під час 

зберігання. Загальна характеристика м'ясних напівфабрикатів. Хімічний склад і 

харчова цінність м’ясних напівфабрикатів. Класифікація їх за видом м’яса, 

теоретичним станом, способом обробки і упаковки. Асортимент і кулінарне 

призначення основних видів м'ясних напівфабрикатів. Фактори, що формують 

якість: сировина, технологічні процеси виробництва. Оцінка якості м'ясних 

напівфабрикатів. Транспортування. Умови і строки зберігання і реалізації 

охолоджених, заморожених і швидкозаморожених м'ясних напівфабрикатів. 

Зміни, що відбуваються в них під час зберігання. Шляхи удосконалення 

асортименту і підвищення якості м'ясних напівфабрикатів. 

Тема 9.15. М’ясні кулінарні вироби і швидкозаморожені готові страви. 
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Загальна характеристика. Хімічний склад і харчова цінність. Класифікація 

кулінарних м’ясних виробів і швидкозаморожених готових страв за видом м’яса, 

способом теплової і холодильної обробки та іншими ознаками. Характеристика 

асортименту. М'ясні кулінарні вироби для дитячого і дієтичного харчування. 

Фактори, що формують якість виробів: сировина, технологічні процеси 

виробництва. Оцінка якості. Умови і строки зберігання і реалізації охолоджених і 

швидкозаморожених кулінарних виробів і готових страв. Шляхи удосконалення 

асортименту і підвищення якості м'ясних кулінарних виробів і 

швидкозаморожених готових страв. 
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РОЗДІЛ 10 

РИБА ТА РИБНІ ТОВАРИ 

Тема 10.1. Сучасний стан, шляхи розвитку рибної промисловості та 

торгівлі рибними товарами. 

Сучасний стан світового рибальства Важливі райони промислу, штучне 

розведення гідробіонтів. Динаміка виловів та споживання рибних продуктів. 

Сучасний стан та перспективи розвитку рибної промисловості України. Головні 

проблеми галузі. Торгівля рибними товарами. Інфраструктура ринку, шляхи 

побудови ринкових відносин. 

Тема 10.2. Загальні відомості про рибу. 

Класифікація промислових риб. Короткі відомості про техніку промислового 

вилову. Особливості   анатомічної  будови  риб, характеристика основних тканин 

та внутрішніх органів. Масовий склад риби. Біологічна та товарна характеристика 

головних промислових родин риб тріскових, оселедцевих, ставридових, 

скумбрієвих, карпових, окуневих, камбалових, скорпенових, кефалевих, 

лососевих, осетрових, анчоусових, спарових. 

Тема 10.3. Хімічний склад і харчова цінність м’яса риби. 

Хімічний склад м'язової і з'єднувальної тканин м'яса риби, азотні речовини, 

ліпіди, вітаміни, мінеральні сполуки, ферменти, пігменти та ін. Фактори, що 

впливають на зміну хімічного складу м’яса риби. Харчова цінність м’яса риби в 

світлі теорії адекватного харчування. Екологія  рибних  продуктів,   шляхи  

забезпечення  їх  харчової нешкідливості. 

Тема 10.4. Водні нерибні об’єкти харчового використання. 

Класифікація. Загальна біологічна характеристика, особливості анатомічної 

будови, хімічний склад, харчова цінність м'яса ракоподібних, молюсків, 

голкошкірих, морських ссавців. Водорості, їх використання в харчовій 

промисловості. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів, 

вироблених з нерибної водної сировини. 

Тема 10.6. Жива товарна риба. 

Особливості штучного вирощування живої товарної  риби, перспективні 

види. Транспортування і зберігання живої товарної риби.  Фактори, що впливають 

на зміну якості живої риби, керування якістю. Шляхи удосконалення асортименту 

і підвищення якості товарної риби. 

Тема 10.6.  Холодильна обробка риби та морепродуктів. 

Омолоджені, підморожені та заморожені гідробіонти. Технологічні 

особливості холодильної обробки, процеси, що впливають на формування якості 

продукції. Побудова   асортименту, ринкові вимоги до якості і 

конкурентоспроможності. Імпортні товари. Транспортування і зберігання 

охолодженої, підмороженої та замороженої риби. Умови і строки 

товаропросування. Процеси, що відбуваються в продукті під час 

товаропросування, керування ними. Дефекти охолодженої, підмороженої і 
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замороженої риби. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості 

охолоджених і заморожених рибних товарів. Зарубіжний досвід просування 

товарів на ринок і стимулювання їх збуту. 

Тема 10.7. Солоні і мариновані гідробіонти. 

Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в 

тканинах під час виробництва, керування ними. Формування вихідного рівня 

якості продукції, фактори, що впливають на якість. Побудова асортименту. 

Ринкові вимоги до якості і конкурентоспроможності. Дефекти продукції. Імпортні 

товари. Транспортування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими процесами. Умови та 

строки товаропросування.  

Тема 10.8.  Сушені, в’ялені та копчені гідробіонти. 

Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в 

тканинах під час виробництва, керування ними. Формування вихідного рівня 

якості продукції, фактори, що впливають на якість. Побудова асортименту. 

Ринкові вимоги до якості і конкурентоспроможності. Дефекти продукції. Імпортні 

товари. Транспортування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими процесами. Умови та 

строки транспортування. 

Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості сушених, в'ялених 

та копчених товарів. 

Тема 10.9.  Консерви і пресерви з гідробіонтів. 

Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в 

тканинах під час виробництва, керування ними. Формування вихідного рівня 

якості продукції, фактори, що впливають асортименту Ринкові вимоги до якості. 

Імпортні товари. Транспортування.  Процеси,   що   відбуваються   під   час 

транспортування, зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими 

процесами. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості консервів та 

пресервів з гідробіонтів. 

Тема  10.10. Напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів. 

Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в 

тканинах під час виробництва, керування ними. Формування вихідного рівня 

якості продукції, фактори, що впливають на якість. Побудова асортименту. 

Ринкові вимоги до якості і конкурентоспроможності. Дефекти продукції. Імпортні 

товари. Транспортування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими процесами. Шляхи  

удосконалення  асортименту  і  підвищення  якості напівфабрикатів та кулінарних 

виробів з гідробіонтів. 

Тема 10.11. Ікорні товари. 

Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в 

тканинах під час виробництва, керування ними. Формування вихідного рівня 
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якості продукції, фактори, що впливають на якість. Побудова асортименту. 

Ринкові вимоги до якості і конкурентоспроможності. Дефект продукції. 

Транспортування.   Процеси,   що   відбуваються   під   час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими процесами. Умови та 

строки транспортування. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості 

ікорних товарів.  

РОЗДІЛ 11 

ХАРЧОВІ КОНЦЕНТРАТИ 

Тема 11.1. Харчові концентрати. 

Харчові концентрати та їх значення в харчуванні людини. Класифікація і 

характеристика асортименту харчових концентратів,  солодких  страв,   

концентратів-напівфабрикатів, борошняних кондитерських виробів, сухих 

продуктів для дитячого і дієтичного харчування, сухих сніданків, готових для 

споживання картоплепродуктів. Хімічний склад та харчова цінність. Вплив 

сировини і технологічних процесів на споживчі властивості, формування 

асортименту та якість харчових концентратів. Вимоги до якості харчових 

концентратів. Пакування, маркування, транспортування та умови і строки 

зберігання харчових концентратів. Зміна якості харчових концентратів під час 

зберігання. Дефекти та втрати. Шляхи удосконалення асортименту і підвищення 

якості харчових концентратів. Порівняльна характеристика харчових концентратів 

вітчизняного та зарубіжного виробництва. 
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Справочник. - К.: Урожай, 1990. 
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Агропромиздат, 1985. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.  

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ» 

 

Мета дисципліни: основною метою вивчення дисципліни є формування у 

студентів системи знань із стандартизації, метрології та управління якістю, 

освоєння науково-методичних джерел державної системи стандартизації та 

державної метрологічної системи в Україні, нормативно-законодавчого 

забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного обігу продукції, а 

також визначення ролі оцінювання відповідності у загальній системі технічного 
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регулювання виробництва та обігу товарів, у гармонізації нормативної бази і 

системи оцінювання відповідності із міжнародними вимогами. 

Основне  завдання  вивчення  дисципліни:  надання студентам необхідних 

для їх спеціальності знань, пов’язаних  з основами оцінювання відповідності у 

системі технічного регулювання України; взаємозв’язку із стандартизацією, 

метрологією, управлянням якістю; із адаптацією міжнародного досвіду 

оцінювання відповідності; основ гармонізації нормативної бази і процедури 

оцінювання відповідності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах. 

 

Тема 1. Метрологія – наука про вимірювання. Основні поняття та 

визначення. 

Метрологія – наука про вимірювання. Види метрології. Основні етапи 

розвитку метрології. Основні поняття і визначення в метрології. 

Тема 2. Сучасна система вимірювань. Міжнародна система одиниць 

фізичних величин.  

Поняття про фізичні величини. Міжнародна система одиниць фізичних 

величин. Загальні поняття про вимірювання. 

Тема 3.  Засоби вимірювання 

Види засобів вимірювання. Метрологічні характеристики засобів 

вимірювання.  

Тема 4.  Характеристика вимірювальної величини.  

Поняття про похибки вимірювань. Статистична характеристика вимірюваної 

величини. Еталони, їхня класифікація і види. 

Тема 5. Технічні засоби митної експертизи. 

Класифікація сучасних вимірювальних методів. Характеристика засобів  

митної експертизи та митного контролю. Хроматографічні методи 

досліджень. 

Спектрофотометричні методи 

Тема 6. Сутність і зміст стандартизації. Основні відомості.      

Нормативні документи зі стандартизації.  

Основні відомості про стандартизацію. Законодавча база. Види сучасних  

стандартів. Особливості застосування нормативних документів в Україні. 

Системи стандартів. Закон України “Про стандартизацію”. 

Тема 7. Органи стандартизації в Україні. Участь України в 

міжнародних організаціях в галузі технічного регулювання. 

Органи стандартизації в Україні. Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН. Міжнародна організація по стандартизації ISO. 

Представництво України. Європейський Комітет по Стандартизації.  

Тема 8. Особливості застосування нормативних документів і характер їх 
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вимог.  

Доцільність гармонізації законодавчо-нормативної бази України з 

міжнародними стандартами. Види та структура нормативно-технічних документів 

у товарознавстві. Система стандартів охорони довкілля в Україні. Контроль 

критеріїв безпеки продуктів харчування та непродовольчих товарів.  

Екологічне маркування. Штрихове кодування. Маркування харчових 

добавок 

Тема 9. Поняття про якість, системи керування якістю. 

Еволюція поняття «якість» і систем управління нею. Якість як соціально-

економічна категорія. Об’єктивні і суб’єктивні фактори формування якості. 

Постулати Демінга. Етапи оцінки якості . Визначення номенклатури показників 

якості. Встановлення кількісних та якісних значень показників якості. 

Тема 10. Взаємозв’язок оцінювання відповідності із стандартизацією, 

метрологією, управлінням якістю. 

Предмет, завдання оцінювання відповідності та його місце у загальній 

системі технічного регулювання.Основи проведення оцінювання відповідності в 

Україні. Основні відмінності між сертифікацією та оцінюванням відповідності 

Модульний підхід в оцінюванні відповідності. Порядок проведення. 

Тема 11. Законодавче регулювання процесу проведення оцінювання 

відповідності в Україні. 

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”. Цілі 

прийняття закону. Сфера дії закону. Основні поняття, що наводяться та 

використовуються в Закон України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності”. Основні розділи закону. Особливості процедур оцінки 

відповідності згідно Закону України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності” 

Тема 12. Поняття про технічні регламенти. 

Технічні регламенти. Сутність. Порядок розробки. Особливості 

впровадження. 

Тема 13. Система НАССР та ISO 22000 

Історія розвитку НАССР (Hazard AnАlysis and Critical Control Point).  

Переваги впровадження системи ХАСС. Принципи системи ХАССП. 

Небезпечні чинники в системі НАССР. 

Тема 14. Запровадження системи НАССР та ISO 22000 в Україні. 

Проблеми запровадження системи НАССР в Україні. Застосування 

принципів HACCP в стандартах та законах. Приклад складання плану НАССР на 

основі процесу виготовлення мінеральної води. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 Фахове вступне випробування проводиться у вигляді тестування. Для 

проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол. Для проведення тестування приймальною комісією попередньо 

готуються тестові завдання відповідно до «Програми  фахового вступного 

випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється 

засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-

ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. Вступне 

випробування проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 

Луцького НТУ. На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник  

одержує  варіант  завдання,  який  містить 10 тестових завдань, для кожного з 

яких передбачено 5 варіантів відповідей. Абітурієнту необхідно для кожного 

завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у 

рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один 

правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 1 

година (60 хвилин). За результатами вступних випробувань проводиться оцінка 

рівня фахових знань за наступними критеріями. Загальна кількість завдань – 10. 

Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 100 балів. Одне вірно виконане 

завдання  оцінюється  в  10  балів.  Наприклад,  абітурієнт  за  вірно  виконані   6 

завдань отримує 60 балів. Вступник, який не дав жодної вірної відповіді до 

фахового вступного випробування не допускається. Заяву про апеляцію щодо 

кількості балів, отриманих на додатковому вступному випробуванні у Луцькому 

НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення кількості балів, отриманих з даного  фахового вступного 

випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю 

Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 
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