МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної міліції
Кафедра інформаційної та економічної безпеки

ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
спеціальність: 6.030401 «Правознавство»;
(Шифр за ОПП ГСЕПВНЗ.09)

м. Харків
2015

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_25.08.2015 Протокол № 8
(дата, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою навчально-наукового
інституту кримінальної міліції
_21.08.2015
Протокол № 1/15-16_
(дата, місяць, рік)

______________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
_25.08.2015 Протокол № 8

(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри інформаційної та
економічної безпеки
20.08.2015
Протокол № _12__
(дата, місяць, рік)

(дата, місяць, рік)

______________ _ Сезонова І.К ___
(підпис)

Корнієнко Д.М.

______________
(підпис)

Сезонова І.К.
(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Рецензенти:

Фурса В.А. доцент, к. е. н., доцент кафедри соціально-економічних дисциплін
ННІКМ ХНУВС;
Руденко Д.О. к.т.н., с.н.с., доцент кафедри інформатики Харківського
національного університету радіоелектроніки
Розробник: Петрова І.А. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015

© Петрова І.А., 2015
© Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015
2

3

ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів» складена відповідно до
освітньо-професійної програми першопочаткової підготовки міліціонерів спеціальності : 6.030401 «Правознавство»; денної форми навчання
Навчальна програма з дисципліни «Основи товарознавства та технології
виробництва споживчих товарів» передбачає вивчення теоретичних та
практичних основ товарознавства, в тому числі:
товарні ресурси України для розвитку галузей виробництва;
джерела сировини та центри її переробки;
технологічні процеси виготовлення продукції на основі досягнень
науки та найновітніших технологій;
споживчу цінність продукції та фактори її формування та зберігання;
споживчі властивості продукції та засоби ідентифікації;
правила відбору проб, методи, види контролю якості;
системи та принципи сортування товарів;
нормативно-технічні документи, які регламентують якість продукції
на протязі всього життєвого циклу товарів;
умови збереження продукції на стадії виробництва, маркування,
пакування, транспортування та зберігання.
Ці напрямки настільки різноманітні, наскільки різноманітні сфери
людської діяльності.
Нові суспільно-економічні відносини, розвиток ринкової економіки та
нової інфраструктури ведуть до значних змін у структурі видів злочинних дій,
злочинів проти держави та людини. Сучасний ринок наповнений
недоброякісною та фальсифікованою продукцією, крім того , не зменшується
кількість крадіжок, розбійних нападів, розкрадань. В цих умовах поширюється
використання знань товарознавства у кримінальному та цивільному
судочинстві.
Об’єктами злочинної діяльності у різноманітності її проявів залишається
непродовольчі та продовольчі товари, упаковка і тара, сировина, матеріали та
напівфабрикати, готова продукція, а також сертифікати відповідності,
сертифікати якості, ліцензії, товаросупроводжувальні документи, фірмові та
товарні знаки. Ефективність боротьби зі злочинністю залежить не тільки від
використання можливостей оперативно-розшукових заходів, а й від знання та
володіння основними положеннями товарознавства.
«Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів»
дають повну інформацію про сировину та матеріали, способи їх переробки у
готову продукцію, показники якості, методи відбору проб на дослідження,
методи випробувань, ознаки фальсифікованої продукції та дозволяє найбільш
швидко та ефективно попереджувати та розкривати економічні злочини у їх
різноманітних проявах. Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи
товарознавства та технології виробництва споживчих товарів» складається з
трьох загальних тем
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів»
Тема 1. Споживчі властивості як показники якості
Предмет і завдання товарознавства на сучасному етапі розвитку
економіки. Міжпредметні зв’язки. Роль навчальної дисципліни «Основи
товарознавства та технології виробництва» у формуванні професійних знань та
практичних навичок фахівців системи МВС України. Поняття про споживчі
властивості та їх класифікація. Споживчі властивості як показники якості.
Тема 2. Стандартизація та сертифікація товарів
Поняття про якість та фактори, які впливають на нього:
а) фактори, які формують якість товарів
б) фактори, які зберігають якість товарів.
Методи контролю якості, їх використання в праці підрозділів системи
МВС України. Види контролю якості товарів. Роль міліції у здійсненні
контролю якості. Категорії, види стандартів, їх структура та зміст.
Відповідальність за виробництво або реалізацію недоброякісної продукції,
обман покупців, фальсифікацію засобів вимірювання, за діючим
законодавством України.
Тема 3 Основи товарознавства та технології виробництва
зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів, впливаючих
на створення злочинних ситуацій
Зерно: класифікація, хімічний склад та харчова цінність. Показники
якості. Крупа: поняття про виробництво, класифікація асортименту, показники
якості. Створення необрахованих надлишків. Борошно: поняття про
виробництво, класифікація асортименту, показники якості. Методика відбору
проб на дослідження. Хлібобулочні вироби: фактори, які впливають на
формування та зберігання хлібобулочних. Класифікація асортименту та
показники якості. Відбір проб на дослідження. Типові порушення
технологічного циклу, які викликають знищення якості продукції та створення
необрахованих надлишків.
Тема 4. Основи товарознавства та технології виробництва
кондитерських виробів
Класифікація кондитерських виробів і загальні споживчі властивості.
Цукор: сировина, особливості виробництва, класифікація асортименту, основні
показники якості. Фруктово-ягідні кондитерські вироби: види, особливості
виробництва, показники якості, пакування та зберігання. Карамельні вироби:
5

сировина, особливості виробництва, асортимент, показники якості, умови
зберігання. Цукерки: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості, умови зберігання. Борошняні кондитерські вироби: види,
особливості виробництва, показники якості, умови пакування, тобто зберігання.
Тема 5. Основи товарознавства та технології виробництва
харчосмакових товарів
Спирт: сировина, особливості виробництва, показники якості.
Горілка та лікеро-горілчані вироби: особливості виробництва, види, показники
якості. Виноградні вина: особливості виробництва, класифікація вин, показники
якості. Коньяки: особливості виробництва, класифікація, показники якості,
маркування. Методика відбору проб на дослідження. Ознаки фальсифікованої
продукції.
Тема 6. Основи товарознавства та технології виробництва плодовоовочевої продукції
Хімічний склад та загальні споживчі властивості свіжих плодів та овочів.
Класифікація свіжих овочів, основні показники якості, умови транспортування
та зберігання. Класифікація свіжих плодів, основні показники якості, умови
транспортування та зберігання. Ягоди та горіхи: класифікація, види, показники
якості. Субтропічні та тропічні плоди: види, показники якості. Засоби
переробки плодів та овочів.
Тема 7. М'ясо та ковбасні вироби як об’єкт можливих економічних
злочинів
Характеристика товарної якості м’яса та його продовольча цінність.
Класифікація м’яса. Показники якості та маркування і умови зберігання м’яса.
Ковбасні вироби: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники
якості. Типові випадки створення необрахованих надлишків та методи їх
розкриття.
Тема № 8. Основи товарознавства та технології виробництва
харчових жирів
Харчові жири як об’єкт злочинних дій. Хімічний склад, властивості та
класифікація харчових жирів. Жири рослинного походження: сировина,
особливості виробництва, класифікація асортименту, вимоги до якості. Жири
тваринного походження: Сировина, особливості виробництва, класифікація
асортименту, вимоги до якості. Типові випадки створення необрахованих
надлишків та методи розкриття цих злочинів.
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Тема 9 Організація та перевірка роботи підприємств громадського
харчування. Типові порушення, які використовуються в злочинних цілях
Поняття про технологічні процеси виробництва страв та кулінарних виробів.
Особливості виробництва і реалізації продукції громадського харчування, які
впливають на формування злочинних дій. Особливості відбору проб з метою
направлення їх на дослідження. Використання нормативно-технічної, обліковотехнологічної та лабораторної документації при контролі підприємств
співпрацівниками ДСБЕЗ.
Тема 10 Основи товарознавства та технології виробництва
пластичних мас та лакофарбових виробів. Методи дослідження при
розкритті економічних злочинів
Роль пластмас у розвитку науково-технічного процесу ХХ-ХХІ століття. Стан
товарних ресурсів України для розвитку цієї галузі. Сировина, особливості
виробництва, склад пластмас та його вплив на формування споживчих
властивостей. Класифікація пластмас. Основні види пластмас та їх
ідентифікаційні ознаки. Методи дослідження при розкритті економічних
злочинів. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконне
використання товарного знаку, сертифікатів.
Тема 11 Експертиза тканин при розкритті економічних злочинів
Сировина текстильного виробництва: Класифікація, види, споживчі
властивості. Особливості виробництва пряжі та ниток, шляхи утворення
необрахованих надлишків та методи їх розкриття. Методи ідентифікації
волокнистого складу текстильних матеріалів. Особливості виробництва,
правила прийому сортування, складання, зберігання, реалізації тканин як
джерело створення необрахованих надлишків. Експертиза дослідження тканин
на етапі досудового слідства при розкритті економічних злочинів.
Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконного
використання товарного знаку, обман покупців та замовників.
Тема 12 Основи товарознавства та технології виробництва швацьких
та трикотажних виробів
Сировина та напівфабрикати, які використовуються у виробництві трикотажу.
Будова, особливості виробництва та споживчі властивості трикотажних
полотнин.
Ідентифікаційні
ознаки
поперечнов’язного
трикотажу.
Ідентифікаційні ознаки осново в’язаного трикотажу. Експертиза трикотажу при
розкритті економічних злочинів по створенню необрахованих надлишків.
Тема №13 Експертиза шкір при розкритті економічних злочинів
7

Сировина шкіряного виробництва: будова, класифікація. Технологія
виробництва натуральних шкір та засоби розкриття створених необрахованих
надлишків. Класифікація шкір та ідентифікаційні ознаки видів натуральних
шкір. Ознаки фальсифікації. Відбір проб шкір на дослідження та експертиза
шкір при розкритті економічних злочинів. Відповідальність за випуск
недоброякісної продукції, використання товарних знаків, сертифікатів, обман
покупців.
Тема 14 Основи товарознавства та технології пушно-хутрових
товарів
Поняття про сировину, напівфабрикати, готові вироби. Класифікація хутряної
сировини. Особливості зйомки, будови, томографії та технології виробництва
хутряних напівфабрикатів. Товарні властивості хутряних напівфабрикатів як
показники якості. Фактори мінливості товарних властивостей. Особливості
сортування пушно-хутряних напівфабрикатів та готових хутряних виробів.
Типові випадки скоєння економічних злочинів та методи їх розкриття.
Тема 15 Експертиза ювелірних виробів при розкритті економічних
злочинів
Історія розвитку ювелірного мистецтва та сучасні центри ювелірного
виробництва на Україні. Дорогоцінні метали та сплави на їх основі. Система
проб дорогоцінних металів. Експертиза дорогоцінних металів при розкритті
економічних злочинів. Ювелірні каміння: класифікація, види, основні споживчі
властивості, методи діагностики. Методи експертного дослідження ювелірних
виробів при розкритті економічних злочинів.
Тема 16 Експертиза нафтопродуктів при розкритті економічних
злочинів
Нафта – джерело виробництва світлих палив: хімічний склад, основні
споживчі та експлуатаційні властивості. Способи переробки нафти та їх вплив
на властивості нафтопродуктів. Карбюраторне паливо: способи виробництва,
асортимент, марки, вимоги до експлуатаційних якостей. Дизельне паливо:
класифікація, асортимент, марки, вимоги до експлуатаційних властивостей.
Паливо для повітряно-реактивних двигунів та інші види палив. Експертиза
нафтопродуктів при розслідуванні економічних злочинів.
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3. Рекомендована література
Основна література:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко “Экспертиза алкогольных напитков,
которые используются при раскрытии экономических преступлений”
НУВД 2002 г.
В.Ф.Стороженко, Є.В.Ковальов “Експертиза ювелірних виробів при
розкритті економічних злочинів.” НУВС 1997р.
О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко .“Экспертные методы определения
сортности круп, муки и продуктов их переработки, используемые при
раскрытии экономических преступлений” НУВД 2002 г.
В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменная «Отбор проб продукции на исследование
при расследовании экономических преступлений на этапе досудебного
следствия», НУВД 2002 г.
О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко .“Экспертные методы анализа водки,
используемые при раскрытии экономических преступлений” НУВД 2002 г.
О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Оценка качества колбасных изделий,
используемая при раскрытии экономических преступлений”, НУВД 2002 г.
О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Экспрес – метод в оценке качества
консервов при раскрытии экономических преступлений”, НУВД 2002 г.
О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Отбор проб кулинарных изделий на
предприятиях общественного питания”, НУВД 2002 г.
В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна “Експертиза шкір, застосовувана при
розслідуванні економічних злочинів”, НУВС 2002 р.
В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна ”Методи дослідження тканин при
розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства”, НУВС 2002
р.
В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна ”Методи дослідження пластичних мас, які
використовуються при розкритті екологічних і економічних злочинів”,
НУВС 2002 р.
В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна «Судебно-товароведческая экспертиза»,
НУВД 2002 г.
Кардашиди Й.П. Непродовольственные товары /товароведение/ 1985 г.
Учебное пособие.
Справочник продавца продовольственных товаров. П/ред. Керакозовской
М.Ш. 1983 г.
Барабанова Е.М. и др. Справочник товароведа продовольственных товаров.
В 2х томах 1987 г.
Гринюк В.Н. и др. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и
сырья. Учебник 1986 г.
Уманцев Я.З. Хозяйственные товары и бытовая химия /товароведение/.
Учебник 1986 г.
Алексеев Н.С. и др. Теоретические основы товароведения
непродовольственных товаров. Учебник 1988 г.
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19. Брозовский Д.И. Основы товароведения 1983 г.
20. Демидова Г.А. и др. Товароведение непродовольственных товаров в 4х
томах 1988 г.
21. Голубятникова А.Т. и др. Исследование непродовольственных товаров. М.
1982 г.
22. Качалов С.М. Приемка непродовольственных товаров. 1984 г.
23. Месяченко В.Т., Кощинская В.И. Товароведение текстильных товаров.
Учебник 1987 г.
24. Гончаров и др. Организация торговли продовольственных товаров. 1981 г.
25. Куник О.Я. и др. Поставка товаров народного потребления 1987 г.
26. Практические работы по товароведению непродовольственных товаров.
Учебное пособие. 1987г.
27. Семенов А.С. и др. Товароведение плодоовощных, зерномучных,
кондитерских и вкусовых товаров. Учебник, 1987
28. Справочник торгового работника.. Под ред.В.К.Задорожного,1980г.
29. Богатырева Т.Г. и др. Справочник товароведа., В 4-х томах. 1988г.
30. Справочник товароведа непродовольственных товаров. 1983
31. Андрест Б.В. и др. Справочник товароведа продовольственных товаров,
1987 г.
32. Товароведение хозяйственных товаров. Учебник. 1984г.
33. Валяева А.В. Обувные товары. 1986г.
34. Габризлянц М.Н. Товароведение мясных и рыбных товаров. 1982г.
35. Гусейнова Т.С. Жильцова. Г.В. Товароведение швейных и трикотажных
товаров.1985г.
36. Базароваа. В.И. и др. Исследование продовольственных товаров,1986г.
37. Коляденко С.С. и др. Товароведение текстильных товаров, 1981 г,
38. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров. 1986г.
39. Мареев Ю.М. Товароведение металлохозянственных и электробытовых
товаров. Учебник. 1986г.
40. Павлин А.В. Мирошников ЕА. Товароведение обувных товаров. 1983г.
41. Поливанова. Т.Н. Трикотажные, галантерейные и парфюмернокосметические товары. Учебник» 1986г.
42. Смирнова НА. и др. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров.
1989
44 Пособие для контролера, общественного питания. 1986.
45 Нормативно-технічні та правові документи України.
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