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1. Опис навчальної дисципліни
Програма підготовки
бакалавр

Шифри та назви галузі
Характеристика навчальної дисзнань, код та назва напряму
ципліни
(назва ОКР)
підготовки, спеціальності
Кількість кредитів ЕСТS –
0304 Право
Цикл підготовки гуманітарна та
(шифр галузі)
(назва галузі знань)
1,0
соціально-економічна (за вибо6.030401 правознавство ром ВНЗ)
(код напряму )
(назва напряму підготовки
(назва циклу)
або спеціальності)
Загальна кількість годин –
30
___бакалавр____
Дисципліна «Основи товарознавства та технології виробництва
споживчих товарів»
Навчальний курс

1
(номер)

Семестр

1
(номер)

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних

–1

самостійної роботи – 1

Види контролю:
Підсумковий контроль – залік
_________________________
Розподіл навчальної дисципліни
за видами занять
(денна форма навчання):
Лекції – 8;
(години)

Семінарські заняття – 0;
(години)

Практичні заняття –

0;
(години)

Лабораторні заняття – 10;
(години)

Самостійна робота – 12;
(години)

Індивідуальні завдання
Курсова робота –
0;
(кількість; № семестру)

Реферати

–

1

1;

(кількість; № семестру

_____________________________
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
До навчального плану першого етапу спеціалізації кандидатів на службу в органах внутрішніх справ, входить навчальна дисципліна «Основи товарознавства
та технології виробництва споживчих товарів». Робоча програма навчальної
дисципліни розроблена з урахуванням особливостей фахової підготовки кандидатів на службу в ОВС за ступеневою освітою в світлі завдань щодо забезпечення економічної безпеки держави, розкриття економічних злочинів на етапі
досудового та судового слідства діяльності окремого підприємства та правової
основи підприємництва в Україні.
Головною метою навчальної дисципліни є:
формування у кандидатів на службу в ОВС вміння використовувати її науковий зміст, методологічні, теоретичні та технологічні засоби при вирішенні протиправних ситуацій;
обґрунтування і використання цільових видів пізнавальної та професійної діяльності;
формування професійних навичок для виявлення фальсифікованої
продукції, розкриття економічних злочинів у сфері виробництва
та реалізації продукції;
формування професійних навичок по обґрунтовуванню постанов
на проведення судово-товарознавчих експертиз, формування запитань експерту, оцінки та використовування висновку експерта
До фахівців вищезазначеної спеціальності пред’являються вимоги, які відображені у таблиці.
Таблиця
Кваліфікаційні вимоги до фахівців
Фахівець повинен знати
Фахівець повинен вміти
- Предмет та завдання товарознавс- - Визначати комплекс споживчих
тва на сучасному етапі розвитку
властивостей продукції;
економіки;
- користуватись
нормативно- споживчі властивості продукції;
технічною документацією, яка ре- нормативно-технічні документи,
гламентує виробництво, реалізаякі регламентують якість продукцію та якість продукції;
ції;
- виявляти джерела створення необ- методи контролю якості та факторахованих надлишків на шляху
ри, які її створюють;
життєвого циклу товарів;
- джерела сировини, особливості - володіти прийомами ідентифікації
виробництва продовольчих та нефальсифікованої продукції;
продовольчих товарів;
- володіти прийомами відбору проб
- ознаки фальсифікаційної продукта органолептичними методами
ції
перевірки якості продукції;
правила відбору проб продовольчих - грамотно оформляти документи
та непродовольчих товарів, їх пакупри розслідуванні злочинних дій у
вання та документальне оформлення
відповідності з чинним законодавпри відправленні на експертизу
ством України.
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Навчальна дисципліна «Онови товарознавства та технології виробництва
споживчих товарів» має велике значення у формуванні професійних знань та
практичних навичок працівників різних підрозділів системи МВС України. Навчальна дисципліна «Онови товарознавства та технології виробництва споживчих товарів» - це багатогалузева наукова дисципліна, яка вивчає:
сировину, матеріали та напівфабрикати;
джерела сировини та центри її;
процес виготовлення продукції на основі найновітніших технологій,
досягнень науки і техніки;
споживчу цінність продукції та фактори, що її формують;
споживчі властивості продукції, способи її ідентифікації, фальсифікаційні ознаки;
якість продукції, методи відбору проб, методи контролю якості і методи випробувань;
нормативно-технічні документи, які регламентують якість товарів;
причини появи пороків, дефектів та способи створення необрахованих надлишків.
Об’єктом вивчення товарознавства є сировина, матеріали, напівфабрикати, готова продукція, прилади та обладнання, технологічні процеси, умови
пакування, транспортування та зберігання, товарні знаки, товаросупровідні документи та сертифікати різного призначення.
Як комплексна наукова дисципліна вона використовує метод системного
підходу. На практиці вона спирається на знання рідних галузей природних, суспільних, технологічних та правових наук. Методологічною основою пізнання в
товарознавстві з позицій діалектики була і є філософія. Економічна теорія допомагає виявити економічні важелі управління споживчою вартістю, закономірності розвитку виробничих відносин. Споживчі властивості, якість продукції,
технології виробництва вивчаються у тісному зв’язку з досягненнями природознавчих наук – фізики, хімії, біології, мікробіології, гістології, матеріалознавства та ін. Метрологія у товарознавстві забезпечує єдність, точність та надійність
вимірювань, ефективне використання сучасної вимірювальної техніки. Кваліметрія у товарознавстві забезпечує кількісне вимірювання якості продукції.
Математика і статистика дозволяє моделювати процеси, визначати достовірність досліджень. З урахуванням професійної спрямованості навчання найбільшу значимість мають зв’язки товарознавства з навчальними дисциплінами криміналістичного циклу, статями Кримінального, Господарського кодексів України, законами України, Постановами Кабінету міністрів України.
Викладання основ товарознавства здійснюється з урахуванням вимог педагогіки до читання лекцій, проведення лабораторних робіт, які супроводжуються використанням натуральних зразків, демонстрацією відеофільмів. У навчальному кабінеті товарознавства сконцентровані натуральні наочні посібники, відео, фільмотека та кодокартотека за всіма темами навчальної дисципліни,
нормативно-технічні документи, методичні вказівки досліджень і методичні
посібники по всім темам навчальної дисципліни, зразки фальсифікаційної продукції.
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Форми організації навчання кандидатів на службу в ОВС є такі:
Лекція – це форма аудиторного заняття курсантів (студентів, слухачів),
яка на проблемному рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації шляхом викладання загальних і особливих положень теми даної навчальної
дисципліни. Метою кожної лекції є висвітлення лектором проблемних аспектів
курсу, характеристика основних категорій, ретельний догляд окремих особливостей теми та визначення певних тенденцій, використання зв’язків практичної
роботи підрозділів системи МВС, а також з досвідом проведення судовотоварознавчих експертиз. Матеріал лекції повинен бути наданий у тісному
зв’язку з їх майбутньою роботою та опиратися на досвід працівників практичних підрозділів ОВС.
Лабораторна робота – це форма аудиторного заняття, яка формує практичні навички володіння науковою методикою експертних досліджень, уміння
працювати з нормативно-технічною документацією, оволодіння методикою органолептичного та фізико-хімічного дослідження при виявленні фальсифікованої продукції.
Консультації – це форма аудиторного або індивідуального заняття, яка
сприяє більш глибокому та повному засвоєнню тем дисципліни.
Самостійна робота – є однією з основних форм організації навчання.
Форми організації самостійної роботи різні: конспектування навчального матеріалу, відпрацювання лабораторних робіт, підготовка рефератів, складання товарознавчих кросвордів та ін.
Контроль за знаннями може проводитись: на лекціях (у формі товарознавчого диктанту); тестовий контроль на початку лабораторної роботи і ін. Контроль знань вивченої теми навчальної дисципліни; підсумковий контроль у вигляді письмової роботи за варіантами або тестовий за модулями з навчальної
дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів».
Рівень знань кандидатів на службу в ОВС оцінюється з урахуванням критеріїв, які прийняті в Харківському національному університеті внутрішніх
справ:
«Р» - репродуктивний рівень, який передбачає вміння відтворювати знання (відповідає оцінці «задовільно» або «залік»);
«А» - алгоритмічний рівень, який, окрім відтворення, передбачає вміння
використовувати знання для розв’язання типових завдань (відповідає оцінці
«добре» або «залік»);
«Т» - творчій рівень, який, окрім відтворення знань і вміння розв’язувати
типові завдання, передбачає вміння розв’язувати також і нестандартні завдання
(відповідає оцінці «відмінно» або «залік»).
Оцінка «залік» виставляється курсанту, слухачу чи студенту, який твердо
знає програмний матеріал, грамотно та логічно його висловлює, який не допускає суттєвих помилок у відповіді на питання, вірно застосовує теоретичний матеріал у вирішенні практичних завдань, може простежити створення необрахованих надлишків та знає методи їх розкриття; а також ознаки фальсифікованої
продукції
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3. Програма навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «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 складається з
трьох розділів:
Загальна тема №1 «Теоретичні основи товарознавства» Це азбука
конкретного товарознавства, в якій вивчаються:
закономірності формування споживчих властивостей, якості та асортимент товарів;
сучасні методи контролю якості, принципи та системи класифікації
та кодування товарів;
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основи стандартизації та сертифікації;
фактори, які формують та зберігають якість продукції.
Загальна тема № 2 «Основи товарознавства та технології виробництва продовольчих товарів» У цьому модулі вивчаються:
особливості технології виробництва зерна, крупи, борошна, хлібобулочних виробів, які впливають на створення не обрахованих надлишків;
основи товарознавства та технології виробництва кондитерських виробів, відбір проб на дослідження та експертизу;
експертні методи дослідження алкогольних та слабоалкогольних напоїв; ознаки фальсифікації;
особливості заготовки, переробки плодово-овочевої продукції; випарки створення не обрахованих надлишків;
м'ясо та ковбасні вироби як об’єкт можливих економічних злочинів;
харчові жири: сировина, особливості виробництва;
організація та контроль підприємств громадського харчування; відбір
проб на дослідження;
чай, кофе, тютюнові вироби: асортимент, показники якості, ознаки
фальсифікації.
Загальна тема № 3 «Основи товарознавства та технології виробництва непродовольчих товарів» Модуль спрямований на вивчення:
основи виробництва тканин, показники якості, випадки створення не
обрахованих надлишків при виробництві та реалізації; експертиза
тканин;
основи товарознавства та технології виробництва пластичних мас,
експертиза пластичних мас при розкритті економічних та екологічних злочинів;
методи ідентифікації парфумних та косметичних виробів та виявлення не обрахованих лишків;
ювелірні вироби: експертиза та діагностика, умови клеймування, обліку, зберігання та реалізації;
нафта та продукти її переробки; дослідження показників якості.
Вивчення дисципліни проходить на основі застосування кандидатами на
службу в ОВС знань з різних галузей права та криміналістики з використанням
досвіду роботи проведення судово-товарознавчих експертиз. Формування практичних професійних навичок майбутніх оперативних працівників ДСБЕЗ, слідчих, працівників бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, кредиту здійснюється на лабораторних роботах на експертизі продовольчих та непродовольчих
товарів з використанням нормативно-технічних документів, кримінального та
цивільного Кодексів України, Постанов Кабінету міністрів України. Крім того,
передбачено і консультативні та індивідуальні заняття. Усі види навчальних занять охоплюють теми програми. До кожної теми лабораторних занять розроблені тестові контрольні завдання з 5-ти варіантів, тематичні товарознавчі диктанти (для контролю знань) та методичні вказівки до проведення досліджень та
визначення фальсифікованої продукції. По кожному модулю розроблені тести у
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повному обсязі, а також залікові контрольні роботи, які поєднують відповіді на
конкретні запитання з тестовими запитаннями.
Щоб отримати залік кандидати на службу в ОВС повинні мати позитивну
підсумкову оцінку з кожного із трьох модулів, відпрацювати лабораторні роботи з захистом та оцінкою, а також відпрацьовані пропущені лекції.
До кожної теми лабораторних робіт визначена мета заняття, завдання до
методів дослідження, вказано теми рефератів. Під час самостійної роботи з дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів» кандидати на службу в ОВС за власним вибором готують одну із тем, які
запропоновано у переліку тем для підготовки рефератів на відповідну лекцію
або лабораторну роботу. Обсяг реферату – 10-12 сторінок. Самостійне поглиблення знань відбувається під час виконання курсантами наукових досліджень,
результатом яких є може бути підготовка доповідей на конференцію, публікацію тез доповідей чи статей.

4. Структура навчальної дисципліни

Семестр № 2
Загальна Загальна тема №1 «Теоретема 1 тичні основи товарознавства»
Тема 1. Предмет, метод ди3
1
сципліни і її використання в
практичній діяльності ОВС
Тема 2. Споживчі властиво- 3
1
сті товарів, стандартизація
та сертифікація товарів, як
засіб при попере6дженні та
розкритті злочинів
Всього за загальною темою
6
2
1
Загальна тема № 2 «Основи товарознавства та технології виробництва про-

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

лекції

Номер та та найменування
теми

Всього

Номер
загальної
теми

Література, сторінки

4.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Контр.
роб 1
1

1

1

1

2

2
Контр.
роб. 2

10

довольчих товарів»
Тема 3. Основи товарознав- 2
ства та технології виробництва зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів
Тема 4. Способи виявлення
4
зловживань в агропромисловому комплексі. Основи
товарознавства та технології
виробництва харчосмакових
товарів при попередження
та розкритті злочинів
Тема 5. Організація роботи
4
та перевірка підприємств
ресторанного господарства.
Методи виявлення зловживань при виробництві та
реалізації м'ясо-молочних
продуктів
Всього за загальною темою 10
2
Загальна тема № 3 «Основи товарознавства та технології виробництва непродовольчих товарів»
Тема 6. Основи товарознав- 4
ства та технології виготовлення пластмас. Методи
дослідження при розслідуванні злочинів. Експертиза
нафтопродуктів при розкритті економічних злочинів
Тема 7. Товарознавча екс4
пертиза тканин при розслідування економічних правопорушень. Товарознавство та експертне дослідження
шкір
Тема 8. Виявлення неврахо- 2
ваних надлишків лісових
матеріалів при сортуванні,
маркуванні, обліку, зберіганні та реалізації
Тема 9. Основи товарознав- 4
ства та технології виробництва ювелірних виробів,
їхнє експертне дослідження
Всього за загальною темою 14
3

2

-

1

1

2

1

1

2

2

4

4
Контр.
роб 3

1

1

2

2

2

-

2

1

1

2

4

4

6

КР 1

11

Всього за семестр

30

8

10

12

залік

4.2. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання що виносяться на самостійну
роботу слухача
Загальна тема №1 «Теоретичні основи товарознавства»
Тема 1. Предмет, метод дисципліни і її використання в практичній діяльності ОВС
Підготовка до лабораторної роботи
Тема 2. Споживчі властивості товарів,
стандартизація та сертифікація товарів, як
засіб при попере6дженні та розкритті
злочинів
Підготовка до лабораторної роботи
Загальна тема № 2 «Основи товарознавства та технології виробництва продовольчих товарів»
Тема № 3: Основи товарознавства та технології виробництва зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів
Підготовка до лабораторної роботи
Тема 4. Способи виявлення зловживань в
агропромисловому комплексі. Основи
товарознавства та технології виробництва
харчосмакових товарів при попередженні
та розкритті злочинів
Підготовка до лабораторної роботи

Тема 5. Організація роботи та перевірка підприємств ресторанного господарства. Методи
виявлення зловживань при виробництві та
реалізації м'ясо-молочних продуктів
Конспект за темою «Методи виявлення
зловживань при виробництві та реалізації
м'ясо-молочних продуктів»
Загальна тема № 3 «Основи товарознавства
та технології виробництва непродовольчих
товарів»
Тема 6. Основи товарознавства та технології
виготовлення пластмас. Методи дослідження
при розслідуванні злочинів. Експертиза нафтопродуктів при розкритті економічних зло-

Методичні рекомендації
до самостійної роботи

Основна: 14, с. 2-12;20; 26; 27; 33;
53

Основна: 14, с. 12-26; 26; 33; 53

Основна: 3; 4; 13, с. 3-7; 16; 22-24;
34; 36; 51, 53

Основна: 1; 4; 5; 13, с. 8-11; 15;
20; 22; 23; 32; 34; 40;53
Основна: 4; 6–8; 13, с. 26-31; 17;
19; 32; 40; 43; 45; 52
Основна: 4; 6–8; 13, с. 26-31; 17;
19; 32; 40; 43; 45; 52

Основна: 11; 18; 20; 21; 41
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Конспект за темою «Експертиза нафтопродуктів при розкритті економічних злочинів»
Тема 7. Товарознавча експертиза тканин
при розслідування економічних правопорушень. Товарознавство та експертне дослідження шкір
Конспект за темою «Товарознавство та
експертне дослідження шкір»
Тема 8. Виявлення неврахованих надлишків лісових матеріалів при сортуванні,
маркуванні, обліку, зберіганні
Конспект за темою «Виявлення неврахованих надлишків лісових матеріалів при
сортуванні, маркуванні, обліку, зберіганні»

Тема 9. Основи товарознавства та технології
виробництва ювелірних виробів. Особливості експертних досліджень
Підготовка до лабораторної роботи

Основна: 11; 18; 20; 21; 41
Основна: 9; 10; 18; 21; 29; 31; 44;
46; 49
Основна: 9; 10; 18; 21; 29; 31; 44;
46; 49; 50

Основна: 26; 35; 39; 53

Основна: 2; 13, с. 75-83; 18; 37-39

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1. Теми рефератів
1. Методи і види контролю якості та їх використання працівниками ОВС
по виявленню фальсифікованої продукції та створення не обрахованих надлишків.
2. Фактори, що формують якість продукції та джерела створення не обрахованих надлишків.
3. Основні показники якості товарів та методи їх оцінки при пересортиці
і фальсифікації, які використовуються в практичній діяльності працівників
ДСБЕЗ.
4. Використання органолептичного та інструментального методів контролю якості товарів при розкритті економічних злочинів на етапі досудового
слідства.
5. Специфіка використання стандартів та технічних умов при розкритті
економічних злочинів на етапі досудового слідства.
6. Сертифікація продукції як засіб підвищення якості товарів та її конкурентоспроможності.
7. Фактори, які зберігають якість продукції та джерела створення не обрахованих надлишків.
8. Споживчі властивості тканин як показники якості.
9. Споживчі властивості пластмас як показники якості.
10. Споживчі властивості взуття як показники якості
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11. Типові порушення технології заготівлі та умов зберігання зерна, які
впливають на створення не обрахованих надлишків.
12. Особливості прийому, показники якості, транспортування та зберігання зерна. Джерела створення не обрахованих надлишків.
13. Відбір проб зерна для дослідження та експертні методи визначення
якості.
14. Типові порушення технології виробництва крупи та борошна, які
впливають на створення не обрахованих надлишків сировини та готової продукції.
15. Типові порушення технології виробництва хліба та хлібобулочних виробів, які впливають на створення не обрахованих надлишків сировини та готової продукції.
16. Експертиза борошна при розкритті економічних злочинів.
17. Показники якості хліба і методи дослідження, які використовуються
на етапі досудового слідства.
18. Умови пакування, транспортування, зберігання та реалізації хліба та
хлібобулочних виробів, як впливають на створення не обрахованих надлишків.
19. Цукор: основні типові порушення технології виробництва, які впливають на створення не обрахованих надлишків сировини та готової продукції.
20. Мед: класифікація, хімічний склад, показники якості. Ознаки фальсифікованої продукції.
21. Шоколад: какао-порошок: особливості виробництва, асортимент, показники якості, пакування, умови та терміни зберігання.
22. Східні ласощі: особливості асортименту, показники якості.
23. Кондитерські вироби спеціального призначення: класифікація асортименту, показники якості.
24. Методика відбору проб кондитерських виробів на дослідження та їх
документальне оформлення.
25. Тютюн: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники
якості.
26. Тютюнові вироби: види, асортимент, показники якості, особливості
оцінки якості та вплив на стан здоров’я людини.
27. Чай та кава: асортимент, показники якості, ознаки фальсифікації
28. Асортимент спирту, показники якості. Створення не обрахованих надлишків та основні прийоми їх розкриття при виробництві та реалізації спирту.
29. Створення не обрахованих надлишків та основні прийоми їх розкриття
при виробництві та реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів.
30. Особливості виробництва коньяків, асортимент та показники якості.
Ознаки фальсифікованої продукції.
31. Виноградні вина: Особливості виробництва, класифікація асортименту, показники якості. Ознаки фальсифікованої продукції.
32. Технологія виробництва страв та кулінарних виробів. Засоби розкриття не обрахованих надлишків.
33. Відбір проб продукції громадського харчування, пакування та документальне оформлення при направленні на експертне дослідження.
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34. Використання нормативно-технічної, облікової та технологічної документації при розкритті економічних злочинів в діяльності підприємств громадського харчування.
35. Значення пластичних мас в розвитку науки та техніки ХХ-ХХІ століття, їх застосування.
36. Склад пластичних мас та його вплив на формування споживчих властивостей виробів.
37. Експертиза пластичних мас при розкритті економічних та екологічних
злочинів.
38. Сухі фарби; споживчі властивості асортименту, галузі використання.
39. Особливості технології виробництва оліф та засоби розкриття злочинів
при створенні не обрахованих надлишків у цій сфері.
40. Особливості технології виробництва лаків та засоби розкриття злочинів при створенні не обрахованих надлишків.
41. Особливості технології виробництва фарб та розкриття злочинів при
створенні не обрахованих надлишків.
42. Текстильні волокна рослинного походження: хімічний склад, споживчі
властивості та ідентифікаційні ознаки, які розпізнаються органолептичними
методами, мікроскопічним та вогневою пробою.
43. Методи розпізнавання текстильних волокон тваринного походження
при розкритті економічних злочинів.
44. Хімічні, штучні та синтетичні волокна та методи їх ідентифікації при
розкритті злочинів по створенню не обрахованих надлишків.
45. Методи розкриття економічних злочинів по створенню не обрахованих
надлишків та етапи виробництва пряжі та ниток.
46. Методи розкриття економічних злочинів по створенню не обрахованих
надлишків на етапі виробництва, складання, сортування та реалізації тканин.
47. Коштовні метали та сплави на їх основі як сировина ювелірного виробництва.
48. Експертиза коштовних металів при розкритті економічних злочинів.
49. Методи діагностики ювелірних каменів при розкритті економічних
злочинів.
50. Клеймування та маркування ювелірних виробів.
51. Особливості обліку, зберігання та реалізації ювелірних виробів.
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі лекції (8 годин), лабораторних
занять (10 годин), а також самостійної роботи (18 годин). Аудиторні заняття
проводяться у формі лекційних та лабораторних занять.
Методи дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва
споживчих товарів» у багатьох випадках збігаються з методами курсів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, серед яких основними є такі:
моделювання – для опису сутності процесів, фактів, понять і необхідних
взаємозв’язків;
графо-аналітичний аналіз – аналіз і підтвердження в певних координатах
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економічних постулатів і моделей;
умовне прогнозування – визначення через графо-аналітичні моделі за інших рівних умов „поведінки” тих чи інших параметрів природного середовища;
системний аналіз – як частина теорії для побудови алгоритмів вибору поведінки у конкретних ситуаціях;
аналіз і синтез – як методи логіки при побудові алгоритмів діяльності в
умовах зміни стану довкілля;
декомпозиція та композиція – як прийоми оргпроектування для побудови
структурних схем підпорядкованості процесів і прийняття рішень.
7. Методи контролю
Поточний контроль на семінарських заняттях на протязі семестру. Модульні контролі підсумковий модульний контроль.
Питання, які виносяться на складання підсумкового модульного контролю:
1. Поняття про товар, його споживчу вартість та споживчі властивості.
2. Класифікація споживчих властивостей. Характеристика безпеки товарів.
3. Характеристика простих та складних функціональних властивостей товарів.
4. Характеристика ергономічних та гігієнічних споживчих властивостей та надійності товарів.
5. Характеристика естетичних властивостей та надійності товарів.
6. Особливості споживчих властивостей продовольчих товарів та правила реалізації.
7. Методи контролю якості товарів.
8. Види контролю якості продукції.
9. Методика відбору проб продукції різної консистенції для експертного дослідження.
10. Фактори, які формують якість продукції, їх характеристика та використання
у створенні кримінальних ситуацій.
11. Фактори, які зберігають якість продукції їх характеристика для створення не
обрахованих надлишків.
12. Сутність стандартизації як засобу підвищення та контролю якості продукції.
Категорії та види стандартів України. Відповідальність за порушення вимог
стандартів.
13. Сертифікація продукції, її види та значення у захисті продукції від підробок.
14. Класифікація товарів та її види. Штрихове кодування товарів, практика використання при розкритті економічних злочинів.
15. Поняття про основні технологічні процеси приготування блюд та кулінарних
виробів, та їх використання для створення не обрахованих надлишків.
16. Основна технологічна та нормативно-технічна документація, яка регулює
процес приготування блюд і кулінарних виробів в системі громадського харчування.
17. Відбір проб продукції громадського харчування на експертне дослідження,
їх пакування та документальне оформлення.
18. Мука: особливості технології, класифікація асортименту, показники якості,
умови зберігання. Випадки створення не обрахованих надлишків.
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19. Крупа: особливості технології виробництва, класифікація асортименту, показники якості, умови зберігання, які впливають на створення не обрахованих надлишків.
20. Хлібобулочні вироби: сировина, особливості технології виробництва, класифікація асортименту, показники якості. Типові випадки створення не обрахованих надлишків.
21. Алкогольні напої: сировина, особливості технології виробництва, класифікація асортименту, показники якості, методи дослідження, органолептичні
ознаки фальсифікованої продукції.
22. Методи переробки плодів та овочів, класифікація асортименту, контроль
якості плодоовочевої продукції.
23. Технологічні процеси виробництва м’ясних консервів, асортимент, показники якості, маркування. Експрес-методи оцінки якості.
24. Рослинна олія: особливості технології виробництва, класифікація асортименту, показники якості.
25. Сири: особливості технології виробництва, класифікація асортименту, маркування, показники якості.
26. Кондитерські вироби: сировина, особливості виробництва, особливості виробництва карамелі і цукерок, асортимент якості.
27. Харчосмакові товари (чай, кава): процеси виробництва, методи контролю
якості. Відбір проб. Ознаки фальсифікації.
28. Виноградні та плодово-ягідні вина: особливості технології виробництва,
класифікація асортименту, показники якості, маркування. Ознаки фальсифікованої продукції.
29. Склад, властивості та класифікація пластмас.
30. Категорії, види, структура стандартів. Практика застосування стандартів в
практиці роботи правоохоронних органів.
31. Способи переробки пластмас в вироби. Безпека пластмас.
32. Ідентифікація пластмас методом вогневої проби.
33. Органолептичні способи ідентифікації пластмас.
34. Текстильні волокна: класифікація, споживчі властивості текстильних волокон.
35. Методи ідентифікації текстильних волокон та волокнистого складу тканин.
36. Особливості прядіння хлопку, льону. Випадки створення неврахованих надлишків.
37. Особливості прядіння шовку та шерсті. Випадки створення неврахованих
надлишків.
38. Класифікація асортименту пряжі. Вплив на формування споживчої вартості
тканин.
39. Особливості виробництва тканин. Випадки створення ситуацій для здійснення економічних злочинів.
40. Особливості попередньої відділки тканин.
41. Особливості технології відділки бавовняних, льняних тканин.
42. Особливості технології відділки шовкових та шерстяних тканин.
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43. Спеціальні та заключні відділки тканин, їх вплив на споживчі властивості
тканин.
44. Типові випадки створення ситуацій для здійснення злочинів в ткацькому виробництві та реалізації тканин.
45. Показники якості тканин, принципи та методика сортування.
46. Особливості проектування швацьких виробів. Випадки створення неврахо
47. Дорогоцінні метали та сплави на їх основі. Проби.
48. Методи випробування дорогоцінних металів та виробів з них.
49. Особливості виробництва ювелірних виробів. Таврування, маркування.
50. Ювелірні вироби: класифікація, властивості, види.
51. Особливості приймання, обліку зберігання ювелірних виробів.
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8. Розподіл балів, які отримують курсанти, слухачі, студенти з
навчальної дисципліни

Оцінка Оцінка за націов балах нальною шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

35–59

Незадовільно
(„не зараховано”)
1–34

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види
завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.
E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з
них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при
додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
10.2. Рекомендована література
Базова
1. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко “Экспертиза алкогольных напитков, которые используются при раскрытии экономических преступлений” НУВД
2002 г.
2. В.Ф.Стороженко, Є.В.Ковальов “Експертиза ювелірних виробів при розкритті економічних злочинів.” НУВС 1997р.
3. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко .“Экспертные методы определения сортности круп, муки и продуктов их переработки, используемые при раскрытии экономических преступлений” НУВД 2002 г.
4. В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменная «Отбор проб продукции на исследование
при расследовании экономических преступлений на этапе досудебного
следствия», НУВД 2002 г.
5. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко .“Экспертные методы анализа водки, используемые при раскрытии экономических преступлений” НУВД 2002 г.
6. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Оценка качества колбасных изделий, используемая при раскрытии экономических преступлений”, НУВД 2002 г.
7. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Экспрес – метод в оценке качества консервов при раскрытии экономических преступлений”, НУВД 2002 г.
8. О.В.Загуменная, В.Ф.Стороженко ”Отбор проб кулинарных изделий на предприятиях общественного питания”, НУВД 2002 г.
9. В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна “Експертиза шкір, застосовувана при розслідуванні економічних злочинів”, НУВС 2002 р.
10. В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна ”Методи дослідження тканин при розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства”, НУВС 2002 р.
11. В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна ”Методи дослідження пластичних мас, які
використовуються при розкритті екологічних і економічних злочинів”,
НУВС 2002 р.
12. В.Ф.Стороженко, О.В.Загуменна «Судебно-товароведческая экспертиза»,
НУВД 2002 г.
13. Петрова І.А., Дьякова Т.С., Червяков І.М. Методичні матеріали та лабораторні роботи з дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва» – Харків: НУВС, 2004. – 120 с.
14. Стороженко В.Ф., Петрова І.А., Книш В.І. Науково-методичний посібник по
вивченню курсу «Основи товарознавства та технології виробництва» – Харків: НУВС, 2003, 62 с.
15. Петрова І.А., Дьякова Т.С. Експертиза технології виготовлення напоїв та
виявлення фальсифікації. Навчальний посібник. – Х.: Видавництво ХНУВС,
2007. – 136 с.
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16. Петрова І.А., Дьякова Т.С. та ін. Експертні дослідження круп, борошна та
хлібобулочних виробів при розкритті економічних злочинів. Навчальнопрактичний посібник - Х.: ТОВ «Видавництво «Титул». 2008, - 72с.
17. Петрова І.А., Загуменна О.В. та ін. Експертні дослідження молока та молочних товарів з метою виявлення фальсифікації: Навчальний посібник - Х.:
ТОВ «Видавництво «Титул». 2009, - 88 с.
18. Петрова І.А., Загуменна О.В., Яременко В.В. Загальні засади судовотоварознавчої оцінки майна (товарів) та об’єктів інтелектуальної власності в
Україні. Монографія. Х. : ХНУВС, 2010. – 224с.
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