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1. Загальні методичні вказівки
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,
товаросупроводні документи та сертифікати різного призначення.
Головною метою навчальної дисципліни є:
- формування у курсантів (слухачів, студентів) 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 вищезазначених спеціальностей та спеціалізацій
пред’являються вимоги, які відображені у табл.
Кваліфікаційні вимоги до фахівців
Фахівець повинен знати
Фахівець повинен вміти
- Предмет
та
завдання - Визначати
пріоритет
задач
товарознавства на сучасному етапі
товарознавства з урахуванням
розвитку економіки;
стану ринкової економіки;
- споживчі властивості продукції;
- визначати комплекс споживчих
- нормативно-технічні документи,
властивостей продукції;

-

-

які
регламентують
якість
продукції;
методи контролю якості та
фактори, які її створюють;
джерела сировини, особливості
виробництва продовольчих та
непродовольчих товарів;
ознаки
фальсифікаційної
продукції
правила
відбору
проб
продовольчих та непродовольчих
товарів,
їх
пакування
та
документаційне оформлення при
відправленні на експертизу

- користуватись
нормативнотехнічною документацією, яка
регламентує
виробництво,
реалізацію та якість продукції;
- виявляти
джерела
створення
необрахованих надлишків
на
шляху життєвого циклу товарів;
- володіти прийомами ідентифікації
фальсифікованої продукції;
- володіти прийомами відбору проб
та органолептичними методами
перевірки якості продукції;
- грамотно
та
професійно
оформляти документацію при
розслідуванні злочинних дій у
відповідності
з
чинним
законодавством України.

«Основи товарознавства та технології виробництва споживчих
товарів» як комплексна наукова дисципліна 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.

Форми організації навчання курсантів (студентів, слухачів)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
судово-товарознавчих експертиз. Матеріал лекції повинен бути наданий у
тісному зв’язку з майбутньою працею курсантів (студентів) та опиратися на
досвід праці слухачів.
Практичне заняття – це форма аудиторного заняття курсантів, яка
формує теоретичні знання та практичні навички володіння науковою
методикою досліджень, уміння працювати з нормативно-технічною
документацією та іншими документами.
Лабораторна робота – це форма аудиторного заняття курсантів
(студентів, слухачів), яка формує практичні навички володіння науковою
методикою експертних досліджень, уміння працювати з нормативнотехнічною 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 студентів 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».
Щоб отримати залік курсанти повинні мати позитивну підсумкову
оцінку по кожному із трьох модулів, відпрацювати практичні заняття,
захистити їх та отримати позитивну оцінку, а також відпрацювати пропущені
лекції. До кожної теми дисципліни вказано теми рефератів, які готуються під
час самостійної підготовки. Також під час самостійної роботи курсанти за
власним вибором конспектують одну із тем, які запропоновано у переліку
тем на відповідну лекцію або лабораторну роботу. Обсяг реферату – 10-12
сторінок. Самостійне поглиблення знань відбувається під час проведення
курсантами наукових досліджень, результатом яких є підготовка доповідей
на конференцію, публікацію тез доповідей чи статей.
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

Семестр № 2
тема
№1
Загальна Загальна
«Теоретичні
основи
тема 1
товарознавства»
Тема 1. Предмет, метод
3
1
дисципліни і її
використання в практичній
діяльності ОВС
Тема 2. Споживчі
3
1
властивості 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
продовольчих товарів»
Тема 3. Основи
2
товарознавства та технології
виробництва
зерноборошняних,
хлібобулочних та
кондитерських виробів
Тема 4. Способи виявлення
4
1
зловживань в
агропромисловому
комплексі. Основи
товарознавства та технології

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

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Контр.
роб 1
1

1

1

1

2

2
Контр.
роб. 2

2

-

1

2

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
4
товарознавства та технології
виготовлення пластмас.
Методи дослідження при
розслідуванні злочинів.
Експертиза нафтопродуктів
при розкритті економічних
злочинів
Тема 7. Товарознавча
4
експертиза тканин при
розслідування економічних
правопорушень.
Товарознавство та
експертне дослідження шкір
Тема 8. Виявлення
2
неврахованих надлишків
лісових матеріалів при
сортуванні, маркуванні,
обліку, зберіганні та
реалізації
Тема 9. Основи
4
товарознавства та технології
виробництва ювелірних
виробів, їхнє експертне
дослідження
Всього за загальною темою 14
3
Всього за семестр
30

1

1

2

2

4

4
Контр.
роб 3

1

1

2

2

2

-

2

1

1

2

4

4

6

КР 1

8

10

12

залік

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

Загальна тема 1 «Теоретичні основи товарознавства»
Тема № 1 Споживчі властивості як показники якості.

Навчальні питання
1.
Предмет і завдання товарознавства на сучасному етапі розвитку
економіки. Міжпредметні зв’язки.
2.
Роль навчальної дисципліни «Основи товарознавства та
технології виробництва» у формуванні професійних знань та практичних
навичок фахівців системи МВС України.
3.
Поняття про споживчі властивості та їх класифікація.
4.
Споживчі властивості як показники якості.
Лабораторна робота №1. Аналіз номенклатури споживчих
властивостей.(2 години)
Мета роботи: - Ознайомитися зі структурою нормативних документів
«Номенклатура споживчих властивостей.»
- навчитися аналізу основних споживчих властивостей, які
враховуються при перевірці якості товарів.
Завдання №1. Проаналізувати номенклатуру споживчих властивостей
на конкретну продукцію (не менш 3-х видів товару)
Результати записати у таблицю

4

5

6

7

Завдання №2. Скласти номенклатуру
властивостей запропонованого товару.

основних

9

10

Других властивостей

Гігієнічних
властивостей

8

Надійності

3

Безпеки

2

Функціональних
властивостей

Строк дії стандарту

Об’єкт стандарту

Шифр стандарту

1

Ергономічних
властивостей

Показники
Галузь поширювання

№
п/п

11

споживчих

Література: 1. Н.С.Алексеев и др. «Теоретические основы
товароведения непродовольственных товаров», М. Экономика, 1988, с.3-27.
2. Стороженко В.Ф., Петрова І.А., Книш В.І. Науково-методичний
посібник по вивченню курсу «Основи товарознавства та технології
виробництва», Харків, 2003, с. 3-25

Тема № 2 «Стандартизація та сертифікація товарів»
Навчальні питання
1.2.1 Поняття про якість та фактори, які впливають на нього:
а) фактори, які формують якість товарів
б) фактори, які зберігають якість товарів.
1.2.2 Методи контролю якості, їх використання в праці підрозділів
системи МВС України.
1.2.3 Види контролю якості товарів. Роль міліції у здійсненні контролю
якості.
1.2.4 Категорії, види стандартів, їх структура та зміст.
1.2.5 Відповідальність за виробництво або реалізацію недоброякісної
продукції, обман покупців, фальсифікацію засобів вимірювання, за діючим
законодавством України.
Лабораторна робота №2 «Вивчення категорій, видів, структури та
змісту стандартів» (2 години)
Мета роботи: Вивчити зміст стандартів різних видів, навчитися
користуватися довідковими, основними та вихідними даними стандартів.

1

2

3

4

5

6

7

Найменуванн
я розділів та
короткий
зміст

Термін дії

Шифр
стандарту

Рік
затвердження

Вид
стандартизаці
ї

Категорія
стандартизаці
ї

№ п/п

Об’єкт
стандартизаці
ї

Завдання №1 Вивчити категорії, види, структури та зміст стандартів
різних видів.
Результати записати у таблицю

8

Завдання №2
1.Назвати орган стандартизації, який затверджує
стандарти:
на продукцію стратегічного призначення;
на продукцію особливо важливу;
на продукцію республіканського значення.
2 Назвати види відповідальності за не дотримування вимог стандартів.
Література: 1. Н.С. Алексеев и др. «Теоретические основы
товароведения непродовольственных товаров», М. Экономика, 1988, стор.327
2. Стороженко В.Ф., Петрова І.А., Книш В.І. Науково-методичний
посібник по вивченню курсу «Основи товарознавства та технології
виробництва», Харків, 2003р., с. 14-25
3. М.В. Сероштан, Е.Н. Михеєва Качество непродовольственных
товаров Издательский дом «Дашков и Ко», Москва 2000г., с. 157

Загальна тема №2 «Основи товарознавства та технології
виробництва продовольчих товарів»
Тема 3 «Основи товарознавства та технології виробництва
зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів, впливаючих на
створення злочинних ситуацій.»
Лекція №3. Основи товарознавства та технології виробництва зерна,
крупи, борошна та хлібобулочних виробів

Навчальні питання
1.
Зерно: класифікація, хімічний склад та харчова цінність.
Показники якості.
2.
Крупа: поняття про виробництво, класифікація асортименту,
показники якості. Створення необрахованих надлишків.
3.
Борошно: поняття про виробництво, класифікація асортименту,
показники якості. Методика відбору проб на дослідження.
4.
Хлібобулочні вироби: фактори, які впливають на формування та
зберігання хлібобулочних. Класифікація асортименту та показники якості.
Відбір проб на дослідження.
5.
Типові порушення технологічного циклу, які викликають
знищення якості продукції та створення необрахованих надлишків.
Лабораторна робота №3. «Експертні методи дослідження крупи,
борошна та хлібобулочних виробів при розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: - сформувати професійні навички використання
органолептичного та вимірювального методів дослідження якості крупи,
борошна, хлібобулочних виробів при розкритті економічних злочинів на
етапі досудового слідства;
- сформувати професійні навички праці з нормативно-технічними
документами, а також ставлення запитань експерту.
Література: 1. В.Н. Грицюк, О.Г.Діанич та ін., Товароведение
сельскохозяйственных продуктов и сырья. М. Экономика 1986, с. 34-57
2. Товароведение продовольственных товаров М. Экономика 1972 г. гл.
З Зерномучные и хлебные товары (В.И. Зайцев)
3. І.В. Сірохман, І.М. Задорожний «Товарознавство продовольчих
товарів», Київ
4. В.И. Базарова, Л.А. Боровикова и др. Исследование
продовольственных товаров, М. Экономика,1986, с. 94-117
5. Загуменная О.В., Стороженко В.Ф., Методические указания по
выполнению лабораторной работы «Экспертные методы определения
сортности круп, муки и продуктов их переработки, применяемые в
оперативной работе по раскрытию экономических преступлений», Харьков
НУВС, 1998, с. 16

Тема 4. «Основи товарознавства та технології виробництва
кондитерських виробів»
Вивчається самостійно
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. Класифікація кондитерських виробів і загальні споживчі
властивості.
2. Цукор: сировина, особливості виробництва, класифікація
асортименту, основні показники якості.
3. Фруктово-ягідні кондитерські вироби: види, особливості
виробництва, показники якості, пакування та зберігання.
4. Карамельні вироби: сировина, особливості виробництва,
асортимент, показники якості, умови зберігання.
5. Цукерки: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості, умови зберігання.
6. Борошняні кондитерські вироби: види, особливості виробництва,
показники якості, умови пакування, тобто зберігання.
б) Підготувати кросворд.
Література: 1. Товароведение продовольственных товаров М.
Экономика, 1972. Н.М. Львова гл.6, с. 237-282
2. Товароведение продовольственных товаров М. Экономика, 1988 Л.А.
Боровикова гл.6, с. 118-141
3. Н.А. Смирнова Товароведение зерномучных и кондитерских товаров
М. Экономика, 1989, с. 214-338
4. В.Ф. Стороженко, О.В. Загуменна Методика отбора проб продукции
при направлении на экспертное исследование, Харьков НУВС, 2003, с. 26-29
Тема №5. Основи товарознавства та технології виробництва
харчосмакових товарів
Навчальні питання
1. Спирт: сировина, особливості виробництва, показники якості.
2.
Горілка та лікеро-горілчані вироби: особливості виробництва,
види, показники якості.
3.
Виноградні вина: особливості виробництва, класифікація вин,
показники якості.
4.
Коньяки: особливості виробництва, класифікація, показники
якості, маркування.
5.
Методика відбору проб на дослідження. Ознаки фальсифікованої
продукції.
Лабораторна робота №4 «Експертиза лікеро-горілчаних виробів при
розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: - Сформувати професійні практичні навички дослідження
лікеро-горілчаних виробів при розкритті економічних злочинів;
- засвоїти ознаки фальсифікованої продукції та навчитися їх виявляти.

Тема: «Слабкі алкогольні та безалкогольні напої»
Вивчається самостійно
а)Скласти конспект за однією із тем:
1. Пиво: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники
якості, особливості пакування, маркування та зберігання.
2. Безалкогольні напої: види, особливості сполучення, визначальні
ознаки, умови зберігання.
Література: 1. З.В. Коробкина Товароведение вкусовых товаров М.
Экономика, 1986, с. 6-123
2. Товароведение продовольственных товаров М. Экономика 1972 г.
Н.М. Львова, гл. 5, с. 213-233
3. В.И. Базарова, Л.А. Боровикова и др. Исследование
продовольственных товаров М. Экономика 1986, с. 161-187
4. О.В. Загуменная, В.Ф. Стороженко «Экспертиза алкогольных
напитков», Харьков НУВС, 2002, с. 72
5. О.В. Загуменная, В.Ф. Стороженко Методические рекомендации для
проведения лабораторной работы «Экспертные методы исследования ликероводочных изделий при расследовании экономических преступлений»,
Харьков НУВС, 2002, с. 21
Тема №6. Основи товарознавства та технології виробництва
плодово-овочевої продукції.
Вивчається самостійно
а)Скласти конспект за однією із тем:
1. Хімічний склад та загальні споживчі властивості свіжих плодів та
овочів.
2. Класифікація свіжих овочів, основні показники якості, умови
транспортування та зберігання.
3. Класифікація свіжих плодів, основні показники якості, умови
транспортування та зберігання.
4. Ягоди та горіхи: класифікація, види, показники якості.
5. Субтропічні та тропічні плоди: види, показники якості.
6. Засоби переробки плодів та овочів.
б) Скласти товарознавчі кросворди:
- свіжі овочі та продукти їх переробки,
- свіжі плоди.
Література: 1. З.В. Коробкина Товароведение вкусовых товаров М.
Экономика, 1986, с. 6-123
2. Товароведение продовольственных товаров М. Экономика 1972 г.
Н.М. Львова, гл. 5, с. 213-233
3. В.И. Базарова, Л.А. Боровикова и др. Исследование
продовольственных товаров М. Экономика 1986, с. 161-187

Тема №7. М'ясо та ковбасні вироби як об’єкт можливих
економічних злочинів.
Навчальні питання
1. Характеристика товарної якості м’яса та його продовольча
цінність.
2. Класифікація м’яса.
3. Показники якості та маркування і умови зберігання м’яса.
4. Ковбасні вироби: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості.
5. Типові випадки створення необрахованих надлишків та методи їх
розкриття.
Лабораторна робота №5. «Методи дослідження ковбасних виробів
при розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички
органолептичного та фізико-хімічного методів дослідження ковбасних
виробів при розкритті економічних злочинів.
- засвоїти ознаки фальсифікованої продукції та навчитись їх виявляти.
Тема: «М’ясні копченості та м’ясні консерви»
Вивчається самостійно (2 години)
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. М’ясні копченості: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості.
2. М’ясні консерви: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості, маркування.
3. М’ясні напівфабрикати та м’ясні кулінарні вироби: особливості
виробництва, показники якості, пакування, транспортування, умови
зберігання.
б) Скласти товарознавчі кросворди з теми «М’ясні копченості, м’ясні
консерви та м’ясні кулінарні вироби»
Література: 1. М.А. Габриэльянц , А.П. Козлов «Товароведение мясных
и рыбных товаров» М. Экономика, 1981, 408 с.
2. Л.Р. Афанасьева, А.И. Грим и др. «Товароведение
продовольственных товаров» М. Экономика, 1977, 391 с.
3. Баранова Е.М. и др. «Справочник товароведа продовольственных
товаров» в 2-х т. М. Экономика,1987
4. Базарова В.И. и др. «Исследование продовольственных товаров» М.
Экономика,1986, с. 236-252
5. О.В. Загуменная, В.Ф. Стороженко «Оценка качества колбасных
изделий, используемая при розкрытии экономических преступлений»,
Харьков НУВС, 2002, с. 31

6. О.В. Загуменная, В.Ф. Стороженко «Экспресс-метод в оценке
качества консервов при розкрытии экономических преступлений», Харьков
НУВС, 2002, с.26
7. В.Ф. Стороженко, О.В. Загуменная «Судебно-товароведческая
экспертиза», Харьков НУВС, 2002, с. 73
Тема №9 «Організація та перевірка роботи підприємств
громадського харчування. Типові порушення, які використовуються в
злочинних цілях»
Навчальні питання
1. Поняття про технологічні процеси виробництва страв та
кулінарних виробів.
2. Особливості виробництва і реалізації продукції громадського
харчування, які впливають на формування злочинних дій.
3. Особливості відбору проб з метою направлення їх на дослідження.
4. Використання нормативно-технічної, обліково-технологічної та
лабораторної документації при контролі підприємств співпрацівниками
ДСБЕЗ.
Лабораторна робота №7 «Експертиза страв і кулінарних виробів та її
документальне оформлення та проведення»
Мета лабораторної роботи: сформувати професійні практичні навички
методики відбору проб та дослідження страв і кулінарних виробів
підприємств громадського харчування, їх документального оформлення.
Література:
1. Базарова В.И. и др. «Исследование продовольственных товаров» М.
Экономика,1986, с. 260-282, 325-334, 367-380
2. Стороженко В.Ф., Петрова І.А., Книш В.І. Науково-методичний
посібник по вивченню курсу «Основи товарознавства та технології
виробництва», Харків НУВС, 2003 р., с. 73
3. Алимова Т. Т., Гуляєва В.Н. и др. Справочник для работников
лабораторий пищеконцентратного и овощесушильного производств, 1986.
4. Баранов В.С. Основы технологии продукции общественного
питания, М. Экономика, 1987
5. Загуменная О.В., Стороженко В.Ф. Отбор проб кулинарных изделий
в предприятиях общественного питания, Харьков НУВС, 2002 г., с. 40

Загальна тема №3 «Основи товарознавства та технології
виробництва непродовольчих товарів»
Тема №10 «Основи товарознавства та технології виробництва
пластичних мас та лакофарбових виробів. Методи дослідження при
розкритті економічних злочинів»
Навчальні питання
1. Роль пластмас у розвитку науково-технічного процесу ХХ-ХХІ
століття. Стан товарних ресурсів України для розвитку цієї галузі.
2. Сировина, особливості виробництва, склад пластмас та його вплив
на формування споживчих властивостей.
3. Класифікація пластмас.
4. Основні види пластмас та їх ідентифікаційні ознаки.
5. Методи дослідження при розкритті економічних злочинів.
6. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконне
використання товарного знаку, сертифікатів.
Лабораторна робота №8 «Експертиза пластичних мас при розкритті
економічних та екологічних злочинів»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички дослідження
пластичних мас при розкритті економічних та екологічних злочинів;
- засвоїти ідентифікаційні ознаки пластмас та навчитись їх виявляти
органолептичним засобом та вогневою пробою.
Тема : Лакофарбні товари
Вивчається самостійно
а) Скласти конспект з однієї із тем:
1. Сухі фарби: сировина, особливості виробництва, споживчі
властивості, класифікація асортименту.
2. Олифи: сировина, особливості виробництва, класифікація
асортименту показники якості.
3. Лаки: особливості виробництва, споживчі властивості, класифікація
асортименту, показники якості.
4. Готові фарби: особливості виробництва, споживчі властивості,
класифікація асортименту, показники якості.
5. Особливості пакування, маркування, транспортування та умови
зберігання лакофарбних матеріалів.
Література:
1. Стороженко В.Ф., Загуменная О.В. «Методика отбора проб
продукции на исследование при расследовании экономических преступлений
на этапе до судебного следствия» Харьков НУВС, 2003 г., с. 107

2. Стороженко В.Ф., Загуменна О.В. «Методи дослідження пластичних
мас, які використовуються при розкритті економічних та екологічних
злочинів», Харків НУВС, 2002 р., с. 15
3. Голубятников А.т. и др. Исследование непродовольственных товаров
М. Экономика, 1982 г., с. 51-75
4. Качанов С.М. Приемка непродовольственных товаров М., 1984г.
5. Практические работы по товароведению непродовольственных
товаров. Уч. Пособие, 1987г., с. 6-14
6. Богатырева Т.Г. и др. Справочник товароведа в 4-х томах 1988 г. т2,
с.176-213
7. Уманцев Я.З. Хозяйственные товары и бытовая химия. Учебник 1986
г.
8. Д.И. Розовский и др. Товароведение непродовольственных товаров.
М. Экономика 1988 г.
9. Кримінальний кодекс України.
Тема №11 «Експертиза тканин при розкритті економічних
злочинів»
Навчальні питання
1. Сировина текстильного виробництва: Класифікація, види,
споживчі властивості.
2. Особливості виробництва пряжі та ниток, шляхи утворення
необрахованих надлишків та методи їх розкриття.
3. Методи ідентифікації волокнистого складу текстильних
матеріалів.
4. Особливості виробництва, правила прийому сортування,
складання, зберігання, реалізації тканин як джерело створення
необрахованих надлишків.
5. Експертиза дослідження тканин на етапі досудового слідства при
розкритті економічних злочинів.
6. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконного
використання товарного знаку, обман покупців та замовників.
Лабораторна робота №9
Тема: «Експертиза волокнистого складу текстильних матеріалів та
тканин по розкриттю економічних злочинів на етапі досудового слідства»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички дослідження
матеріалів на етапі досудового слідства.
- засвоїти методи дослідження методи тканин при розкритті
економічних злочинів.
Самостійна робота :
1. Скласти товарознавчий кросворд на тему «Текстильні волокна»
2. Скласти товарознавчий кросворд на тему «Пряжа та нитки»
3. Скласти конспект «Загальна класифікація тканин»

Література:
1. Стороженко В.Ф. Фондова лекція «Методи дослідження тканин при
розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства», Харків,
НУВС, 2003 р.
2. Стороженко В.Ф., Загуменна О.В. «Методи дослідження тканин при
розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства», науковопрактичні рекомендації до виконання лабораторної роботи, Харків, НУВС,
2002р., с. 19
3. Демидова Г.А. и др. «Товароведение непродовольственных товаров»
т. 1-2 М. Экономика, 1988 г., с. 84-182
4. Месяченко В.Т. и др. «Товароведение текстильных товаров» М.
Экономика, 1987 г., с. 413
5. Справочник товароведа непродовольственных товаров, М.
Экономика, 1983 г.
6. Голубятникова А.Т. и др. Исследование непродовольственных
товаров. М. Экономика, 1982, с. 211-270
7. Кримінальний Кодекс України
Тема №12 Основи товарознавства та технології виробництва
швацьких та трикотажних виробів.

Навчальні питання
1. Сировина та напівфабрикати, які використовуються у виробництві
трикотажу.
2. Будова, особливості виробництва та споживчі властивості
трикотажних полотнин.
3. Ідентифікаційні ознаки поперечнов’язного трикотажу.
4. Ідентифікаційні ознаки осново в’язаного трикотажу.
5. Експертиза трикотажу при розкритті економічних злочинів по
створенню необрахованих надлишків.
Лабораторна робота
«Експертиза трикотажу при розкритті
економічних злочинів по створенню необрахованих надлишків» (2 години)
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички по
проведенню експертизи трикотажних полотнин та виробів при розкритті
економічних злочинів.
навчитися по ідентифікаційним ознакам розрізняти трикотажні
полотнини та оволодіти засобами розкриття необрахованих надлишків.
Тема: «Засоби розкриття економічних злочинів при виробництві,
сортуванні, маркуванні та реалізації швацьких виробів»
Вивчається самостійно.
а) Скласти конспект за планом:
1. Фактори, які формують якість швацьких виробів.
2. Класифікація асортименту швацьких виробів.
3. Особливості прийому швацьких виробів за кількістю та якістю.

б) Принципи та особливості сортування, маркування, реалізації як
джерела створення злочинних ситуацій.
Література: 1. Стороженко В.Ф., Загуменная О.В. «Методика отбора
проб продукции на исследование при расследовании экономических
преступлений на этапе до судебного следствия» Харьков НУВС, 2003 г., с.
107
2. Стороженко В.Ф., Загуменна О.В. «Судебно-товароведческая
экспертиза» Харьков НУВС, 2003 г., с. 73
3. Демидова Г.А. и др. Товароведение непродовольственных товаров т.
1 М. Экономика, 1988 г., с. 182-200
4. Гусейнова Т.С., Жильцова Г.В. Товароведение швейных и
трикотажных товаров, М. Экономика, 1985 г., с. 3-95
5. Справочник товароведения непродовольственных товаров т. 2, М.
Экономика, 1988 г.
Тема №13 «Експертиза шкір при розкритті економічних злочинів»
Навчальні питання
1. Сировина шкіряного виробництва: будова, класифікація.
2. Технологія виробництва натуральних шкір та засоби розкриття
створених необрахованих надлишків.
3. Класифікація шкір та ідентифікаційні ознаки видів натуральних
шкір. Ознаки фальсифікації.
4. Відбір проб шкір на дослідження та експертиза шкір при розкритті
економічних злочинів.
5. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, використання
товарних знаків, сертифікатів, обман покупців.
Лабораторна робота «Експертиза шкір при розкритті економічних
злочинів»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички в проведенні
дослідження
натуральних
шкір,
навчитися
визначати
ознаки
фальсифікованих шкір.
Тема: «Шкіряне взуття: методи дослідження якості»
Вивчається самостійно.
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. Особливості моделювання, конструювання та виробництво взуття як
джерела створення необрахованих надлишків.
2. Класифікація асортименту шкіряного взуття, особливості та правила
маркування.
3. Вимоги до якості, принципи та особливості сортування шкіряного
взуття.
4. Прийоми огляду шкіряного взуття при сортуванні та прийомці.

Література: 1. Стороженко В.Ф., Ковальов Е.В. Экспертиза кож при
расследовании экономических преступлений Харьков ХНУВС, 2000г., с. 92
2. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Експертиза
шкір при розслідуванні економічних злочинів», Харків, 2002, с. 16
3. Брозовский Д.И. и др. Товароведение непродовольственных товаров.
т 1 М. Экономика 1984 г., с. 214-245
2. Стороженко В.Ф., Загуменна О.В. «Судебно-товароведческая
экспертиза» Харьков НУВС, 2003 г., с. 76
Тема №14 «Основи товарознавства та технології пушно-хутрових
товарів»
Навчальні питання
1. Поняття про сировину, напівфабрикати, готові вироби.
Класифікація хутряної сировини.
2. Особливості зйомки, будови, томографії та технології виробництва
хутряних напівфабрикатів.
3. Товарні властивості хутряних напівфабрикатів як показники
якості.
4. Фактори мінливості товарних властивостей.
5. Особливості сортування пушно-хутряних напівфабрикатів та
готових хутряних виробів.
6. Типові випадки скоєння економічних злочинів та методи їх
розкриття.
Лабораторна робота №12 «Методи розкриття економічних злочинів
на етапі виробництва і реалізації пушно-хутряних напівфабрикатів та готових
виробів»
Мета роботи: навчитися прийомам розкриття необрахованих
надлишків з використанням нормативно-технологічних документів та
стандартів. Метод: рішення комплексних ситуацій.
Література: 1. Стороженко В.Ф., Петрова І.А., Книш В.І. Науковометодичний посібник по вивченню курсу «»Основи товарознавства та
технології виробництва, Харків, 2003 р., с. 62
2. Гринюк В.Н. и др. «Товароведение сельскохозяйственных продуктов
и сырья», 1986 г., с. 247-276
3. Демидова Г.А. и др. Товароведение непродовольственных товаров т.
2 М. Экономика, 1988 г., с. 245-280
4. Голубятников А.Т. и др. Исследование непродовольственных
товаров М. Экономика, 1982 г., с. 355-374
5. Справочник товароведа непродовольственных товаров, 1983 г.
6. Справочник товароведа непродовольственных товаров, 1952 г.,
с.212-301
7. Нормативно-технічні та правові документи України.

Тема №15 «Експертиза ювелірних виробів при розкритті
економічних злочинів»
Навчальні питання
1 Історія розвитку ювелірного мистецтва та сучасні центри ювелірного
виробництва на Україні.
2 Дорогоцінні метали та сплави на їх основі. Система проб
дорогоцінних металів.
3 Експертиза дорогоцінних металів при розкритті економічних
злочинів.
4 Ювелірні каміння: класифікація, види, основні споживчі властивості,
методи діагностики.
5 Методи експертного дослідження ювелірних виробів при розкритті
економічних злочинів.
Лабораторна робота «Методи дослідження ювелірних виробів при
розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: сформувати практичні навички у майбутніх фахівців
послідовності експертного дослідження ювелірних виробів; визначення виду
сплаву, обробки металевої поверхні, способу огранювання та закріплення
ювелірного каміння; навички роботи з ДСТУ 3527-97.
Самостійна робота.
1 Скласти конспект за однією із тем:
1 Особливості моделювання, конструювання та виробництво
ювелірних виробів.
2 Способи обробки ювелірних каменів.
3 Способи закріплення ювелірних каменів у виробах.
4 Класифікація асортименту ювелірних виробів.
5 Маркування та пакування ювелірних виробів.
6 Особливості обліку, зберігання та реалізації ювелірних виробів.
Література:1. Валуєв Р.Г. «Алмаз - камень хрупкий», К. 1973, с. 85
2. Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах, М. 1974, с. 105
3. Банк Г.В. В мире самоцветов, М. 1983, с. 210
4. Справочник товароведа непродовольственных товаров т.2, М. 1983,
с. 299-326
5. Орловский Э.И. Товароведение ювелирных товаров, М 1983
6. Солодова Ю.П., Андриенко Э.Д., Гранадчикова Б.Г. Определитель
ювелирных поделочных камней. Справочник, М. 1985
7. Корнилов Н.И., Солодова Ю П. Ювелирные камни, М.1987, с. 230
8. Сребродольский Б.И. Мир янтаря, К. 1988
9. Логинов В.Д. Ювелирные товары и часы. Товароведение, М. 1980,
с.170
10. Шаталова И.В., Скурлов В.В. Покупателю о ювелирных изделиях,
М. 1980, с. 75

11. Телесов М.С., Ветров А.В. Изготовление и ремонт ювелирных
изделий, К. 1992, с. 155
12. Стороженко В.Ф., Ковальов Є.В. Експертиза ювелірних виробів при
розкритті економічних злочинів, Харків НУВС 1998, с. 159
13. Гост 30649-99 Сплавы на основе благородных металлов ювелирные.
Марки
14. Н. Дронова Ювелирные изделия. Справочник-энциклопедия М.
1996, с. 352
15. ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні
технічні умови.
16. Закон України «Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
і контроль за операціями з ними»
17. Інструкція про порядок отримання, використання, обліку,
зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
на підприємствах, в об’єднаннях, установах і організаціях Міністерства
Фінансів України №08-402/30 від 29.12.1992 р.
18. Инструкция о порядке выдачи субъектам предпринимательской
деятельности лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, изготовление и реализацию изделий с их использованием, сбор и
переработку твердых и жирных отходов производства, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни, лома этих материалов, об
условиях и правилах осуществления этих видов деятельности и контроля за
их соблюдением. Утверждено приказом «Министерства финансов Украины»
от 11.12.1996г за № ЛП 39/264. Зарегистрировано в Министерстве Юстиции
Украины 26.12.1996г. № 736/1761
19. Інструкція про здійснення державного експертно-пробірного
контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.
Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999 року
№244. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 16 грудня 1999 року за
№874/4167.
Тема № 16 «Експертиза нафтопродуктів при розкритті
економічних злочинів»
Навчальні питання
1. Нафта – джерело виробництва світлих палив: хімічний склад,
основні споживчі та експлуатаційні властивості.
2. Способи переробки нафти та їх вплив на властивості
нафтопродуктів.
3. Карбюраторне паливо: способи виробництва, асортимент, марки,
вимоги до експлуатаційних якостей.
4. Дизельне паливо: класифікація, асортимент, марки, вимоги до
експлуатаційних властивостей.
5. Паливо для повітряно-реактивних двигунів та інші види палив.

6. Експертиза
злочинів.

нафтопродуктів

при

розслідуванні

економічних

Лабораторна робота «Дослідження якості бензинів з метою виявлення
фальсифікації»
Мета роботи: Сформувати практичні навички експертного дослідження
автомобільних бензинів та виявлення випадків створення необрахованих
надлишків.
Самостійна робота:
скласти конспект за однією із тем:
1. Розчинники: види, властивості, призначення.
2. Моторні олії і класифікація асортименту, марки, вимоги до якості.
3. Пластичні мастила: класифікація асортименту, види, марки, вимоги
до якості.
4. Органолептичні методи дослідження нафтопродуктів.
5. Умовні позначення універсальних мастил.
Література: 1 Караулов А.К., Худолиев Н.Н. Автомобильные топлива.
Бензины и дизельные топлива. Справочник Киев 1999.
2. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотранспортные топлива и
смазочные материалы. Автомобильная промышленность №12 1996г.
3. Панок К.К., Рогозин Н.А. Словарь по топливам, маслам, смазкам,
присадкам и специальным жидкостям М. Химия 1975
4. Стороженко В.Ф., Петрова И.А., Дьякова Т.С. Экспертные
исследования нефтепродуктов при раскрытии экономических преступлений –
Харьков, НУВД. 2004, с. 105
5. Нормативні документи
Тема № 17 «Виявлення необрахованих надлишків лісових
матеріалів при сортуванні, маркуванні, зберіганні та реалізації»
Навчальні питання
1. Лісові породи дерев: класифікація, побудова дерев і деревини,
основні споживчі властивості.
2. Макроскопічні методи діагностики порід дерев.
3. Круглі лісові матеріали: сортамент, маркування, обмірювання та
облік.
4. Пиломатеріали: сортамент, маркування, обмірювання та облік.
5. Умови укладання, зберігання та транспортування лісових
матеріалів.
Лабораторна робота «Визначення сорту, об’єму лісових матеріалів
при прийомці та реалізації»
Мета роботи: Сформувати практичні навички майбутніх фахівців у
роботі з нормативно-технічними документами та виявленню випадків
створення необрахованих надлишків лісових матеріалів.

Самостійна робота:
Скласти конспект за однією із тем:
1 Способи захисту деревини від гниття.
2 Характеристика деревини основних порід та їх промислове значення.
3 Сортамент заготівель, струганих пиломатеріалів, обапола, шпал та
сортаменту спеціального призначення.
4 Відбір проб круглого лісу та пиломатеріалів на дослідження.
5 Маркування круглого лісу та пиломатеріалів.
Література: Михайліченко А.Л., Саровничий Ф.П. Древесиноведение и
лесное товароведение М. Высшая школа 1974, с. 223
1. Вихров В.Е. Диагностические признаки древесины главнейших пород
СССР М. «Лесная промышленность» 1970г.
2. Каталог «Лесные материалы. Особенности приемки, хранения и
продажи» М. 1989, с. 150
3. ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород технические
условия
4. ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород технические
условия
5. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые маркировка, сортировка,
транспортировка, обмер, учет и правила приемки
6. ГОСТ 2140-81 Пороки древесины
7. ГОСТ 2708-88 Лесоматериалы круглые таблицы обмеров
8. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород технические условия
9. ГОСТ 6564-88 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки и методы
контроля, маркировка и транспортирование.
10.
ГОСТ 5306-88 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов
11.
Гербов В.Н. Руководство по организации приемки, отпуске, учете
и хранении лесоматериалов в кооперативных организациях. Центросоюз,
1979, с. 94

1.

2.
3.

4.

Література:
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.

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.
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.
19. Петрова І.А., Загуменна О.В., Яременко В.В. Експертиза продукції
підприємств ресторанного господарства при розкритті економічних
злочинів: Монографія, Х. : НікаНова, 2011. – 352с.
20. Петрова І.А. Правові та процесуальні засади судово-товарознавчої
експертизи споживчих товарів Монографія, Х. : Вид-во ФОП Ніконова
В.Б., 2011, –275с.

21. Кардашиди Й.П. Непродовольственные товары /товароведение/ 1985 г.
Учебное пособие.
22. Справочник продавца продовольственных товаров. П/ред. Керакозовской
М.Ш. 1983 г.
23. Барабанова Е.М. и др. Справочник товароведа продовольственных
товаров. В 2х томах 1987 г.
24. Гринюк В.Н. и др. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и
сырья. Учебник 1986 г.
25. Уманцев Я.З. Хозяйственные товары и бытовая химия /товароведение/.
Учебник 1986 г.
26. Алексеев Н.С. и др. Теоретические основы товароведения
непродовольственных товаров. Учебник 1988 г.
27. Брозовский Д.И. Основы товароведения 1983 г.
28. Демидова Г.А. и др. Товароведение непродовольственных товаров в 4х
томах 1988 г.
29. Голубятникова А.Т. и др. Исследование непродовольственных товаров.
М. 1982 г.
30. Качалов С.М. Приемка непродовольственных товаров. 1984 г.
31. Месяченко В.Т., Кощинская В.И. Товароведение текстильных товаров.
Учебник 1987 г.
32. Гончаров и др. Организация торговли продовольственных товаров. 1981
г.
33. Куник О.Я. и др. Поставка товаров народного потребления 1987 г.
34. Прохорова Н.Г., Новикова А.Н. Бакалейные, кондитерские,
гастрономические, молочные товары, хлебобулочные изделия
/товароведение/. 1989 г.
35. Практические работы по товароведению непродовольственных товаров.
Учебное пособие. 1987г.
36. Семенов А.С. и др. Товароведение плодоовощных, зерномучных,
кондитерских и вкусовых товаров. Учебник, 1987
37. Справочник торгового работника.. Под ред.В.К.Задорожного,1980г.
38. Богатырева Т.Г. и др. Справочник товароведа., В 4-х томах. 1988г.
39. Справочник товароведа непродовольственных товаров. 1983
40. Андрест Б.В. и др. Справочник товароведа продовольственных товаров,
1987 г.
41. Товароведение хозяйственных товаров. Учебник. 1984г.
42. Валяева А.В. Обувные товары. 1986г.
43. Габризлянц М.Н. Товароведение мясных и рыбных товаров. 1982г.
44. Гусейнова Т.С. Жильцова. Г.В. Товароведение швейных и трикотажных
товаров.1985г.
45. Базароваа. В.И. и др. Исследование продовольственных товаров,1986г.
46. Коляденко С.С. и др. Товароведение текстильных товаров, 1981 г,
47. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров. 1986г.

48. Мареев Ю.М. Товароведение металлохозянственных и электробытовых
товаров. Учебник. 1986г.
49. Павлин А.В. Мирошников ЕА. Товароведение обувных товаров. 1983г.
50. Поливанова. Т.Н. Трикотажные, галантерейные и парфюмернокосметические товары. Учебник» 1986г.
51. Смирнова НА. и др. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров.
1989
52. Пособие для контролера, общественного питания. 1986.
53. Нормативно - технічні та правові документи України.
5. Основні запитання до заліку
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.
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. Технологічна схема виробництва молока, асортимент та показники якості.
22. М’ясо: харчова цінність, класифікація асортименту, показники якості,
клеймування.
23. Ковбасні вироби: особливості технології виробництва, класифікація
асортименту, показники якості.
24. Особливості технології виробництва, класифікація асортименту,
показники якості, умови зберігання цукру.
25. Алкогольні напої: сировина, особливості технології виробництва,
класифікація асортименту, показники якості, методи дослідження,
органолептичні ознаки фальсифікованої продукції.
26. Методи переробки плодів та овочів, класифікація асортименту, контроль
якості плодоовочевої продукції.
27. Технологічні процеси виробництва м’ясних консервів, асортимент,
показники якості, маркування. Експрес-методи оцінки якості.
28. Рослинна олія: особливості технології виробництва, класифікація
асортименту, показники якості.
29. Сири: особливості технології виробництва, класифікація асортименту,
маркування, показники якості.
30. Кондитерські вироби: сировина, особливості виробництва, особливості
виробництва карамелі і цукерок, асортимент якості.
31. Харчосмакові товари (чай, кава): процеси виробництва, методи контролю
якості. Відбір проб. Ознаки фальсифікації.
32. Виноградні та плодово-ягідні вина: особливості технології виробництва,
класифікація асортименту, показники якості, маркування. Ознаки
фальсифікованої продукції.
33. Склад, властивості та класифікація пластмас.
34. Категорії, види, структура стандартів. Практика застосування стандартів в
практиці роботи правоохоронних органів.
35. Способи переробки пластмас в вироби. Безпека пластмас.
36. Ідентифікація пластмас методом вогневої проби.
37. Органолептичні способи ідентифікації пластмас.
38. Текстильні волокна: класифікація, споживчі властивості текстильних
волокон.
39. Методи ідентифікації текстильних волокон та волокнистого складу
тканин.
40. Особливості прядіння хлопку, льону. Випадки створення неврахованих
надлишків.

41. Особливості прядіння шовку та шерсті. Випадки створення неврахованих
надлишків.
42. Класифікація асортименту пряжі. Вплив на формування споживчої
вартості тканин.
43. Особливості виробництва тканин. Випадки створення ситуацій для
здійснення економічних злочинів.
44. Особливості попередньої відділки тканин.
45. Особливості технології відділки бавовняних, льняних тканин.
46. Особливості технології відділки шовкових та шерстяних тканин.
47. Спеціальні та заключні відділки тканин, їх вплив на споживчі властивості
тканин.
48. Типові випадки створення ситуацій для здійснення злочинів в ткацькому
виробництві та реалізації тканин.
49. Показники якості тканин, принципи та методика сортування.
50. Особливості проектування швацьких виробів. Випадки створення
неврахованих надлишків.
51. Особливості приймання та сортування швацьких виробів та способи
створення неврахованих надлишків.
52. Класифікація та види трикотажних полотен. Їх основні споживчі
властивості.
53. Особливості технології виробництва трикотажних товарів та випадки
створення неврахованих надлишків.
54. Особливості технології виробництва натуральних шкір. Їх види.
55. Методи ідентифікації натуральних та штучних шкір, які застосовуються
при фальсифікаціях.
56. Типові випадки створення злочинних ситуацій при виробництві взуття.
57. Товарні властивості напівфабрикатів як показники якості.
58. Фактори
мінливості
товарних
властивостей
пушно-хутрових
напівфабрикатів та принципи сортування.
59. Класифікація
та
особливості
вироблення
пушно-хутрових
напівфабрикатів.
60. Створення
неврахованих
надлишків
при
здачі,
виробленні
напівфабрикатів та виробництво готових пушно-хутрових виробів.
61. Дорогоцінні метали та сплави на їх основі. Проби.
62. Методи випробування дорогоцінних металів та виробів з них.
63. Особливості виробництва ювелірних виробів. Таврування, маркування.
64. Ювелірні вироби: класифікація, властивості, види.
65. Особливості приймання, обліку зберігання ювелірних виробів.

