
 

Дисципліна Товарознавство 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Основи економіки, в тому числі транспорту, загальні основи з курсу 

транспорту, фізика. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного 

виробництва,  

принципи формування асортименту товарів;  

здатність розуміти основи виробництва товарів, технологічні 

особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності 

формування їх якості та споживних властивостей;  

вміти: 

застосовувати вимоги дооцінки якості товарів;  

розуміти чинники, що впливають на якість товарів; 

забезпечувати та використовувати методи оцінки якості товарів;  

забезпечувати умови та терміни зберігання товарів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Формування системи спеціальних теоретичних знань та практичних 

навичок для управління асортиментом, якістю продовольчих товарів і 

предметів матеріально-технічного забезпечення у транспортних 

системах 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації 

безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій. 
РН 10. Розробляти та використовувати транспортні технології з 

врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища.  

РН 11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. 

Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний 

аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. 

РН 13. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та 

маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення. 

РН 17. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. 

Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення 

функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх 

інформаційних і фінансових потоків. 

РН 20. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. 

Встановлювати їх ефективність і надійність.  

РН 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 
РН 26. Досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з 

транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. 

Визначати моделі поведінки у зв’язку з помилками. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

     загальні 
ЗК 5. Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

спеціальні 

СК 2. Здатність організації та управління навантажувально-



розвантажувальними роботами та складськими операціями на 

транспорті. 

СК 7. Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати 

замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, 

дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю. 
СК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності. 
СК 15. Здатність організовувати транспортно-експедиторське 

обслуговування вантажів.  

СК 16. Здатність враховувати людський фактор в транспортних 

технологіях. 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


