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 ПЕРЕДМОВА 

 
У зв’язку із запровадженням нових технологій у промисловості, 

використанням нових матеріалів, товарознавство зазнало змін. Це 
спричинило оновлення асортименту, споживчих властивостей 
товарів. Наукова класифікація – це основа формування 
асортименту, розміщення товарів у торгівельних підприємствах. 

Уміння належним чином донести до покупців інформацію про 
товар – одне із завдань, що стоять перед сучасним фахівцем 
торговельної справи. У щоденній практичній діяльності йому 
доводиться вирішувати величезний комплекс питань, пов’язаних  
з вивченням показників якості, визначенням сортності товарів і їх 
збереження.   

У зв’язку з цим до пріоритетів навчальної підготовки здобувачів 
освіти відноситься формування вміння оперувати знаннями, які 
забезпечують готовність застосовувати одержані знання, змінюючи 
їх і пристосовуючи до потреб сучасного ринку.  

У запропонованому навчальному посібнику у доступній формі,  
з рисунками, схемами, таблицями, викладається матеріал про 
теоретичні основи товарознавства та основи дослідження 
властивостей і якості товарів; про основи стандартизації, метрології 
та сертифікації споживчих товарів, класифікацію, характеристику 
споживчих властивостей, вимоги до якості товарів маркування  
і зберігання продовольчих і непродовольчих товарів; пакувальні 
матеріали і тару, висвітлено основні види тари; розглянуто види, 
методи, структуру та критерії ідентифікації відповідності продукції, 
а також види, засоби та методи виявлення фальсифікації, що  
в подальшому сприяє її запобіганню. 

Після кожної теми запропоновано питання для самоконтролю, 
що робить корисним навчальний посібник у самостійній роботі та 
тестові завдання, що спрямовані на стимулювання пізнавальної 
активності здобувачів освіти, які вивчають «Комерційне 
товарознавство». 

Розглянутий в посібнику матеріал як основа формування знань, 
необхідних для розв’язання практичних ситуацій у сфері 
комерційної діяльності на підприємствах – виробниках споживчих 
товарів та торговельних підприємствах, дозволить фахівцям 
оперативно орієнтуватися в змінах стосовно споживчого попиту, 
позиціонування товару, прогнозування окремих етапів руху товарів 
та приймати ефективні управлінські рішення.  
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РОЗДІЛ 1  
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА 
 

ТЕМА 1.1 ВСТУП У ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ТОВАРОЗНАВСТВА 
 

 
1.1.1 Предмет, зміст, метод сучасного товарознавства 
1.1.2 Класифікація і асортимент товарів  
 
 
1.1.1 Предмет, зміст, метод сучасного товарознавства  

 

 
 
Будь-який товар характеризується двома економічними 

властивостями: споживною цінністю і вартістю. Товарознавство 
вивчає переважно споживні цінності товарів, що задовольняють 
особисті і суспільні потреби людей (див. рис. 1.1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1.1.1 – Властивості товару 
 

ТОВАР 

Споживна 
вартість – 

характеризує 
об’єкт 

Споживні 
властивості – 
відображають 
окремі сторони 

об’єкта 

 

Товарознавство – це наукова дисципліна, яка системно 
вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання 
їхньої споживної вартості (цінності), закономірності формування 
асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності 
їх виробництва, обігу та споживання (ДСТУ 3993-2000 
«Товарознавство. Терміни та визначення»). 

Товар – це готова продукція, що має споживну вартість  
і призначена для обміну на ринку за допомогою купівлі-продажу  
і задоволення потреб споживачів.  

Продукція – це результат діяльності людей, призначений 
для задоволення нинішніх або потенційних їх потреб.  
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Товари поділяються на споживчі і виробничого призначення. 
Такий підрозділ ґрунтується на різному ставленні покупця до цих 
товарів, а також на різних вимогах до продажу і обслуговування.  

 
 

Рисунок 1.1.1.2 – Предмет і мета товарознавства 
 

 
 

Рисунок 1.1.1.3 – Групи товарів споживчих  
і виробничого призначення 

 
Основою теорії товарознавства є номенклатура товарних 

властивостей і показників, тобто сукупність властивостей  
і показників, що забезпечують задоволення реальних і передбачу 
вальних потреб.  

У межах номенклатури товарні властивості і показники 
поділяються на групи і підгрупи залежно від особливостей товарів, 
їх призначення і задоволення потреб.  

Товари 

Споживчі товари  Товари виробничого призначення 

 Вироби тривалого 
користування 
(холодильник, 
автомобіль, меблі) 
 Вироби 

короткострокового 
користування  (харчові 
продукти, миючі 
засоби) 

 

 Основне устаткування  
 Допоміжне устаткування 

користування   
 Вузли і агрегати 
 Основні матеріали 
 Допоміжні матеріали і сировина 
 Комплектуючі вироби 
 напівфабрикати 

 

Предмет 
товарознавства 

Вивчення споживних властивостей товарів 
певної якості і асортименту, що задовольняють 
потреби людей 

Мета 
товарознавства 

Вивчення товару на всіх етапах життєвого 
циклу, пізнання споживної вартості, вивчення 
закономірностей формування асортименту та 
вимог до якості для забезпечення ефективності 
виробництва, обігу та споживання. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА

 
Рисунок 1.1.1.4 – Групи споживних властивостей товарів 
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Функціональні   

Соціальні    

Відображають здатність товарів 
виконувати їх основні функції. 
Задовольняють фізіологічні потреби 
людей або виконання допоміжних 
функцій. 

Відображають здатність товарів 
задовольняти індивідуальні або 
суспільні соціальні потреби.  

Продукти харчування – 
енергетична і біологічна 
цінність; взуття, одяг – 

захисні функції 

Зовнішній вигляд 
товарів, склад 

компонентів, аромат, 
звук 
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Антропометричні   

Здатність товарів створювати відчуття зручності, 
комфортності,  найбільш повного задоволення потреб 
згідно з антропометричними, психологічними 
і психофізіологічними характеристиками споживача.   

Здатність товарів при споживанні 
повністю відповідати вимірюваним 
характеристикам споживача.  

Розміри одягу, взуття, 
розміри побутової 

техніки, канцелярських 
товарів 
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Споживні властивості, які виявляють у чуттєво-
сприйнятливих ознаках форми свою суспільну цінність  
та соціально-культурну значущість і задовольняють 
естетичні потреби людини.  

Інформаційна виразність, раціональність форми, цілісність 
композиції, досконалість виконання і товарного вигляду 
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Рисунок 1.1.1.5 – Групи споживних властивостей товарів 

 
1.1.2 Класифікація і асортимент товарів  
Одним із найважливіших завдань товарознавства є наукова 

класифікація.  
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Для 
порошкоподібних 
товарів – 
надійність 
транспортної 
тари або 
упакування, які 
мають запобігати 
розпорошуванню    

Відсутність шкідливої дії товарів на зовнішнє 
середовище під час експлуатації або споживання.  

Для тканин  
і одягу – 
стійкість 
забарвлення 

Продукти харчування – 
енергетична і біологічна 
цінність; взуття, одяг – 
захисні функції 

Н
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Довговічність  

Споживна властивість товару зберігати в часі  
в установлених межах значення показників 
функціональних властивостей відповідно до заданих 
режимів і умов використання, технічного 
обслуговування, ремонту, зберігання  
і транспортування.  

Безвідмовність 

Термін експлуатації, 
ресурс (кількість годин 
роботи) 

Б
ез

пе
ка

  

Стан, за якого ризик шкідливості або збитку обмежений 
допустимим рівнем. 

Хімічна, радіаційна, механічна, електрична,  
магнітна і електромагнітна, термічна, санітарно-гігієнічна, 

протипожежна безпека 

Середнє напрацювання 
до першої відмови, 
частота відмов, 
вірогідність безперервної 
роботи 

Ремонтопридатність, 
збереженість   

Імовірність відновлення  
в певний час, середній 
термін відновлення, 
трудомісткість ремонту; 
складське зберігання, 
домашнє зберігання 




