
 

Шифр та назва 

спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Назва освітньої 

програми 
«Економіка та управління підприємством» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення 

дисципліни 
Перший курс 

Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 

дисципліни 
Знання з економічної теорії, мікро- і макроекономіки, основах 

товарознавства, маркетингу, економіки підприємства, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
Мета навчальної 

дисципліни 
Формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань щодо 

асортименту і основних споживчих властивостей сировини, матеріалів 

та засобів виробництва 
Компетентності, 

формування яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Оволодіння знаннями необхідними для вирішення практичних задач, 

пов’язаних з ефективним використанням на виробництві різних видів 

сировини і матеріалів 

Програмні результати 

навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

- знати понятійній апарат, що застосовується у товарознавстві та 

практичній діяльності на сучасному ринку сировини, матеріалів та 

засобів виробництва; основи формування властивостей сировини, 

матеріалів та засобів виробництва як ринкового товару; стан та 

перспективи розвитку сировинної бази та особливостей виробництва і 

використання основних видів сировини, матеріалів та засобів 

виробництва; 

- вміти розпізнавати і давати товарознавчу характеристику основних 

видів сировини, матеріалів та засобів виробництва; визначати вид 

сировинних матеріалів та особливості їх виробничого споживання; 

розрізняти особливості конструкції та призначення засобів 

виробництва. 
Зміст навчальної 

дисципліни 
Модуль 1. Характеристика енергоносіїв та паливно-мастильних 

матеріалів 

Модуль 2. Товарознавство сировини 

Модуль 3. Товарознавство матеріалів 

Модуль 4. Товарознавча характеристика засобів виробництва 
Заходи та методи 

оцінювання 
Оцінювання модулів здійснюється за результатами виконання 

контрольних робіт у тестовій формі  за 12-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни здійснюється за 

результатами проведення екзамену у письмовій формі за 12-бальною 

шкалою. 
 

 

 НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ТОВАРОЗНАВСТВО СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ  
ТА ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА» 



Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е р т і 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 60 60 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Товарознавство сировини, матеріалів і 

засобів виробництва. Рослинна і тваринна сировина / навчальний 

посібник. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 370 с. 

2. Орлова В., Сергєєва О., Кузьменко О., Павлова В., Рижкова Г., 

Гончар Л. Комерційне товарознавство/ навчальний посібник. – К: 

Кондор , 2018. – 286 с. 

3. Радченко Л. О., Льовшина Л. Д., Головко М.П., М`ячиков О. В., 

Мартишко І. Ф. Товарознавство непродовольчих товарів: навчальний 

посібник. – Х.: Світ книг, 2019. - 943 с. 

4. Семенюк В.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 

виробництва: Навч. посібник. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 99 с. 

5. Товарознавство: підручник (для студентів економічних 

спеціальностей) [Електронне видання] / Т. Ю. Мельник. ‒ Житомир : 

Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. ‒ 364 с. 

6. Торговельне підприємництво: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. 

В. Фролової. – Одеса, Бондаренко М.О.,  2018. – 640 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua 

4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Агентство з розвиткуінфраструктури фондового ринку 

України Офіційний сайт. URL: www.smida.gov.ua/emitents 

6. Українськаінвестиційна газета. Офіційний сайт.  URL:   

www.investgazeta.net 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/emitents


Інформація про 

відповідального 

виконавця 

Факультет: економіки і менеджменту 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007 

Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028 
Провідний викладач: 
 

 
 

 

Семенюк Віктор Семенович 

посада: ст. викладач 

науковий ступінь:  

вчене звання:  

тел.+38 067 635 51 64 

E-mail: vsemeniuk413@gmail.com  

Інтернет-сторінка  на сайті НМетАУ: 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e515 

Робоче місце: кім. Б-413 

Оригінальність дисципліни: авторський 

курс 

 

 

E-vailЕ 


