




Вступ 
 
 

Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньої програми 

«Товарознавство і торговельне підприємництво» – це унормовані та 

регламентовані методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання 

рівня професійної компетентності осіб першого (бакалаврського) рівня. 

Метою програми атестації є визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки випускника для майбутньої професійної діяльності; 

оцінювання рівня сформованості системи бакалавра зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідно до цілей і завдань 

вищої освіти та вимог до фахівців в галузі підприємництва торгівлі та 

біржової діяльності. 

Програма атестації якості підготовки бакалавра встановлюють вимоги, 

які забезпечують: 

– визначення рівня сформованості професійної компетентності як 

результатів навчання 

– уніфікацію змісту та форм атестації здобувачів вищої освіти; 

– єдність процедур і методів діагностики. 

Програма атестації якості вищої освіти мають забезпечити реалізацію 

підвищення якості вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та розширення академічної 

автономії вищого навчального закладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здобувачів вищої освіти – це процес встановлення 
відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутої професійної 
компетентності випускника вимогам за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою засобів 
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 
підготовки з дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів 
діагностики якості знань. 

Принципами формування і реалізації системи засобів діагностики 
якості знань бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є: 
уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, 
актуальність, інформативність, дієвість, індивідуальність, 
диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність вимог, предметність, 
інноваційність, валідність, варіативність. 

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться на підставі оцінювання 
якості освоєння освітньо-професійної програми (ОПП), рівня здобутих 
професійних знань, набутих умінь та навичок, ступеня сформованості 
системи компетентностей бакалавра спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність. 

Атестація здобувачів вищої освіти передбачає використання такого 
методу комплексної діагностики як складання атестаційного екзамену. 

У процесі діагностики визначається рівень здатності розв’язувати 
складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 
передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук в умовах 
невизначеності та складності оточуючого середовища. 

Атестація якості підготовки бакалавра з підприємництва торгівлі та 
біржової діяльності щодо встановлення фактичної відповідності рівня 
освітньої і професійної підготовки вимогам стандарту здійснюється 
Екзаменаційною комісією з цього фаху, голова якої затверджується наказом 
по університету. 

 
 
.  



Загальна інформація 

 
Мета атестаційного екзамену зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми 
«Товарознавство і торговельне підприємництво» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти – визначення рівня підготовленості здобувачів вищої 
освіти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
виявлення їхніх реальних знань, умінь і навичок як фахівців бакалаврського 
рівня. 

Програму атестаційного екзамену з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, рівня вищої освіти – бакалавр, утворено згідно з компетентностей, 
що містяться в Стандарті вищої освіти України за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти: за освітньо-професійною програмою 
«Товарознавство і торговельне підприємництво». 

В програмі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування 
з дисциплін фахової підготовки: 

1. Товарний консалтинг 
2. Організація торгівлі  
3. Комерційна діяльність  
4. Сенсорний аналіз  
5. Основи споживання товарів та здоров’я людини 
6. Безпека: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці 

При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та 
матеріал практичного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння 
використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за 
окремими функціями фахівця з підприємництва торгівлі та біржової 
діяльності. 

 
Зміст навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 

бакалавра, що виносяться на атестацію 
  

Дисципліна Зміст навчальних дисциплін 

Товарний 
консалтинг 

Споживчі властивості товарів, їх класифікація, чинники, 
що формують і зберігають якість, закономірності 
формування асортименту і його структури, система 
оцінки якості товарів відповідно до нормативних 
документів; засоби інформації про товар; умови 
збереження якості товарів при їх транспортуванні, в 
споживанні та експлуатації. 

Організація 
торгівлі  

Організаційно-правові форми підприємств торгівлі в 
сучасних умовах. Тенденції розвитку роздрібної 
торговельної мережі, методологічні основи розробки та 
вибору раціональних варіантів торговельно-
технологічних процесів в магазинах і на складах. 



Перспективні технічні напрямки розвитку та 
проектування магазинів і складів. Організація 
роздрібного продажу товарів та обслуговування 
покупців. Організація інформаційно-рекламної роботи в 
торгівлі в умовах конкуренції. Ефективне ведення 
тарного господарства, перевезення товарів і 
транспортно-експедиційних операцій. 

Комерційна 
діяльність  

Об’єкти і суб’єкти комерційної діяльності, система 
господарських зв'язків суб'єктів комерційної діяльності, 
організація оптових закупівель товарів, організація 
товаропросування, товаропостачання роздрібної 
торговельної мережі, формування асортименту товарів в 
каналах товаропросування, форми і методи роздрібного 
продажу товарів і обслуговування покупців, 
ефективність комерційної діяльності, комерційний 
ризик. 

Основи 

споживання 

товарів та 

здоров’я людини 

Поняття споживання, вивчення етапів споживання і 
технології споживачів за суттєвими ознаками, що 
визначають характер потреб. Хімічний склад харчових 
продуктів, ознаки класифікації працездатного населення 
щодо споживання товарів. Раціональні норми 
споживання продовольчих і непродовольчих товарів з 
урахуванням нормативів і динаміки споживання. 
Номенклатура функціональних, ергономічних, 
естетичних, властивостей, надійності і безпеки товарів в 
споживанні. Характеристика видів небезпек відповідно 
до комплексних і одиничних показників властивостей 
товару, вплив діючих чинників на небезпеку 
непродовольчих товарів, існуючі можливі джерела 
небезпеки та методи їх усунення. Чинники середовища, 
що впливають на зміни споживних властивостей товарів 
при товаропросуванні, особливості різних видів 
процесів, які протікають під час зберігання товарів. 

Сенсорний 

аналіз 

Характеристика сенсорних органів людини: органів 

нюху, слуху, запаху, тактильних відчуттів; вплив 

зовнішніх і внутрішніх чинників на об’єктивність 

сенсорного аналізу; методи сенсорного аналізу – метод 

трикутних порівнянь, двопарний метод, метод 

багатократних порівнянь; правила відбору і підготовки 

дегустаторів для роботи в спеціальних лабораторіях; 

вимоги до лабораторій сенсорного аналізу. 

Безпека: Безпека 

життєдіяльності. 

Основи охорони 

праці 

Правові, нормативно-технічні й організаційні основи 

охорони праці. Контроль і управління умовами 

життєдіяльності. Виробниче середовище і його вплив на 

людину. Умови праці на виробництві, їх класифікація і 

нормування. Виробничі шкідливості, методи захисту 



людини від їх негативного впливу. Аналіз і 

профілактика профзахворювань та виробничого 

травматизму. Основи техніки безпеки. Нормативно-

технічні та організаційні основи забезпечення безпеки 

життєдіяльності (БЖД). Теоретичні основи БЖД. 

Середовище проживання людини. Психофізіологія 

життєдіяльності. Фактори зниження та шляхи 

підвищення життєдіяльності. Навколишнє природне 

середовище. Антропогенні катастрофи (аварії). 

 

 
 
 
 
 

 
Короткий зміст навчального матеріалу, що виноситься на екзамен; 

критерії оцінювання 
 

Атестаційний екзамен складається з двох етапів: 1 етап – теоретична 

частина – тестова перевірка знань, що формують уміння, відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра; 2 етап – практична 

частина – письмове розв’язання творчого завдання, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок.  
Для підготовки та організації атестації співвипусковими кафедрами 

розроблена програма атестаційного екзамену для студентів ступеня бакалавр 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньої 
програми «Товарознавство і торговельне підприємництво». В програмі 
визначено мету, завдання та етапи підготовки до атестаційного екзамену 
Процедуру щодо організації і проведення екзамену, загальні критерії 
оцінювання знань студентів, наведено навчальні програми дисциплін, які 
виносяться на екзамен, перелік літературних джерел з кожної дисципліни. 

Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра підприємництва торгівлі 
та біржової діяльності здійснюють члени Екзаменаційної комісії на основі 
встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з 
використанням форм і методів діагностики, визначених програмою атестації 
з урахуванням рівня досягнення результатів навчання та сформованості 
програмних результатів та  компетентостей. 

Об’єктом оцінювання якості підготовки бакалавра є сукупність знань, 
умінь і навичок, набутої системи компетенцій бакалавра підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, відтворених у процесі виконання 
комплексних завдань. 

Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра з підприємництва 
торгівлі та біржової діяльності здійснюється членами Екзаменаційної комісії 
на основі принципів об’єктивності, індивідуальності, комплексності, 



етичності та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи 
інтегральної, універсальних і спеціальних професійних компетентностей. 

Результати оцінювання рівня якості підготовки бакалавра з 
підприємництва торгівлі та біржової діяльності повинні довести, що 
випускник: 

– має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 
діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері 
професійної діяльності; 

– вміє розв’язувати складні та непередбачувані завдання і проблеми з 
предмета професійної діяльності, що вимагає самостійного збирання та 
інтерпретації інформації, вибору методів та засобів вирішення, застосування 
інноваційних підходів. 

Рівень якості підготовки бакалавра визначається з використанням 
комплексної системи оцінювання: поєднання національної системи 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), Європейської кредитно-
трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», 
«F»), системи оцінювання вищого навчального закладу (за 100-баловою 
шкалою). 

Критерії оцінювання рівня якості підготовки бакалавра 
використовуються диференційовано залежно від форм і методів діагностики. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:  
За підсумками проведеного тестування програма автоматично визначає 

кількість набраних балів та співвідношення у відсотках правильних 
відповідей до загальної максимально можливої кількості балів. Критеріями 
оцінки знань здобувачами вищої освіти визначено наступну кількість балів (у 
%):  

90-100 % – «відмінно» (за шкалою ЄКТС «А»);  
82-89 % – «добре» (за шкалою ЄКТС «В»);  
74-81 % – «добре» (за шкалою ЄКТС «С»);  
64-73 % – «задовільно» (за шкалою ЄКТС «D»);  
60-73 % – «задовільно» (за шкалою ЄКТС «Е»);  
до 59 % – «незадовільно» (за шкалою ЄКТС «F»)  
Оцінювання результатів розв’язання практичного комплексного 

ситуаційного завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за 
такими загальними критеріями: «Відмінно» (за шкалою ЄКТС «А») – 
завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції 
аргументовано і оформлено належним чином, дав читки відповіді на 
поставлені запитання екзаменаційною комісією; 

«Добре» (за шкалою ЄКТС «В») – завдання виконано повністю, але 
припущено незначні неточності у розрахунках або оформленні, дав відповіді 
на поставлені запитання, але неповністю розкрив тему;  

«Добре» (за шкалою ЄКТС «С») – за умови належного оформлення 
завдання, яке виконане не менше як на 80%, відповіді на поставлені 
запитання мають помилкове судження, але здобувач володіє понятійним 
апаратом і доводить свою точку зору;  



«Задовільно» (за шкалою ЄКТС «D») – завдання виконано не менш як 
на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 80% за умови 
припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні, відповіді на 
поставлені запитання неточні, здобувач освіти не володіє понятійним 
апаратом для формулювання відповіді;  

«Задовільно» (за шкалою ЄКТС «Е») – завдання виконано не менш як 
на 60% за умови належного оформлення та припущення незначних помилок у 
розрахунках або оформленні, здобувач вищої освіти не зміг відповісти на 
поставлені запитання;  

«Незадовільно» (за шкалою ЄКТС «F») - завдання виконано менше як 
на 60% припущенні помилки у розрахунках та оформленні, здобувач вищої 
освіти не зміг відповісти на поставлені запитання. 

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного випробування на 
атестаційному екзамені є середньозваженою оцінкою за кожний з етапів (40 
% за тестове завдання і 60 % за розв’язання комплексного ситуаційного 
завдання). 

 
 
 
 

Перелік нормативних документів, на яких базується програма 
атестаційного екзамену 

 
«Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти. Освітньо-

професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузь знань 07 Управління 
та адміністрування» сформована на основі таких нормативних документів: 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19]. 
2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003: 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dk003.com. 
3. Національний класифікатор України: «Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 
600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. 
№ 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 
Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3). 

5. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1243 від 13.11.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-

http://www.dk003.com/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf


diyalnist-bakalavr.pdf 
7. Національний освітній глосарій: вища освіта [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_ 
2014_tempus-office.pdf. 

 
 
 
 

Перелік довідкових джерел інформації, обладнання тощо, якими 
дозволяється користуватись у ході виконання завдань під час 

атестаційного екзамену; 
 
 

1. ДСТУ 4394:2005 «Кава натуральна розчинна. Загальні технічні 
умови» 

2. ДСТУ 3888-99 «Пиво. Загальні технічні умови». 
3. ДСТУ 4436: 2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні. 

Загальні технічні умови» 
4. ДСТУ 4443-2005 «Консерви із м’яса птиці та субпродуктів. Технічні 

умови» 
5. ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»  
6. ДСТУ 4333:2004 «Мармелад. Загальні технічні умови»  
7. ДСТУ 4497: 2005 «Мед натуральний. Технічні умови» 
8. ДСТУ 4188:2003 «Халва. Загальні технічні умови»  
9. ДСТУ 7035:2009 «Морква свіжа. Технічні умови»  
10. ДСТУ 7037:2009 «Капуста білоголова свіжа. Технічні умови» 
11. ДСТУ 4868:2007 «Риба заморожена. Технічні умови» 
12. ДСТУ 1052:2005 «Гірчиця харчова. Загальні технічні вимоги» 
13. ДСТУ 7174:2010 «Чай чорний байховий фасований. Технічні 

умови» 
14. ДСТУ 3583:2015 «Сіль кухонна. Загальні технічні умови» 
15. ДСТУ 7043:2009 «Вироби макаронні. Загальні технічні умови» 
16. ДСТУ 3143-2013 «М’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, 

цесарок). Технічні умови». 
17. ДСТУ 7698:2015 «Крупи вівсяні. Технічні вимоги» 
18. ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові. Технічні умови» 
19. ДСТУ 7697:2015 «Крупи гречані. Технічні умови» 
20. ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» 
21. ДСТУ 4465:2005 «Маргарин. Загальні технічні умови» 
22. ДСТУ 6003:2008 «Сири тверді. Загальні технічні умови» 
23. ДСТУ 4487:2005 «Майонези. Загальні технічні умови» 
24. ДСТУ 7165:2010 «Горошок зелений консервований. Технічні 

умови» 
25. ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» 
26. ДСТУ 4427-2005 «Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні 

технічні умови» 



27. ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні умови» 
28. ДСТУ 4273:2003 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови» 
29. ДСТУ 4492-2005 «Олія соняшникова. Технічні умови» 
30. ДСТУ 4634:2006 «Концентрати харчові. Сніданки сухі. Пластівці 

круп’яні. Загальні технічні умови» 

31. ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие 

технические условия» 

32. ДСТУ Б В.2.7-160:2008. СТУ Б В.2.7-160:2008 «Строительные 

материалы. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. 

Технические условия» 

33. ДСТУ 2972:2010 «Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. 

Загальні технічні вимоги та методи випробовування» 

34. ДСТУ 3119-95 «Білизна постільна. Загальні технічні умови» 

35. ДСТУ 3276-95 «Посуд сталевий емальований. Загальні технічні 

умови» 

36. ДСТУ ГОСТ 29298:2008 «Тканини бавовняні і змішані для одягу. 

Загальні технічні умови» 

37. ДСТУ 4292:2004  «Тканини чистововняні, вовняні та напіввовнянію 

Оцінювання якості» 

Перелік інформаційних джерел, рекомендований здобувачеві вищої 
освіти для підготовки до атестаційного екзамену 

 

1. Ветеринарно - санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. 

Нормативні документи: Довідник: У 3 т. / За заг. ред. Б.М. Куртка, Р.П. 

Симонова / – Львів: НІЦ “Леонорм”, 2000. – Т.2. –294 с. 

2. Городянський О.В. Методи переробки та зберігання продуктів 

рослинництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 511 с. 

3. Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів. / В.М. 

Завгородня, І.В. Сирохман / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2004. – 200 с. 

4. Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник у 2 т. 

/За ред. В. Л. Іванова/ – Львів: НІЦ “Леонорм”, 2000. – Т.2. –344 с. 

5. Продовольчі товари (лабораторний практикум): Навч. посіб. / Н.В. 

Притульська, Г.Б. Рудавська, В.А. Колтунов та ін. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. 

ун-т, 2007. – 505 с. – (Сер. «Товарознавство»). 

6. Зрезарцев М. П. Товарознавство непродовольчих товарів: навч.посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч 

— К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.  

7. Кушнір М.К., Тихонова Н.П. Товарознавство непродовольчих 

товарів. Товарознавство взуттєвих товарів. – К.: НМЦ ―Укоопосвіта‖, 2001. 

– 265 с.  

8. Товарознавство господарських товарів / Н.К. Кисляк, Т.М. 

Коломієць, В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – К. : Книга, 2004. – 448 с.  



9. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1 / Л.Г. Войнаш, 

І.О. Дудла, Д.І Козьмич, Н.В. Павловська, М.В. Приходько. – Київ, 2004. – 

430 с.  

10. Организація торгівлі. Довідник працівника продовольчого 

магазину: навч.посіб. / [І.В.Юрко, П.Ю.Балабан, О.О.Горячова та ін.] за 

заг.ред.І.В.Юрка. – Харків, 2015. – 304 с.  

11. Організація торгівлі: підручник /[Апопій В.В., Міщук І.П., 

Рнебіцький В.М. та ін..]; за ред.. В.В. Апопія 2-0ге видання перероб. та 

допов.. – К.: Центр учб. Літер ,2014.–632 с. 4.Основні правила торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами : зб. норм. док. з питань 

торгівлі. - К. : Атіка, 2013. - 512 с.  

12. Копич І.М. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи 

розвитку : монографія / І.М. Копич, О.О. Нестуля та ін. ; за ред. В.В. Апопія, 

П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ – 2014. – 565 с.  

13. Галай С.О. Організація торгівлі : підручник / С.О. Галай, Г.К. 

Крихтенко. – Х. : Кліо-прес, 2014. – 374 с. 

14. Комерційна діяльність [Текст] : навчально-методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу / О. М. Михайленко. – Полтава : ПУЕТ, 

2014. – 198 с.  

15. Комерційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Я.М. Антонюк ; І. 

М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006 , 2011. – 332 с.  

16. Комерційна діяльність [Текст] : підручник / за ред. В.В. Апопій ; 

С.Г. Бабенко ; Я.А. Гончарук ; [та ін.]. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : 

Знання, 2008. – 558 с.  

17. Комерційна діяльність [Текст] : підручник / за ред. П. Ю. Балабана. 

– Харків : Світ книг, 2015. – 452 с. 

18. Жук В. А. Сенсорний аналіз: Навчальний посібник / В .А. Жук. – 

Полтава: РРВ ПУСКУ, 2008. – 214 с.  

19. Кантере В .М., Матисон В. А., Фоменко М. А. Сенсорный анализ 

продуктов питания / В. М. Кантере, В. А. Матисон, М.А. Фоменко. – Москва: 

РАСХН, 2003. – 382 с.  

20. Малигіна В. Д., Титаренко Л. Д. Основи сенсорного аналізу: 

Навчальний посібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2004. – 241 с.  

21. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: 

Учебное пособие / Т.Г. Родина – Москва: Академия, 2006. – 483 с.  

22. Сидоренко О. В., Мандрика В. І. Сенсорний аналіз: опорний 

конспект лекцій / О. В. Сидренко, В. І Мандрика. – Київ: КНТЕУ, 2011. – 86 

с. 

23. Деликатная, И. О. Безопасность товаров (продовольственных) 

[Текст]: учеб. пособие / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. – Минск: 

Вышэйш. шк., 2012. – 252 с.  



24. Довідник товарознавця. Продовольчі товари [Текст]: навч. 

посібник / за ред. С. В. Князь. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 340 

с.  

25. Колтунов, В. А. Технологія зберігання продовольчих товарів 

[Текст]: навч. посібник / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська. – Київ: Центр учб. 

л-ри, 2014. – 138 с.  

26. Николаева, М. А. Товарная информация [Текст]: учебник / М. А. 

Николаева, Л. В. Карташова. – Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. – 256 с.  

27. Полікарпов, І.С. Товарна інформація [Текст]: підручник / І.С. 

Полікарпов, О. В. Шумський. – Київ : Центр навч. лри, 2013. – 616 с  

28. Пугачевський, Г. Ф. Теоретичне товарознавство [Текст] / Г. Ф. 

Пугачевський. – [б. м.]: [б. в.], 2016. – 128 с.  

29. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини. Навч. посібник. - К.: Лібра, 1999. - 272 с 

30. Бичков М.Ф. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі: 

Навчальні завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи підготовки 

студентів усіх спеціальностей / Бичков М.Ф., Данченко Л.О., Молчанова 

Н.Ю. та ін.. Навчально-методичне видання. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 

225 с.  

31. Бичков М.Ф. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

[Текст] : метод. рекомендації / М. Ф. Бичков, Я. М. Бичков, Н. В. Герман, Н. 

Ю. Молчанова, Л. І. Маніна, В. Г. Смирнова. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 42 с. 

– Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.  

32. Бичков М.Ф. Охорона праці в галузі. Охорона праці в торгівлі 

[Електронний ресурс] : навчальнометодичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу / М. Ф. Бичков, Я. М. Бичков, В. М. Оберемок, Т. І. 

Дмитрюк, Н. Ю. Молчанова. – Полтава : ПУЕТ, 2010. 


