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Організація товарознавства  

Урок 30 

Тема: Дефекти продукції. Умови зберігання продукції. 
Мета: навчитися визначати дефекти продукції, виховувати інтерес до професій регіону 

Матеріал уроку: 

В процесі оцінки якості продовольчих товарів, як правило, виявляються 

дефекти, які різняться за значенням, виду та походженню. 

Дефект – це відсутність однієї або кількох характеристик якості. Дефекти 

можуть бути явні і сховані. 

Явними називають дефекти, для виявлення яких у нормативній 

документації передбачені відповідні правила, методи і засоби. Наприклад, 
пліснявіння батону хліба, ковбаси, головки сиру, пожовтіння соленої риби 
тощо. 

Схованими називаються дефекти, для виявлення яких у нормативній 
документації не передбачені відповідні правила, методи і засоби. Прикладом 

може бути накопичення токсину ботулізму у консервах при зберіганні 
внаслідок розвитку спор палички ботулінусу. Харчові продукти з великою 

концентрацією токсинів ботулінусу зовнішнє можуть нічим не відрізняються від 
доброякісних продуктів харчування. 

За ступенем значущості дефекти можуть бути критичними, значущими і 

малозначущими, а по можливості їх усунення, на такі які можна усунуть і і такі, 
які усунути неможливо. 

Критичними називають дефекти, при наявності яких використання 
продукції за призначенням практично неможливо. Наприклад, бомбаж 

консервів, псування курячих яєць тощо. 

Значущими називають дефекти, які суттєво впливають на використання 
продукції за призначенням або її зберігання, але не є критичними. Наприклад, 

великі тріщини на хлібі, який реалізується у торгівельній мережі, є 
недопустимим, але з ними хліб може бути використаний для інших харчових 

цілей. 

Незначущими називаються дефекти, які суттєво не впливають на 
використання продукції по призначенню і її зберігання. Наприклад, слабке 

відчуття гіркоти у сметані, кисломолочному сирі тощо. 

Усуваємими називаються дефекти, усунення яких технічно можливе і 

економічно доцільно. Наприклад, видалення пожовтілого шару з поверхні 
вершкового масла при підготовці його до продажу, усунення незначного 

нальоту плісняви з поверхні напівкопчених ковбас тощо. 



Неусуваємими називаються дефекти, які технічно видалити неможливо 
або економічно недоцільно. Наприклад, течі у молочних пакетах, бій скляної 
тари тощо. 

Розрізняють також різні види браку продукції. Браком називається 
продукція, яку недопустимо передавати споживачам у зв’язку з наявністю 

дефектів. Наприклад, забруднений або пророслий качан капусти. Такі качани 
капусти вважаються бракованими. 

У першому випадку качан капусти можливо зачистити і передати споживачу, 

тобто можна усунути дефект, який є причиною бракування продукції. Такий 
брак називається виправним. У другому випадку усунути дефект неможливо і 

тому продукт називається невиправним. 

Причини виникнення дефектів продовольчих товарів можуть бути різні. Це 

може бути і неякісна сировина, і порушення технології виробництва, умов 
транспортування, зберігання і реалізації товару. Для свіжої плодоовочевої 
продукції причиною виникнення дефектів можуть бути фізіологічні і 

мікробіологічні захворювання, на виникнення яких можуть впливати біологічні 
особливості сорту, агротехнічні і кліматичні умови вирощування, обробка 

плодів і овочів після збирання, транспортування і зберігання. 

Питання для контролю: 

1. Що дозволяє спеціалісту встановити дефекти під час приймання товарів? 
2. В чому полягає практичне значення виявлення дефектів товарів? 
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Урок 31 

Тема: Поняття про гарантійний термін і термін придатності товарів. Види 

тари, її функції 

Мета: ознайомитися з поняттями гарантійного терміну та терміну 

придатності товарів, виховувати інтерес до професій регіону 

Матеріал уроку 

Поняття «гарантійний термін» визначене в Законі України «Про захист прав споживачів». Під 

гарантійним терміном розуміється термін, установлений виробником товару, протягом якого 

виробник, продавець або будь-яка третя особа бере на себе зобов’язання про здійснення 

безкоштовного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з уведенням її в обіг. 

Водночас встановлення гарантійного терміну віднесено до права, а не обов’язку виробника 

(продавця, виконавця). 

Виробник або виконавець забезпечує нормальну роботу товару, у тому числі комплектуючих 

виробів, протягом гарантійного терміну, установленого законодавством або нормативними 

документами, а в разі їх відсутності — договором.Гарантійний термін має зазначатися в паспорті 



на товар (роботу, послугу) або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається 

до товару (роботи, послуги). 

Особливість терміну придатності полягає в тому, що, по-перше, він встановлюється тільки на 

відповідні групи товарів. У ст. 7 Закону України «Про захист прав споживачів» говориться, що 

термін придатності встановлюється на товари, споживчі властивості яких можуть погіршуватися і 

становити небезпеку для життя. Термін придатності встановлюється на товари, призначені для 

нетривалого, іноді разового використання, після чого вони втрачають свої позитивні властивості 

в силу розвитку відповідних фізико-хімічних процесів і навіть можуть стати небезпечними для 

споживача. Тобто мова йде не тільки про якість товару, але й про його безпеку. 

Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфумерно-косметичних та 

інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку 

для життя, здоров’я, майна і навколишнього природного середовища, установлюється термін 

придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до 

них під час продажу, і який вважається гарантійним терміном. Термін придатності обчислюється 

від дати виготовлення, яка також має бути вказана на етикетці або в інших документах, і 

визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до 

настання якої товар є придатним для використання. 

Продаж товарів, на яких термін придатності не зазначений або зазначений із порушенням 

вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув, забороняється. 

Термін придатності і гарантійний термін істотно відрізняються від терміну служби. 

Купуючи будь-який непродовольчий товар, спочатку слід ознайомитися з інструкцією з 

експлуатації, паспортом товару, а також із гарантійними зобов’язаннями. Гарантійний строк 

зазначають як в інструкції з експлуатації товару, так і в гарантійному талоні. 

Гарантійні зобов’язання поширюються на будь-який товар. Тому покупцеві потрібно звернути 

увагу на такі особливості: 1. До товарів має бути додано спеціальний документ, що найчастіше 

називається гарантійними умовами або гарантійними зобов’язаннями. У ньому, зокрема, 

зазначають: строк гарантії, перелік поломок, що не підпадають під гарантію, а також список та 

адреси підприємств, які здійснюють гарантійне обслуговування. До них звертаються у разі 

несправностей протягом гарантійного строку. Якщо гарантійний строк не встановлено, покупець 

має право висунути претензії до якості товару продавцеві (виробникові) протягом 2-х років. 

2. Під час купівлі продавець має зробити в гарантійних зобов’язаннях позначку, що свідчить про 

початок гарантійного строку, установленого для даного виду товарів. Гарантійний термін 

позначається в паспорті на товар чи на його етикетці або в будь-якому іншому документі, що 

додається до товару. Гарантійні терміни обчислюються з дня роздрібного продажу. Однак, на 

сезонні товари (одяг, хутряні вироби, взуття) гарантійний термін обчислюється з початку 

відповідного сезону, що встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

1994 р. Цією ж Постановою затверджено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни, за якими 

обчислюються з початку відповідного сезону: на одяг, хутряні вироби весняно-літнього 

асортименту — з 1 квітня; осінньо-зимового асортименту — з 1 жовтня; на взуття зимового 

асортименту — з 15 листопада до 15 березня; весняно-осіннього асортименту — з 15 березня 

до 15 травня; літнього асортименту — з 15 травня до 15 вересня. У випадку гарантійного 

ремонту, гарантійний термін збільшується на час перебування продукції в ремонті. У разі обміну 

товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну. 



3. Складова гарантійних зобов’язань — гарантійні талони. Тому рекомендуємо покупцеві 

перевірити їх наявність та вивчити зміст. 

Згідно з п. 5 ст. 7 Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право пред’явити 

продавцю відповідні вимоги відносно не обговорених продавцем недоліків проданої речі, на 

які не встановлений гарантійний термін, якщо недоліки були виявлені протягом 2 років, а 

стосовно об’єкта будівництва — не пізніше 10 років із дня передачі їх покупцеві, а якщо день 

передачі встановити неможливо або якщо майно знаходилося у покупця до укладання 

договору купівлі-продажу — із дня укладання договору. 

Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування), тобто в межах гарантійного терміну, 

виконуються для споживача безкоштовно. Закінчення гарантійного терміну означає припинення 

дії гарантійних зобов’язань виробника (продавця, виконавця). 

Питання для контролю: 

1. Що таке гарантійний термін зберігання? 

2. Гарантійний термін експлуатації – це? 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання,  

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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