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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни –вибіркова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 1 курсі у 1 

семестрі та для студентів заочної форми навчання на 1 курсі у 1 семестрі. 

Кількість кредитів – 6 кредитів, годин – 180 годин 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 180 30 30 - 

заочна 180 12 12 - 

Самостійна робота, годин Денна – 120 Заочна – 156 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 

Становлення ринкових відносин, їх розвиток та удосконалення вимагають чіткого підходу до 

характеристику товару як основного об’єкту комерційної діяльності. Тому проблема всебічного 

вивчення товару з оцінкою його видових, кількісних та якісних характеристик була і буде 

актуальною незалежно від суспільних формацій. Сучасний стан ринку України характеризується 

появою значної кількості продукції зарубіжного та вітчизняного виробництва. При цьому вона, на 

жаль, часто характеризується низькою якістю, небезпечністю для організму людини, іноді просто 

фальсифікована. Саме тому товарознавцям-експертам вже замало орієнтуватися в асортименті 

продовольчих та непродовольчих товарів – їм потрібні знання щодо нового напряму діяльності – 

експертизи товарів. 

Предметом навчальної дисципліни «Експертиза товарів» є види, правила організації та 

проведення експертизи товарів, права та обов'язки експерта, експертні методи 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Основною метою курсу «Експертиза товарів» є надання студентам знань щодо правил 

організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих 

товарів вітчизняного та зарубіжного виробництв, особливостей проведення експертизи окремих 

товарних груп, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної, екологічної, товарознавчо-

судової експертиз. 

Під час вивчення курсу студенти повинні знати: 

- опрацювати законодавчу, інструктивну та нормативну базу експертизи товарів, 

- засвоїти основні терміни, визначення, поняття, щодо експертизи товарів, 

- опанувати методику проведення експертизи товарів, 

- оволодіти методами експертизи товарів. 
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Студенти повинні вміти: 

- користуватись нормативними документами та законодавчими актами, 

- ідентифікувати партії товарів,  

- організувати та провести експертизу якості товарів відповідно до вимог нормативних 

документів, 

- розшифровувати маркування товарів, 

- документально оформляти результати експертизи, 

- поглиблювати набуті знання, удосконалювати навички спеціаліста з експертизи товарів 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 

Нарахування балів  

     (наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

 

Інформаційні 

ресурси 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 
 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

/посилання на ISO 9001:2015, Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ та 

Положення про організацію освітнього процесу повинні бути активними відповідно формі/ 
 
 

Викладач   ________________   М.Р. Мардар 
підпис 

 

 

Завідувач кафедри                                      Я.Г. Верхівкер 
підпис 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC9qb6In2PpmTnNIgF2hQdvrK0FYiYiL/view?usp=sharing
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

