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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів - 6 

 

Обов’язкова для студентів спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  

Ступінь «Магістр»  

Загальна кількість 

годин –  180 

Семестр 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

13 год. 8 год. 

Практичні/семінарські заняття 

- - 

Лабораторні 

 39 год. 6 год. 

Самостійна робота 

128 год. 166 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета  – формування у студентів спеціальних знань з методології експертизи 

кількості та якості харчових продуктів та непродовольчих товарів, у тому 

числі товарів закордонного виробництва, її цілей, завдань, видів та засобів; 

оволодіння практичними навичками експертизи окремих товарних груп та 

ознайомлення з можливостями її використання під час ідентифікаційній, 

класифікаційній експертизі та експертизі якості продукції, які, в свою чергу, 

відбиває ступень дотримання договірних зобов’язань, вимог нормативних 

документів та рівень захисту прав споживачів.  

 

Завдання: ознайомлення з теоретичними та прикладними основами 

експертизи товарів, оволодіння засобами і методами проведення експертизи 

харчових продуктів та непродовольчих товарів; вивчення організації і 

порядку проведення експертизи окремих груп харчових продуктів та 

непродовольчих товарів; оволодіння навичками документального 

оформлення результатів експертизи споживчих товарів. 
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3. Структура  дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п/с лаб. сам. 

робота 

 

л п/с лаб. сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи експертизи товарів 
Тема 1. Поняття, мета 

і завдання експертизи 

товарів 
24 2  4 18 25 1  1 23 

Тема 2. Об’єкти, 

суб’єкти та методи 

експертизи товарів  

 

25 2  5 18 25 1  1 23 

Тема 3. Класифікація 

та характеристика 

експертиз товарів  

  

26 2  6 18 26 2   24 

Разом за змістовим 
модулем 1 75 6  15 54 76 4  2 70 

Змістовий модуль 2. Експертиза непродовольчих товарів 
Тема 4. Експертиза 

товарів господарчого 

призначення 
26 2  6 18 26 1  1 24 

Тема 5. Експертиза 

електротоварів та 

товарів культурно-

побутового 

призначення  

26 2  6 18 26 1  1 24 

Разом за змістовим 
модулем 2 52 4  12 36 52 2  2 48 

Змістовий модуль 3. Експертиза продовольчих товарів 
Тема 6. Експертиза 

харчових продуктів 

рослинного 

походження 

26 2  6 18 26 1  1 24 

Тема 7. Експертиза 

харчових продуктів 

тваринного 

походження 

27 1  6 20 26 1  1 24 

Разом за змістовим 
модулем 3 53 3  12 38 52 2  3 48 

Усього годин  180 13  39 128 180 8  6 166 
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4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

1 Поняття, мета і завдання експертизи товарів 2 

2 Об’єкти, суб’єкти та методи експертизи товарів  

в митній справі 

2 

3 Класифікація та характеристика експертизи товарів  

в митній справі 

2 

4 Експертиза товарів господарчого призначення 2 

5 Експертиза електротоварів та товарів культурно-побутового 

призначення 

2 

6 Експертиза харчових продуктів рослинного походження 2 

7 Експертиза харчових продуктів тваринного походження 1 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір результатів досліджень щодо організації експертизи  товарів. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи експертизи товарів 

Лабораторне 

заняття. 

Тема 1. 

Поняття, мета і 

завдання 

експертизи 

товарів 

 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань: основні терміни та визначення в галузі 

експертизи товарів. Мета і завдання експертизи товарів. 

Засоби експертизи товарів. Засоби товарної інформації. 

Засоби реклами, як носії інформації про товар. 

Матеріально-технічне забезпечення експертизи товарів 

Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

доповідей 

Лабораторне 

заняття. 

Тема 2.  

Об’єкти, 

суб’єкти та 

методи 

експертизи 

товарів  

в митній справі 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

об’єкти експертизи товарів та їх характеристика, 

Суб’єкти експертизи товарів. Методи експертизи 

товарів. Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 
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Лабораторне 

заняття. 

Тема 3.  

Класифікація та 

характеристика 

експертизи 

товарів  

в митній справі 

 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

класифікація експертиз товарів, види експертиз товарів, 

що здійснюються в митних цілях, та їх характеристика. 

 Джерело [1, 2 , 4, 5, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

54 
  

Змістовий модуль 2. Експертиза непродовольчих товарів 

Лабораторне 

заняття. 

Тема 4.  

Експертиза 

товарів 

господарчого 

призначення 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

Експертиза хімічних товарів. Експертиза побутових 

товарів зі скла і кераміки. Експертиза 

металогосподарчих товарів. Експертиза меблевих 

товарів. Експертиза будівельних товарів. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Лабораторне 

заняття. 

Тема 5.  

Експертиза 

електротоварів та 

товарів 

культурно-

побутового 

призначення 

 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

Експертиза пральних машин. Експертиза холодильних 

приладів. Експертиза канцелярських товарів, паперу, 

картону та виробів з них. Експертиза аудіо- та 

відеоапаратури. Експертиза іграшок. Експертиза 

ювелірних товарів. Вибір показників для експертизи, 

обсягів вибірки, методика визначення показників. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 10]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

36   

Змістовий модуль 3. Експертиза продовольчих товарів 
Лабораторне 

заняття. 

Тема 6.  

Експертиза 

харчових 

продуктів 

рослинного 

походження 

18 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

Експертиза зерноборошняних товарів. Експертиза 

плодоовочевої продукції. Експертиза кондитерських 

товарів.  Експертиза смакових товарів. Експертиза 

квітів. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 10]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 
Лабораторне 

заняття. 

Тема 7. 

Експертиза 

харчових 

продуктів 

тваринного 

походження 

20 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 

питань:  

Експертиза м’яса та м’ясних продуктів. Експертиза 

молочних товарів. Експертиза яєць. Експертизи рибних 

товарів та морепродуктів.  Експертиза молока і 

молочних товарів. Експертиза харчових жирів.  

Джерело [1, 2, 4, 5, 11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.  

Тестування, 

перевірка 

вирішення 

практичних 

завдань,   

понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 2 

38   
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Разом 128   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Знання теоретико-практичних 

основ експертизи товарів 
        +      

2. Знання основних методів і 

засобів проведення експертизи 

продовольчих та 

непродовольчих товарів 

         +     

3. Знання визначень та 

класифікації груп 

непродовольчих товарів 

        +      

4. Знання визначень та 

класифікації груп продовольчих 

товарів 

           +   

5. Знання переліку основних 

об’єктів та суб’єктів експертизи 

товарів 

        +      

6. Знання класифікації експертиз 

товарів, видів експертиз товарів, 

що здійснюються в митних 

цілях, та їх змісту, принципів 

організації та документального 

оформлення  

          +    

7. Уміння організовувати, 

здійснювати та документально 

оформлювати результати 

експертизи хімічних, побутових 

товарів зі скла і кераміки, 

металогосподарчих товарів, 

меблевих, будівельних товарів 

            +  

8. Уміння організовувати, 

здійснювати та документально 

оформлювати результати 

експертизи пральних машин, 

холодильних приладів, 

канцелярських товарів, паперу, 

картону та виробів з них, аудіо- 

та відеоапаратури, іграшок, 

ювелірних товарів 

             + 

9. Уміння організовувати, 

здійснювати та документально 

оформлювати результати 

експертизи зерноборошняних 

товарів, плодоовочевої 

          
 

+ 
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продукції, кондитерських 

товарів, смакових товарів, квітів 

10. Уміння організовувати, 

здійснювати та документально 

оформлювати результати 

експертизи м’яса та м’ясних 

продуктів, молочних товарів, 

яєць, рибних товарів та 

морепродуктів, молока і 

молочних товарів, харчових 

жирів. 

        +      

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним 

переліком літератури). 

 

9. Методи оцінювання 
 

Письмовий екзамен. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку 

проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені 

підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2 2 1   5 

Тема 2 2 2 1   5 

Тема 3 2 2 1  4 9 

Разом змістовий 

модуль 1 
6 6 3   19 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 2 2 1   5 

Тема 2 2 2 1  3 8 

Разом змістовий 

модуль 2 
4 4 2   13 

Змістовий модуль 3 
Тема 1 2 2 1   5 
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Тема 2 2 2 1 5 3 13 

Разом змістовий 

модуль 3 
4 4 2   18 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів – теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 

Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 

завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться 

на основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється 

в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 
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Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання 

змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали 

оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Батутіна А.П. Експертиза товарів [текст]: навч. посіб / А.П. Батутіна, 

І.В. Ємченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2004. – 278 с. 

2. Батутіна А.П. Експертиза товарів (практикум) [текст]: навч. посіб / А.П. 

Батутіна, І.В. Ємченко, А.О. Троякова. – Львів: „Магнолія 2006”, 2008. – 396 

с. 

3. Коломієць Т.М., Експертиза товарів [текст]: навч. посіб / Т.М. 

Коломієць, Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-

т, 2001. – 274 с. 

4. Назаренко Л.О.  Експертиза товарів («Експертиза продовольчих товарів») [текст] 

: навч. Посіб ./ Л.О. Назаренко. –  К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 312 с. 

5. Назаренко Л.О. Експертиза товарів: слайд-курс (Розділ «Експертиза 

продовольчих товарів») [текст]: навч. посіб / Л.О. Назаренко. – К.:«Центр учбової 

літератури»,  2013. – 312 с. 

6. Смоляр В.І.  Харчова експертиза [текст]: навч. посіб /В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я,  

2005. –  448с. 
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7. Чечеткина Н.М. Товарная експертиза [текст]: учебник / Н.М. 

Чечеткина, Т.И.  Путлина,  В.В. Горбунева. – Ростов н/Д: „Фенікс”, 2000. –

512 с. 

8. Державні санітарні норми та правила  "Полімерні та полімервмісні 

матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та 

виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України  29.12.2012.  № 1139. 

9. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення. Закон України № 4004-12. 

10. Про стандартизацію. Закон України від 1.12.2005 № 3164-4. 

11. Про підтвердження відповідності. Закон України від 17.01.2001 № 

2406-3. 

12. Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та 

державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із 

проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних 

факторів № 0190 від 20.20.95. 

13. Папір і картон на основі макулатури, призначений для пакування 

сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і 

безпечності, методи визначення. Наказ МОЗ України від 13.11.2006 № 746. 

 Допоміжна 
1. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 752 с. 

2. Шепелев  А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

[текст]: учебн. пособ. /А.Ф. Шепелев, О.И. Кожухова.- Ростов н/Д:  Издат. 

центр «МарТ», 2001. – 128 с. 

3. Шепелев  А.Ф. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров 

[текст]: учебн. пособ. /А.Ф. Шепелев, О.И. Кожухова.- Ростов н/Д:  Издат. 

центр «МарТ», 2001. – 64 с. 

4.  Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и 

кондитерских товаров [текст]: учебн. пособ. / А.Ф. Шепелев, И.А. 

Печенежская,  К.Р. Мхитарян. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 544 с. 

5. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза мясных, молочных и 

рыбных   товаров [текст]: учебн. пособ.  / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская,  

О.И. Кожухова [и др]. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 412 с. 

6. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров [текст]: учебн. пособ./ А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская. – М.: МарТ; 

Ростов н/Д: МарТ, 2004. – 992 с. 

7.  Экспертиза грибов. Качество и безопасность [текст]: учебн. пособ / 

И.Э. Цапалова, В.И. Бакайтис, Н.П. Кутафьева, В.М. Позняковский; под ред. 

В.М. Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 256 с. 

8.  Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и безопасность 

[текст]: учебн. пособ /под ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2009. – 308с. 
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9.  Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество 

и безопасность [текст]: учебн. пособ /под ред. В.М. Позняковского. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 214 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт для товароведов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

<http://tovaroved.ucoz.ru/>. 

2. Знай товар. Товароведение. Разложи все по полочкам [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: <http://www.znaytovar.ru/>. 

3. Портал споживача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

<http://www.consumerinfo.org.ua/>. 

4. Справочник потребителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

<http://test.org.ua/>. 

5. Справочник потребителя. Журнал о товарах и услугах «Потребитель» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://potrebitel.org.ua/>. 

6. Науково-технічний центр стандартизації, інформаційного забезпечення та 

підтвердження відповідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

<http://www.csm.kiev.ua>. 

7. Науково-інформаційний центр «Леонорм» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: <http://www.leonorm.com>. 

8. Офіційні сайти українських і зарубіжних виробників товарів народного 

споживання та оптових і роздрібних підприємств. 

 


