
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна   
кафедри товарознавства та експертизи в митній 

справі 

Експертиза 
дорогоцінних металів, 
коштовного каміння та 
культурних цінностей 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні 
блоки 

Експертиза якості та 

ідентифікаційні ознаки 

дорогоцінних сплавів 
Культурні цінності та проблеми 

їх визначення в нормативно-

правових актах України та 

міжнародних конвенціях 

Образотворче мистецтво. 

Види і жанри образотворчого 

мистецтва. Стилі в мистецтві 

Старовинні книги. Рукописи. 

Документи. Їх класифікація, 

види та відмінні ознаки 

Основні поняття про 

коштовні камені 

Діагностика ювелірних 

каменів 

Експертиза якості та 

оцінка коштовних 

каменів 

Декоративно-прикладне 

мистецтво. Види та 

класифікація 

Ордени, медалі, нагрудні знаки 

та грошові знаки. Пам’ятні та 

ювілейні монети. Відмінні 

ознаки 

Філателія  



ЕКСПЕРТИЗА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, КОШТОВНОГО 
КАМІННЯ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Обсяг – 4 кредити, 
  

120 годин, в т.ч. лекцій – 
24 год., практичні 
заняття – 26 год., 

  

самостійна робота –  
70 год. 

Предметом вивчення дисципліни є 

принципи, методи та механізми 

формування і функціонування експертизи дорогоцінних 

металів, коштовного каміння та культурних цінностей 

Період навчання − 2 

2 семестр, бакалавр  

Підсумкова 

форма контролю 

− залік 

Мета вивчення дисципліни 
  

надання студенту таких можливостей та переваг у проведенні 
діагностування та експертизи дорогоцінних металів, коштовного 

каміння та культурних цінностей.  



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 

студентом таких компетентностей 
 

Критичне осмислення 
теоретичних засад 

підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності.  

Здатність обирати та 
використовувати відповідні 
методи, інструментарій для 
обґрунтування рішень щодо 
створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних і 
біржових структур 

Здатність застосовувати інноваційні 
підходи в діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур 

Здатність здійснювати діяльність з 
дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері 
підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності 

Здатність визначати і виконувати 
професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних 
та біржових структур 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 

Лекційний матеріал 
 

Методичні вказівки до 
проведення 
лабораторних занять 
 

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 

Методичні рекомендації і 
завдання для 
виконання самостійної 
роботи 
 

Навчально-
методичне, 

інформаційне 
забезпечення 



Кадрове забезпечення 
 

Проф., д.т.н. Доманцевич Н.І. 



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


