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ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА КАФЕДРИ  

 ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ В МИТНІЙ СПРАВІ  

 

ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ 

 



ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ  

 ОБСЯГ – 5 КРЕДИТІВ, 150 ГОДИН В 
Т.Ч.  

ЛЕКЦІЙ – 30 ГОДИН; 

 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ – 30 
ГОДИН; 

САМОСТІЙНА РОБОТА -90 ГОДИН  

ПЕРІОД НАВЧАННЯ: 4-й 

КУРС, 7-й СЕМЕСТР 

ПІДСУМКОВИЙ ВИД  

КОНТРОЛЮ  ЗАЛІК 
 

Предметом вивчення дисципліни є: 

формування знань і вмінь щодо проведення 

експертизи товарів та документального оформлення а 

також вивчення можливих способів фальсифікації 

товарів та методів їх виявлення під час проведення 

експертизи. 

 



Мета вивчення дисципліни  

формування системи знань щодо 

основних понять експертизи, її 

класифікації, видів, галузей 

застосування експертизи товарів, 

установ, що уповноважені 

здійснювати експертну діяльність 

засвоєння методів та техніки її 

проведення, документального 

оформлення результатів 

експертизи товарів 

    вивчення особливостей проведення товарознавчої експертизи кількості 

 та якості окремих груп продовольчих товарів, а також вивчення 

можливих способів фальсифікації даних товарів та методів 

 їх виявлення під час проведення експертизи    



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 
 

Уміння застосовувати 

знання професії на 

практиці 

Здатність 

працювати в 

колективі та 

команді. 

Здатність до 

аналізу та 

синтезу 

Здатність організовувати 

комплексні завдання протягом 

певного періоду часу та 

представляти результати 

вчасно. Уміння самостійно 

розв’язувати задачі та приймати 

рішення. 

Здатність формулювати задачу 

для її вирішення та досягнення 

обгрунтованого висновку 

використовувати потрібну 

інформацію та методологію 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 
 

Володіти методами 

контролю сировини, 

напівпродуктів і 

готової продукції для 

забезпечення 

необхідної їх якості 

Уміння застосовувати ці знання та розуміння 

для розв’язання якісних та кількісних задач, 

пов’язаних з виробництвом харчової продукції 

та продукції закладів ресторанного 

господарства. 

Уміння продемонструвати знання та розуміння 

основних факторів, концепцій, правил та 

теорій пов’язаних з виробництвом харчової 

продукції та продукції закладів ресторанного 

господарства. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Експертиза, визначення, мета, завдання.  

Відмінні особливості від контролю якості.  

Роль та функції ТПП 

Класифікація експертизи, характеристика  

суб'єктів, об'єктів експертизи, вимоги  

до експертів.  

Санітарно-епідеміологічна експертиза 

Ветеринарно-санітарна експертиза. 

 Види експертизи, їх особливості 

Фітосанітарна експертиза.  

Види експертизи та їх особливості 

Організація проведення товарознавчої 

 експертизи та документальна експертиза 

Експертиза якості та кількості товарів,  

оформлення результатів 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Особливості експертизи свіжих плодів,  

овочів та продуктів їх переробки 

. Особливості експертизи смакових 

товарів 

 Особливості експертизи  

кондитерських товарів 

Особливості експертизи 

зерноборошняних товарів 

Особливості експертизи харчових жирів 

Особливості експертизи молока  

і молочних продуктів 

Особливості експертизи м'яса  

і м'ясопродуктів 

. Особливості експертизи риби 

 і рибних продуктів 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Робоча програма 
навчальної дисципліни 

Лекційний 
матеріал 

Методичні вказівки 
до проведення 
лабораторних 
занять 

Методичні рекомендації і          
завдання для виконання 
самостійної роботи. Тести. 



Проф., к. с.-г.н. 
Шестопал Г.С. 

ЕКСПЕРТИЗА 
ТОВАРІВ 



Ми чекаємо на вас! 


