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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Експертиза нехарчової продукції»  

Місце в структурно-

логічній схемі підготовки : 

Пререквізити: висхідне, базовими для вивчення дисципліни є наступні 

дисципліни: «Декларування товарів» «Основи експертної оцінки», 

«Промислові іновації».   

Постреквізити: Дисципліна є базовою для вивчення таких дисциплін 

«Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів», «Штрихове кодування», 

«Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів». 

Мова викладання Українська  

Статус дисципліни: обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану – варіативна 

Курс/семестр вивчення 4/7 

Кількість кредитів за 

ЄКTС / кількість модулів  

3/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: 90 – загальна кількість: 7 семестр 90 

   - лекції: 1 семестр 16 

   - практичні заняття: 1 семестр 20 

   - самостійна робота: 1 семестр  54 

   - вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): Екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

 
Мета надання студентам знань основних правил організації та порядку проведення різних видів 

експертизи нехарчових продуктів закордонного та вітчизняного виробництва 
 

Таблиця 2 –  Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К02 (ЗК02). Здатність застосовувати отримані знання 

в практичних ситуаціях.  

К17 (СК05). Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. 

К23 (СК11). Здатність визначати споживні 

властивості, кількісний та якісний склад, технічні 

характеристики продукції, які дозволяють 

однозначно ідентифікувати класифікаційну 

приналежність продукції. 

К25 (СК13). Здатність проводити експертизи з 

визначення якісних, кількісних та вартісних 

характеристик продукції вітчизняного та іноземного 

виробництва і оформлювати її результати. 

ПР02. Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПР05. Організовувати пошук, самостійний відбір, 

якісну обробку інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПР11. Демонструвати базові й структуровані знання у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

для подальшого використання на практиці. 

ПР15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

за допомогою сучасних методів. 

 
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1 «ЕКСПЕРТИЗА ГОСПОДАРСЬКИХ, ОДЯГОВИХ ТА ВЗУТТЄВИХ ТОВАРІВ» 

 

Тема 1. Експертиза пластичних мас та виробів з них  
Особливості пластичних мас як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників 

якості пластичних мас та виробів з них. Експертиза товаросупровідних документів. Експертиза 

кількості та якості пластичних мас. Методи випробувань, експрес-метод визначення походження, 

органолептичний метод визначення якості. Пластмасовий посуд. Ідентифікація. Експертиза кількості 

та якості. Правила приймання, відбір проб. Особливості експертизи виробів вітчизняного і 



 

іноземного виробництва. Показники безпеки, особливості санітарно-епідеміологічної експертизи 

пластмасового посуду. Документальне оформлення результатів експертизи. 

 

Тема 2. Експертиза хімічних товарів  
Особливості хімічних товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація хімічних товарів, 

номенклатура показників якості хімічних товарів. Експертиза товаросупровідних документів. 

Вимоги до показників якості хімічних товарів. Методи випробувань. Ідентифікація лакофарбових 

товарів. Експертиза лакофарбових товарів за кількістю залежно від виду транспортної та споживчої 

тари. Особливості відбору проб залежно від виду транспортної, споживчої тари, консистенції 

матеріалу. Експертиза якості лакофарбових товарів. Особливості експертизи лакофарбових 

матеріалів та покрить. Експертиза кількості та якості мийних засобів та інших товарів побутової 

хімії. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 3. Експертиза скляних побутових товарів  
Особливості скляних побутових товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості скляних 

побутових товарів. Вимоги до упакування та маркування. Методи випробувань. Експрес-метод 

визначення походження, органолептичний метод визначення якості виробів із скла. Експертиза 

кількості та якості, правила приймання, відбір проб, оформлення результатів експертизи. Експертиза 

виробів, що постачаються в контейнерах. Експертиза виробів із скла, що пошкоджені під час 

транспортування. Визначення втрати якості імпортних виробів із скла та кришталю. Порядок 

визначення показників безпеки. Санітарно-епіміологічна експертиза виробів із скла. Документальне 

оформлення результатів експертизи. 

 

Тема 4. Експертиза керамічних виробів  

Особливості керамічних побутових товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості виробів з кераміки. Вимоги до упакування та маркування. Методи випробувань. Експрес-

метод визначення походження, органолептичний метод визначення якості. Експертиза кількості та 

якості, правила приймання, відбір проб. Визначення втрати якості керамічних виробів під час 

транспортування та зберігання. Порядок визначення показників безпеки. Санітарно-епіміологічна 

експертиза виробів з кераміки. Документальне оформлення результатів експертизи. 

 

Тема 5. Експертиза металогосподарських виробів  
Особливості металогосподарських виробів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості металогосподарських виробів. Методи випробувань, експрес-метод визначення походження, 

органолептичний метод визначення якості. Експертиза кількості та якості, правила приймання, відбір 

проб. Документальне оформлення результатів експертизи. Порядок визначення показників безпеки. 

Санітарно-епіміологічна експертиза виробів з кераміки. 

 

Тема 6. Експертиза електропобутових товарів  
Особливості електроосвітлювальних, електронагрівальних приладів та електропобутових 

машин як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза 

товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості електропобутових товарів. Показники 

безпеки. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. Експертиза кількості та якості. Правила 

приймання, відбір проб. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 7. Експертиза меблевих товарів  
Особливості меблів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості. 

Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості меблів. Методи 

випробувань. Органолептичний метод визначення якості. Експертиза кількості та якості. Правила 

приймання, відбір проб. Документальне оформлення результатів експертизи. Порядок визначення 

показників безпеки. Санітарно-епіміологічна експертиза меблів.  

 

Тема 8. Експертиза будівельних товарів  
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Особливості будівельних матеріалів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості 

будівельних товарів. Методи випробувань, експрес-метод визначення походження, органолептичний 

метод визначення якості. Експертиза кількості та якості. Правила приймання, відбір проб. 

Документальне оформлення результатів експертизи. Порядок визначення показників безпеки. 

Санітарно-епіміологічна експертиза меблів. 

 

Тема 9. Експертиза текстильних волокон, пряжі і ниток  
Особливості текстильних волокон, пряжі і ниток як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості текстильних волокон, пряжі і ниток. Методи випробувань. Критерії оцінки кількісних та 

якісних показників. Експертиза кількості та якості. Правила приймання за кількістю та якістю. 

Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 10. Експертиза тканин  
Особливості тканин як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості. 

Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості тканин. Вимоги до тари, 

маркування та упакування. Методи випробувань. Експертиза кількості та якості. Правила приймання 

за кількістю та якістю. Відбір проб. Експертиза текстильних товарів, пошкоджених під час 

транспортування. Особливості визначення розміру знижок якості тканин за розповсюдженими 

дефектами зовнішнього вигляду. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 11. Експертиза швейних виробів  
Особливості швейних товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників 

якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості швейних товарів. 

Методи випробувань. Експертиза кількості та якості вітчизняного та іноземного виробництва. 

Правила приймання за кількістю та якістю. Відбір проб. Експертиза виробів, що повернуті торговому 

підприємству покупцем. Визначення втрати якості імпортних швейних виробів. Документальне 

оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 12. Експертиза трикотажних полотен та трикотажних товарів  
Особливості трикотажних полотен та трикотажних виробів як об’єктів експертизи: 

ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги 

до показників якості трикотажних полотен та трикотажних виробів. Методи випробувань. Правила 

приймання за кількістю та якістю. Експертиза кількості та якості. Відбір проб. Експертиза 

трикотажних виробів, пошкоджених під час транспортування і зберігання. Документальне 

оформлення результатів експертизи. 

 

Тема 13. Експертиза взуттєвих матеріалів і взуття  
Особливості взуттєвих матеріалів, шкіряного та полімерного взуття як об’єктів експертизи: 

ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги 

до властивостей взуттєвих матеріалів, шкіряного та полімерного взуття. Методи випробувань. 

Правила приймання за кількістю та якістю. Експертиза кількості та якості. Відбір проб. Експертиза 

взуття на залізниці. Визначення втрати якості взуття. Судова товарознавча експертиза взуття. 

Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 14. Експертиза хутряних напівфабрикатів та виробів з хутра  
Особливості хутряних напівфабрикатів та виробів з хутра як об’єктів експертизи: 

ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги 

до показників якості хутряних напівфабрикатів та виробів з хутра. Методи випробувань. Експертиза 

кількості та якості. Правила приймання за кількістю та якістю. Відбір проб. Визначення втрати якості 

хутряних виробів. Документальне оформлення результатів експертизи. 

 

Модуль 2 «ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ 

ТОВАРІВ» 

 

Тема 15. Експертиза канцелярських товарів, паперів, картонів та виробів з них   



 

Особливості канцелярських товарів, паперів, картонів та виробів з них як об’єктів експертизи: 

ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги 

до показників якості. Методи випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. 

Експертиза кількості та якості. Правила приймання за кількістю та якістю. Документальне 

оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 16. Експертиза фототоварів  
Особливості фотоапаратів, фотоплівок і фотопаперів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості. Методи випробувань. Експертиза кількості та якості. Правила приймання. Документальне 

оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 17. Експертиза побутових радіоелектронних товарів  
Особливості комплектуючих виробів, радіоприймачів, телевізійних приймачів, аудіо- 

відеоапаратів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза 

товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості. Експертиза кількості та якості. Правила 

приймання. Методи випробувань. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 18. Експертиза музичних товарів  
Особливості струнних, духових, язичкових, ударних музичних інструментів як об’єктів 

експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних 

документів. Вимоги до показників якості. Правила приймання. Експертиза кількості та якості. 

Методи випробувань. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 19. Експертиза іграшок та ялинкових прикрас  
Особливості іграшок та ялинкових прикрас як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості. Методи випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. Експертиза кількості 

та якості. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 20. Експертиза товарів для спорту та туризму  
Особливості товарів для занять зимовими видами та літніми видами спорту, для занять 

легкою атлетикою, для занять важкою атлетикою, боротьбою та боксом, для занять ігровими видами 

спорту, для занять фехтуванням та для туризму як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості. Методи 

випробувань. Експертиза кількості та якості. Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 21. Експертиза товарів для полювання та рибальства  
Особливості мисливських та рибальських товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості. Методи випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. Експертиза кількості 

та якості. Документальне оформлення результатів експертизи. 

 

Тема 22. Експертиза транспортних засобів  
Особливості транспортних засобів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості. Методи 

випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. Експертиза кількості та якості. 

Документальне оформлення результатів експертизи. Судова авто товарознавча експертиза.  

 

Тема 23. Експертиза ювелірних виробів  
Особливості ювелірних виробів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза маркування золотарських виробів. Ідентифікація дорогоцінних металів 

методи визначення проб. Види клейм. Експертиза коштовного каміння. Характеристика 

гомологічного обладнання. Ідентифікація ювелірних каменів. Діагностичні показники коштовного 

каміння. Ідентифікація діамантів. Експертиза кількості та якості. Документальне оформлення 

результатів експертизи.  
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Тема 24. Експертиза галантерейних товарів  
Особливості галантерейних товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура 

показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості. Методи 

випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників. Експертиза кількості та якості. 

Документальне оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 25. Експертиза килимів і килимових виробів  
Особливості килимів і килимових виробів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості. Методи випробувань. Експертиза кількості та якості. Експертиза килимів і килимових 

виробів, пошкоджених під час транспортування. Експертиза килимів і килимових виробів 

повернутих торговому підприємству покупцем. Визначення втрати якості. Документальне 

оформлення результатів експертизи.  

 

Тема 26. Експертиза парфумерно-косметичних товарів  
Особливості парфумерно-косметичних товарів як об’єктів експертизи: ідентифікація, 

номенклатура показників якості. Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників 

якості. Методи випробувань. Експертиза кількості та якості. Документальне оформлення результатів 

експертизи. 
 

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни «Експертиза нехарчової продукції»  

 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи в 

розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

Модуль 1. Експертиза господарських, одягових та взуттєвих товарів  

Тема 1. Експертиза пластичних мас та виробів з них  

Лекція  

1. Особливості пластичних 

мас як об’єктів експертизи.  

2. Вимоги до якості  

3. Ідентифікація 

пластичних мас та виробів 

з них.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

виробів із пластичних мас. 

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі.  

4 

Тема 2. Експертиза хімічних товарів  

Лекція  

1. Чинники, що формують 

якість хімічних товарів.  

2. Вимоги до якості 

хімічних товарів.  

3. Особливості експертизи 

хімічних товарів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

хімічних товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі. 

2 

Тема 3. Експертиза скляних побутових товарів.   

Лекція 1  

1. Чинники, що формують 

якість скляних побутових 

товарів.  

2. Вимоги до якості 

скляних побутових товарів.  

3. Особливості експертизи 

скляних побутових товарів.  

2 Практичне заняття 1  

Експертиза скляних пляшок. 

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі. 

4 Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

виробів із пластичних мас 

скляних побутових товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 4. Експертиза керамічних виробів.   



 

Лекція 2  

1. Чинники, що формують 

якість керамічних виробів.  

2. Вимоги до якості 

керамічних виробів.  

3. Особливості експертизи 

керамічних виробів.  

2 Практичне заняття 2  

Експертиза керамічних 

виробів. Питання і завдання 

у лабораторному практикумі  

 

2 Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

керамічних виробів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 5. Експертиза металогосподарських виробів.   

Лекція 3  

1. Чинники, що формують 

якість 

металогосподарських 

виробів.  

2. Вимоги до якості 

металогосподарських 

виробів.  

3. Особливості експертизи 

металогосподарських 

виробів.  

2 Практичне заняття 3  

Експертиза 

металогосподарських 

виробів. Питання і завдання 

у лабораторному практикумі  

2 Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

металогосподарських виробів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2  

Тема 6. Експертиза електропобутових товарів.  

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість електропобутових 

товарів.  

2. Вимоги до якості 

електропобутових товарів.  

3. Особливості експертизи 

електропобутових товарів.  

-  -  –  Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

електропобутових товарів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2  

Тема 7. Експертиза меблевих товарів.   

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість меблевих товарів.  

2. Вимоги до якості 

меблевих товарів.  

3. Особливості експертизи 

меблевих товарів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

меблевих товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 8. Експертиза будівельних товарів   

Лекція  

1. Чинники, що формують 

якість будівельних товарів.  

2. Вимоги до якості 

будівельних товарів.  

3. Особливості експертизи 

будівельних товарів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

будівельних товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 9. Експертиза текстильних волокон, пряжі і ниток.   

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість текстильних 

волокон, пряжі і ниток.  

2. Вимоги до якості 

текстильних волокон, 

пряжі і ниток.  

3. Особливості експертизи 

текстильних волокон, 

пряжі і ниток.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

текстильних волокон, пряжі і 

ниток.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

 

2 

Тема 10. Експертиза тканин.  
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Лекція 4 

1. Чинники, що формують 

якість тканин.  

2. Вимоги до якості тканин.  

3. Особливості експертизи 

тканин.  

2  Практичне заняття 4  

Експертиза, тканин.  

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі  

2  Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

тканин  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2  

Тема 11. Експертиза швейних виробів. 

Лекція 5 

1. Чинники, що формують 

якість швейних виробів.  

2. Вимоги до якості 

швейних виробів.  

3. Особливості експертизи 

швейних виробів.  

2  Практичне заняття 5  

Експертиза, швейного 

виробу, що був в 

експлуатації.  

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі  

2  Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

швейних виробів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2  

Тема 12. Експертиза трикотажних полотен та трикотажних товарів.   

Лекція 6 

1. Чинники, що формують 

якість трикотажних 

полотен та трикотажних 

товарів.  

2. Вимоги до якості 

трикотажних товарів.  

3. Особливості експертизи 

трикотажних товарів.  

2  Практичне заняття 6  

Експертиза, швейного 

виробу, що був в 

експлуатації.  

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі  

2 Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

трикотажних товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 13. Експертиза взуття.  

Лекція 7 

1. Чинники, що формують 

якість взуття.  

2. Вимоги до якості взуття.  

3. Особливості експертизи 

взуття.  

2  Практичне заняття 7  

Експертиза партії взуття.  

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі  

2 Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

взуття.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 14. Експертиза хутряних напівфабрикатів та виробів з хутра. 

Лекція  

1. Особливості виробів з 

хутра як об’єктів 

експертизи  

 

-  -   Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

виробів з хутра 

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі 

2 

Модуль 2. Експертиза культурно-побутових та галантерейних товарів  

Тема 15. Експертиза канцелярських товарів, паперів, картонів та виробів з них.   

Лекція 8.  

1. Чинники, що формують 

якість паперів, картонів та 

виробів з них.  

2. Вимоги до якості 

паперів, картонів та 

виробів з них.  

3. Особливості експертизи 

паперів, картонів та 

виробів з них.  

2  Практичне заняття 8  

Експертиза паперу  

Питання і завдання у 

лабораторному практикумі  

4  Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

канцелярських товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

4 

Тема 16. Експертиза фототоварів. 

Лекція  

1. Чинники, що формують 

якість фототоварів.  

2. Вимоги до якості 

фототоварів.  

3. Особливості експертизи 

фототоварів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

фототоварів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 17. Експертиза побутових радіоелектронних товарів. 



 

Лекція.  

1. Чинники, що формують 

якість моніторів.  

2. Вимоги до якості 

моніторів.  

3. Особливості експертизи 

моніторів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

моніторів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

 

2 

Тема 18. Експертиза музичних товарів. 

Лекція.  

1. Чинники, що формують 

якість електрогітар.  

2. Вимоги до якості 

електрогітар.  

3. Особливості експертизи 

електрогітар.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

музичних товарів. 

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 19. Експертиза іграшок та ялинкових прикрас.  

Лекція  

1. Чинники, що формують 

якість іграшок та 

ялинкових прикрас.  

2. Вимоги до якості 

іграшок та ялинкових 

прикрас.  

3. Особливості експертизи 

іграшок та ялинкових 

прикрас.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

іграшок. 

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 20. Експертиза товарів для спорту та туризму.  

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість товарів для спорту 

та туризму.  

2. Вимоги до якості товарів 

для спорту та туризму.  

3. Особливості експертизи 

товарів для спорту та 

туризму.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

товарів для спорту та туризму  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 21. Експертиза товарів для полювання та рибальства. 

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість спінінгів.  

2. Вимоги до якості 

спінінгів.  

3. Особливості експертизи 

спінінгів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи 

експертизи товарів для 

полювання та рибальства. 

Скласти самостійний 

конспект в довільній формі 

 

 

2 

Тема 23. Експертиза ювелірних виробів.  

Лекція 

1. Чинники, що формують 

якість ювелірних виробів.  

2. Вимоги до якості 

ювелірних виробів.  

3. Особливості експертизи 

ювелірних виробів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

ювелірних виробів  

Скласти самостійний 

конспект в довільній формі  

2 

Тема 24. Експертиза галантерейних товарів.  

Лекція 

1. Особливості 

галантерейних товарів як 

об’єктів експертизи  

2. Вимоги до якості  

3. Особливості проведення 

експертизи шкіряної 

галантереї  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

галантерейних товарів.  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 
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Тема 25. Експертиза килимів і килимових виробів.  

Лекція.  

1. Чинники, що формують 

якість килимів.  

2. Вимоги до якості 

килимів.  

3. Особливості експертизи 

килимів.  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

килимів  

Скласти самостійний конспект в 

довільній формі  

2 

Тема 26. Експертиза парфумерно-косметичних товарів 

1. Особливості 

парфумерно-косметичних 

товарів, як об’єктів 

експертизи  

2. Вимоги до якості  

3. Особливості проведення 

експертизи косметичних 

товарів  

- - - Вивчити показники якості, 

дефекти та методи експертизи 

парфумерно-косметичних 

товарів. Скласти самостійний 

конспект в довільній формі  

 

2 

Разом: 16  20  54 

 

 
Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-14): обговорення матеріалу занять (5 балів);  виконання навчальних 

завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна 

модульна робота (10 балів) 
30 

Модуль 2 (теми 15-26): обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних 

завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна 

модульна робота (10 балів) 
30 

Поточне оцінювання 60 

Екзамен  40 

Разом 100 

 

Таблиця 6 - Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 

дисципліни  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного підсумкового 

контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
навчальної дисципліни та підсумковим контролем 

 

 
Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

1. Експертиза непродовольчих товарів [Текст] +[Електронний ресурс] : навч.-метод. 

посібник / О. В. Калашник, Н. В. Омельченко, Л. В. Поліщук, В.М. Товт, Б. Д. Семак. – 

Полтава : ПУЕТ, 2012. – 409 с.  



 

2. Експертиза непродовольчих товарів [Текст] : збірник ситуаційних завдань / Д.I. 

Козьмич, О. В. Калашник, Л. М. Губа. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 61 с.  

3. Байдакова, Л. I. Експертиза товарів [Текст] : підручник / Л. I. Байдакова, С. В. Ягелюк, 

І. М. Байдакова. – Київ : Слово, 2014. – 392 с.  

4. Батутіна, А.П. Експертиза товарів : Навч. посібник / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко. – Київ 

: Центр учб. л-ри, 2004. – 278 с.  

5. Козьмич, Д. I. Експертиза непродовольчих товарів [Текст] : збірник ситуаційних 

завдань / Д. I. Козьмич, О. В. Калашник, Л. М. Губа. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 61 с.  

6. Козьмич Д.І., Кобищан А.Д., Назаренко Л.О. Експертиза товарів. Навчальний посібник. 

– Полтава, РВВ ПУЕТ, 2011. – 373 с.  
 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Розроблений мультимедійний курс лекцій з навчальної дисципліни «Експертиза нехарчової 

продукції» в програмі Microsoft Power Point. Дистанційний курс доступний за електронною адресою: 

<http://el.puet/edu.ua>. 

 


