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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування у студентів системи знань щодо основних понять експертного 

консалтингу та правил організації й порядку проведення різних видів 

експертизи нехарчової продукції закордонного та вітчизняного виробництва. 

Тривалість 
4 кредит ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна 

робота 72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність широких знань з методології і організації наукових досліджень 

міжнародного технічного регулювання, управління якістю 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і 

самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній 

діяльності. 

ПР02. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх 

вирішення. 

ПР10. Вміти  вирішувати  проблемні  питання,  що  виникають  

в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур за умов невизначеності та ризиків. 

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації 

 

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

 

СК4. Здатність до вирішення проблемних 

питань і прийняття управлінських рішень у 

професійній діяльності. 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також 

процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для 

прийняття управлінських рішень. 

СК 2. Здатність проводити оцінювання 

продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та/або 

біржовій діяльності 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Теоретичні аспекти експертного консалтингу 

Тема 1. Загальні 

поняття експертного 

консалтингу 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: 

«Світовий досвід надання 

консалтингових послуг» 

Тема 2. Експертиза 

товарів: теоретичні 

засади 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування, 

поточна модульна робота 

Підготувати доповідь на тему: «Права 

та обов’язки експерта» 

Модуль 2. Експертний консалтинг: прикладні підходи в розрізі товарних груп 

Тема 3. Експертний 

консалтинг:  товари із 

пластмас, хімічні 

побутові товари 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему:  

«Експертний консалтинг:  товари із 

пластмас, хімічні побутові товари». Вид 

товару узгодити із викладачем. 

Тема 4. Експертний 

консалтинг:  силікатні 

товари 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: 

«Експертний консалтинг:  силікатні 

товари». Вид товару узгодити із 

викладачем. 

Тема 5. Експертний 

консалтинг: 

металогосподарські 

товари, побутові 

електричні прилади 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг: металогосподарські товари, 

побутові електричні прилади». Вид 

товару узгодити із викладачем. 

Тема 6. Експертний 

консалтинг:  меблеві і 

будівельні товари 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг:  меблеві і будівельні 

товари». Вид товару узгодити із 

викладачем. 

Тема 7. Експертний 

консалтинг: текстильні 

товари та одяг 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг: текстильні товари та одяг». 

Група товарів узгоджується з 

викладачем. Вид товару узгодити із 

викладачем. 

Тема 8. Експертний 

консалтинг:  взуттєві 

та хутряні товари  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг:  взуттєві та хутряні 

товари». Група товарів узгоджується з 

викладачем. Вид товару узгодити із 

викладачем. 

Тема 9. Експертний 

консалтинг:  товари 

культурно-побутового 

призначення 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг:  товари культурно-

побутового призначення». Вид товару 

узгодити із викладачем. 

Тема 10. Експертний 

консалтинг: 

галантерейні, 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

Підготувати доповідь «Експертний 

консалтинг: галантерейні, парфумерно-

косметичні, ювелірні товари». Вид 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

парфумерно-

косметичні, ювелірні 

товари 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

товару узгодити із викладачем. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 



 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням 

із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya. 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне та підсумкове 

(екзамен) оцінювання: 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-2):  відвідування занять (1 бали); захист домашнього завдання (1 

бали);  обговорення матеріалу занять (1 бали);  виконання навчальних завдань (1 

бали); завдання самостійної роботи (2 балів); тестування (4 балів); поточна модульна 

робота (4 бал) 

14 

Модуль 2 (теми 3-10): відвідування занять (7 бали); захист домашнього завдання (7 

бали); обговорення матеріалу занять (7 бали); виконання навчальних завдань (7 

бали); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (6 балів); поточна модульна 

робота (4 бал) 

46 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання 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 складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


