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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Експертиза документів» є набуття студентами знань, умінь та 

навичок в опануванні вимог щодо оформлення та змісту документів, що супроводжують 

товар на всіх етапах його життєвого циклу, а також методики проведення експертизи на 

їх автентичність і відповідність зазначеним вимогам, розвиток професійного мислення 

студентів та забезпечення свідомого застосування знань щодо закономірностей 

формування структури документів, властивостей і технологічних процесів їх 

виготовлення для розв’язання практичних завдань. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

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

методи навчання: мозковий штурм, дискусії, ділові гри, доповіді з рефератами та їх 

обговорення 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК(залік) 

Базові знання  

Наявність широких знань з товарознавства, хімії і методів дослідження сировини і 

матеріалів, з основ товарної політики, товарних аспектів якості продукції, технології 

зберігання товарів  

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен оволодіти 
здобувач 

 Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності (ПР02); 

 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів 

і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності (СК05); 

 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 



 Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою сучасних методів (ПР15); 

 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур і застосовувати його на практиці (ПР16); 

 Вміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і розв’язувати проблеми у 

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів(ПР17); 

 Знати сучасні технічні засоби, інформаційно-

комунікаційні технології, прикладне програмне 

забезпечення галузей митної справи (ПР22). 

 

нормативно-правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності(СК06); 

 Здатність визначати споживні властивості, кількісний та 

якісний склад, технічні характеристики продукції, які 

дозволяють однозначно ідентифікувати класифікаційну 

приналежність продукції(СК 11); 

 Здатність брати участь в розробці проектів стандартів, 

методичних та нормативних матеріалів, технічної 

документації і в практичній реалізації розроблених 

проектів та програм; здійснювати контроль за 

дотриманням встановлених вимог, діючих норм, правил і 

стандартів(СК 12); 

 Здатність проводити експертизи з визначення якісних, 

кількісних та вартісних характеристик продукції 

вітчизняного та іноземного виробництва і оформлювати її 

результати (СК 13). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Основні положення експертизи документів 

Тема  1. Поняття , 

предмет, об’єкти  та 

основні положення 

техніко-

криміналістичного 

дослідження документів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему «Встановлення 

послідовності нанесення штрихів, що 

перетинаються», «Спосіб виготовлення друку і 

штампів» 

Підготувати реферат на тему «Види кліше друку і 

штампу». 

Тема 2. Методи техніко-

криміналістичної 

експертизи документів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на тему «Дослідження 

матеріалів документів  (паперу, паст кулькових   

ручок)», «Послідовність застосування візуальних 

методів дослідження» 

Тема 3. Експертиза 

бланків документів 

установлення виду та 

способи друку 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Ознаки 

поліграфічного відтворення реквізитів бланків 

документів», «Ознаки,  що характеризують 

високий друк» «Ознаки, що характеризують 

фотоцинклографське кліше». 

Тема 4. Експертиза 

відбитків печаток та 

штампів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Підготувати доповіді на теми: «Характеристика 

друку (штампів), ви гравійованого лазером по 

гумі», «Дефекти посвідчувальних друкарських 

форм». 

Модуль 2. Експертиза документів, що супроводжують товар на різних етапах його  життєвого  циклу 

Тема 5. Експертиза 

документів із метою 

виявлення часткових 

змін їх попереднього 

змісту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему «Ознаки підчистки 

змісту», «Встановлення змісту невидимих і слабо 

видимих записів». 

Тема  6. Особливості 

експертизи документів, 

що  мають спеціальні 

захисні властивості  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Засоби захисту,  які 

відтворюються особливим друком», 

«Виготовлення цінних паперів», «Оптично змінні 

фарби». 

Тема  7. Експертиза 

паперових грошових 

знаків 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Категорії 

фальшивомонетнецтва», «Перелік способів 

підробки національної валюти». 

Тема 8. Експертиза 

акцизних марок 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповідь на тему «Хаактеристика 

паперу для виготовлення акцизних марок». 

Підготувати реферат на тему «Способи 

виготовлення акцизної марки». 
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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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);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. 

https://doi.org/10.32847/ln.2020.10.37
http://www.expertise.com.ua/poslugy.htm
https://doi.org/10.32631/pb.2020.2.18
https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-3.24
https://kndise.gov.ua/tehnichna-ekspertyza-dokumentiv/


 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://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_ poryadok_ zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_2020.pdf 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

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 

 


