
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарознавство та експертиза в митній справі  

 

Назва дисципліни Кредити 

1 курс 

Обов’язкові освітні компоненти 40 

 Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних 

цінностей 

5 

 Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин 4 

 Експертний консалтинг (частина І) 5 

 Методологіяі організація наукових досліджень 4 

  Митна  справа 6 

 Управління якістю 3 

Еко- та ГМО-продукти 4 

Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі 4 

Експертний консалтинг (частина ІІ) 5 

Виробнича практика 5 

Вибіркові освітні компоненти  

- професійних компетентностей  

дисципліна професійного вибору ** 5 

дисципліна професійного вибору ** 5 

дисципліна професійного вибору ** 5 

Всього за курс 2 34 

2 курс  

Обов’язкові освітні компоненти 8 

Міжнародна торгівля 4 

Міжнародне технічне регулювання 4 

Переддипломна практика 5 

Вибіркові освітні компоненти 10 

- загальних компетентностей  

вибіркова дисципліна * 5 

вибіркова дисципліна * 5 

Атестація 7 

Всього за курс 3 30 
 

 

* - Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності: 

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/ 
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** - Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності: 

 

Експертиза 

документів 

 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, забезпечення свідомого застосування знань 

щодо закономірностей формування структури документів, 

властивостей і технологічних процесів їх виготовлення для 

розв’язання практичних завдань. 

Національне та 

міжнародне 

регулювання 

продовольчої 

безпеки 

 Набуття знань щодо політики України та інших країн, що 

спрямована на забезпечення стабільного виробництва безпечних 

продуктів харчування, доступності їх отримання та використання 

населенням відповідно до фізіологічних норм споживання за 

рахунок власного виробництва та надходження від імпорту, дій 

щодо забезпечення належного рівня продовольчої безпеки країни. 

Експертиза послуг  Формування системи знань щодо основних понять експертизи 

послуг, основних правил та існуючих підходів до оцінки якості 

послуг, методів визначення повноти та якості надання послуг, які 

можуть бути використані при експертизі; документального 

оформлення результатів експертизи послуг; вивчення 

особливостей проведення експертизи окремих видів послуг, що 

надаються населенню України. 

Технічні засоби 

митного контролю 

 Формування основних знань про організацію використання 

технічних і спеціальних засобів під час митного контролю; 

розуміння принципів дії окремих видів і типів приладів, 

устаткування, обладнання і професійного їх використання; 

ознайомлення з правилами експлуатації та безпечними 

прийомами роботи з технічними засобами митного контролю  

Ділова митна 

документація 

 Формування основних знань щодо порядку ведення загального 

діловодства в митних органах України, сформувати навички 

роботи з документами при їх створенні або надходженні, 

відправленні, збереженні, забезпеченні конфіденційності, 

передачі до архіву. Знання правил складання і оформлення 

документації митних органів, основних етапів процесу 

діловодства, термінології, що застосовується у діловодстві 

митних органів, нормативних акти України й митних органів, які 

регламентують ведення діловодства й забезпечують високий 

рівень організації й ефективності управлінської праці в митних 

органах. 

Фармакогнозія  Знання поняття лікарська рослина, лікарська рослинна сировина, 

біологічно активні речовини, знання ідентичності та 

доброякісності лікарської рослинної сировини; знання загальних 

правила заготівлі лікарської рослинної сировини; видів 

класифікації лікарської рослинної сировини (хімічна, 

фармакологічна, ботанічна, морфологічна); вплив географічних і 

екологічних факторів на продуктивність лікарської сировини; 

засвоєння методів макроскопічного і мікроскопічного аналізів 

цільної, подрібненої лікарської рослинної сировини. 



 


