
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарознавство і комерційна діяльність 

Назва дисципліни Кредити 

1 курс 

Обов’язкові освітні компоненти 40 

Експертний консалтинг (частина І) 5 

Електронна комерція 3 

Ідентифікація та фальсифікація товарів 4 

Комерційна логістика 4 

Методологія і організація наукових досліджень 4 

Торговельні мережі 4 

Управління якістю 3 

Еко- та ГМО-продукти 4 

Експертний консалтинг (частина ІІ) 5 

Переробка вторсировини 4 

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. 

Експертиза 

дорогоцінних 

металів, 

коштовного 

каміння та 

культурних 

цінностей 

 Опанування основ товарознавчої експертизи дорогоцінних 

металів та дорогоцінного каміння і культурних цінностей, 

вивчення природи походження дорогоцінного каміння та 

методів її визначення; ідентифікація дорогоцінних каменів 

мінерального і органічного походження; вивчення 

ідентифікаційних ознак дорогоцінних металів; методів 

дослідження вмісту дорогоцінних сплавів; загальних понять 

про культурні цінності; нормативно-правове забезпечення 

експертизи та оцінки культурних цінностей. 

Експертиза 

наркотичних, 

отруйних та 

вибухових речовин 

 Оволодіння методами аналізу та експертизи наркотичних, 

отруйно-небезпечних та вибухових речовин. Знання якісного і 

функціонального аналізу органічних сполук; алкалоїдів; 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів; класифікації та характеристики отруйно-

небезпечних речовин; загальної характеристика вибухових 

речовин; ініціюючих вибухових речовини, їх застосування. 

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. 



 


