
   ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВБ -1.2 (Спеціальність: 073 «Менеджмент»)  
2. Назва: Управління експертизою товарів і послуг   

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалавр) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Скрипчук Петро 

Михайлович, д.е.н., професор , професор кафедри менеджменту   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

- дeмoнcтpyвaти знaння тeopiй, мeтoдiв i фyнкцiй мeнeджмeнтy, cyчacниx кoнцeпцiй 

лiдepcтвa.   

- дeмoнcтpyвaти нaвички виявлeння пpoблeм тa oбґpyнтyвaння yпpaвлiнcькиx piшeнь 

- виявляти нaвички opгaнiзaцiйнoгo пpoeктyвaння 

- мaти нaвички oбґpyнтyвaння дiєвиx iнcтpyмeнтiв мoтивyвaння пepcoнaлy opгaнiзaцiï 

- дeмoнcтpyвaти нaвички aнaлiзy cитyaцiï тa здiйcнeнняя кoмyнiкaцiï y piзниx cфepax 

дiяльнocтi  opгaнiзaцiï 

- дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo 

нoвиx знaнь, бyти кpитичним i caмoкpитичним 

- викoнyвaти дocлiджeння iндивiдyaльнo тa/aбo в гpyпi пiд кepiвництвoм лiдepa. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, експертиза продукції, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Контролінг», 

«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Прийняття управлінських рішень», «Логістика», 

«Планування та організація бізнес-діяльності», «Економіка підприємства».  

12. Зміст курсу: Тема 1.  Товарознавство продукції і послуг в системі наукових знань. Тема 2. 

Державна система метрології, стандартизації і сертифікації. Тема 3. Товар – ключова 

категорія товарознавства. Тема 4. Товарна інформація. Тема 5. Стандартизація і 

сертифікація продукції і послуг. Тема 6. Ідентифікація товарів та якості послуг. Тема 7. 

Експертиза товарів і послуг. Тема 8. Технологія проведення експертизи товарів. Тема 9.  

Гігієнічна, санітарна, ветеринарна та екологічна експертиза товарів. Тема 10. Фальсифікація 

товарів та надання послуг. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діані О.Т., Козьмич Д.І. ін. Товарознавство непродовольчих 

товарів. ч.1,2/Підручник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта“, 2004. 436 с. 2. Полікарпов І.С., Закусілов 

А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с. 3. 

Коломієць Т.М. та ін. Експертиза товарів: Підручник: у 2-х ч. / Т.М. Коломієць, Н.В. 

Притульська, О.Л. Романенко. – К.: Київ. Нац.. торг. –екон. ун-т, 2007. – Ч.1. 370 с. 4. 

Експертиза товарів. Електронний ресурс. http://lib.puet.edu.ua  5. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., 

Велесик Т.А. Товарознавство. Практикум. Навчальний посібник. Рівне. НУВГП.  2013.- 320с.   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. - лекції, 20 год. - практичні заняття, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методи, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, експертиза продукції, вивчення ринків та 

фальсифікації продукції й послуг, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, залік. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: WB -1.2 (Specialty: 073 "Management") 

2. Title: Management of examination of goods and services 

3. Type: selective 

4. Level of higher education: I (bachelor) 

5. Year of study when the discipline is offered: 3 

6. Semester, when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Skrypchuk Petro 

Mykhailovych, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the applicant will be able to: 

- Demonstrate knowledge of theories, methods and functions of management, current concepts of 

leadership. 

- Demonstrate skills of problem identification and justification of administrative decisions 

- to show skills of organizational design 

- have the skills to justify effective instruments of motivation of the organization's staff 

- to demonstrate skills of analysis of citation and implementation of communication and various 

spheres of activity of the organization 

- to demonstrate the skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, to be 

critical and self-critical 

- to carry out research individually and / or in a group under the leadership of the leader. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures, 

product examination, lectures using information technology. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: "Controlling", "Microeconomics", 

"Management", "Management Decision Making", "Logistics", "Planning and organization of business 

activities", "Business Economics". 

12. Course contents: Topic 1. Commodity products and services in the system of scientific knowledge. 

Topic 2. State system of metrology, standardization and certification. Topic 3. Goods - a key category 

of commodity science. Topic 4. Commodity information. Topic 5. Standardization and certification of 

products and services. Topic 6. Identification of goods and quality of services. Topic 7. Examination of 

goods and services. Topic 8. Technology of examination of goods. Topic 9. Hygienic, sanitary, 

veterinary and environmental examination of goods. Topic 10. Falsification of goods and services. 

13. Recommended educational publications: 

1. Voinash LG, Baidakova LI, Diani OT, Kozmich DI etc. Commodity science of non-food products. 

Part 1,2 / Textbook. - K .: NMC "Ukooposvita", 2004. 436 p. 2. Polikarpov IS, Zakusilov AP Product 

identification: Textbook. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2005. - 344 p. 3. Kolomiets TM etc. 

Examination of goods: Textbook: in 2 parts / TM Kolomiets, NV Притульська, О.Л. Romanenko. - 

Kyiv: Kyiv. Nat .. bargaining. –Econ. University, 2007. - Part 1. 370 s. 4. Examination of goods. 

Electronic resource. http://lib.puet.edu.ua 5. Skripchuk PM, Suduk O.Yu., Velesik TA Commodity 

science. Workshop. Tutorial. Rivne. НУВГП. - 2013.- 320p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 20 years - lectures, 20 hours - 

practical classes, 80 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, case methods, individual 

and group research tasks, product expertise, market research and falsification of products and services, 

use of multimedia tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. Current control (100 points): testing, surveys, 

practical tasks. Form of final control – credit. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


