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Експертиза в міжнародній торгівлі вивчає:  

• теоретичні та практичні аспекти проведення товарознавчої 
експертизи кількості та якості товарів, сировини, матеріалів у 
міжнародній торгівлі; 

• порядок призначення, проведення та документального 
оформлення результатів митної експертизи товарів,  

• організацію та проведення сюрвеєрської та інших видів 
експертизи в міжнародній торгівлі; 

• застосування результатів різних видів експертиз при здійсненні 
міжнародної торгівлі та виконанні митних формальностей в Україні. 

Короткий опис змісту дисципліни. Характеристика й аналіз 

випадків призначення і проведення експертизи товарів, сировини і 

матеріалів у міжнародній торгівлі. Основні поняття і терміни щодо 

експертизи. Функції установ, що здійснюють експертизу товарів. 

характеристика видів експертиз. Експертиза  маркування та супровідних 

документів на товари. Порядок  проведення товарознавчої експертизи 

кількості та якості товарів. Оформлення актів експертизи. Рекламації як 

спосіб вирішення суперечок у міжнародній торгівлі, аналіз складових 

рекламаційного провадження. Характеристика експертиз, які 

проводяться сюрвеєрами у міжнародній торгівлі. Обладнання, послуги, 

інтелектуальна власність як об’єкти спеціальних видів експертиз в 

міжнародній торгівлі. Підстави для призначення та особливості 

проведення митної експертизи товарів. Організація експертної 

діяльності в системі Державної митної служби України. Експертиза 

походження товарів. Документальне оформлення та застосування 

результатів експертизи при митному оформленні товарів. 

Мета дисципліни – набуття студентами необхідних знань і 

практичних навичок щодо проведення експертиз основних споживчих 

товарів, харчових продуктів, сировини, матеріалів, засобів виробництва 

при здійсненні міжнародної торгівлі та в митній справі, особливостей їх 

здійснення та застосування результатів при вирішенні суперечок, що 

виникають при здійсненні зовнішньоторговельних операцій та митному 

оформленні товарів, шляхом опанування теоретичного матеріалу та 

практичних навичок майбутніх фахівців для вирішення основних завдань 

міжнародної торгівлі та здійснення митних формальностей при 

переміщенні товарів через митний кордон України.  



Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з 

дисциплін: «Товарознавство», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Митні 

процедури».  

Обсяг: 6 кредитів ЄКТС (в тому числі, 22 год лекцій, 22 год 

практичних занять, 136 год самостійної роботи студентів).  
Тематичний план дисципліни  
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Тема 1. Теоретичні та методологічні 

засади експертизи в міжнародній 

торгівлі 

10 2   8 

Т, ПС 

Тема 2. Товар як об’єкт експертизи 

в міжнародній торгівлі  
12 2   10 

Т, ПС 

Тема 3. Інформаційні засоби 

експертизи товарів 
18     18 Т, Д 

Тема 4. Організація та процедура 

проведення експертиз в Торгово-

промисловій палаті України 

14 2 2 10 УО, Т 

Тема 5. Експертиза  маркування та  

супровідних документів товарів  
14 2   12 Т, Д 

Тема 6. Експертиза кількості та якості 

непродовольчих товарів 
26 4 8 14 

УО, Т, 

К, ПС 

Тема 7. Експертиза кількості та якості 

харчових продуктів  
22 2 4 16 

УО, Т, 

К, ПС 

Тема 8. Сюрвеєрська експертиза 12 2   10 Т, Д 

Тема 9. Митна експертиза  30 4 8 18 
УО, Т, 

Д 

Тема 10. Експертиза сировини і 

матеріалів у митній справі та 

міжнародній торгівлі 
14 1   13 

Т, ПС 

Тема 11. Експертиза походження товарів 8 1   7 Т, ПС 

Усього 180/6  22 22  136  

Підсумковий контроль – екзамен письмовий 
 

*Примітка:  

Д – підготовка дайджесту,  

ІЗ – виконання індивідуального завдання,  

КР – контрольна робота,  

ПС – письмова Самостійна робота студента,  

К – вирішення кейсів,    



Т – тестування через систему дистанційного навчання,  

УО – усне опитування. 
  

Мова викладання: українська.  

Форми поточного контролю: відпрацювання  лабораторних  

занять (10*4=40 балів), підготовка дайджесту (5 балів),  виконання і 

захист індивідуального завдання (5 балів), письмова самостійна робота 

(10 балів), тестування через систему дистанційного навчання (15 балів), 

усне опитування (5 балів), письмова контрольна робота (20 балів). 

Форми підсумкового контролю: екзамен письмовий – 100 балів 

(в тому числі: повні відповіді на комплексні питання 2*40=80 балів),  

тестування через систему дистанційного навчання (20 балів). 

Політика академічної доброчесності:  
https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/f78c64a74cbbe5b4238729782d707efa.pdf 

 

Основні рекомендовані джерела: 
1. Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. 

закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. 
Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько; за заг. ред. А.А. 
Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. —  368 с. (Серія 
«Митна справа»). 

2. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза 
товарів: підручник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 369 с. 

3. Белінська С.О. Експертиза товарів. Харчові продукти: 
лабораторний практикум / С.О. Белінська – К. : К. : Київ. нац. торг-екон 
ун-т,  2016.  

4. Коломієць Т.М. Ідентифікація товарів: лабораторний практикум / 
Т.М. Коломієць  – К. : Київ. нац. торг-екон ун-т, 2013.  

5. Методика проведення товарознавчої експертизи експертами 
торгово-промислових палат в Україні.  МСЯ-01-05. – ТППУ.  - 2017.  
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