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  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Експертиза товарів. 

Тема уроку: Мета експертизи. Об’єкти і суб’єкти експертизи. 

      Мета: Ознайомитись з поняттям експертизи, метою експертизи товарів 

формування умінь та навичок обґрунтування основних методів і правил 

експертизи. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 
 

Об'єктом товарної експертизи є споживні властивості товарів, які 

проявляються при взаємодії із споживачем у процесі експлуатації або 

споживання. 

Класифікуються об'єкти експертизи за різниками ознаками: 

документація, продукція, процеси, споживчі товари.  

Супровідна документація, яка визначена законами і нормативними 

актами, що регламентують виробничу і торговельну діяльність, вимагає 

наявності сертифікатів, посвідчень, транспортних документів, товарних, 

податкових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур. 

Об'єктом експертизи може виступати продукція, яка поділяється на 

сировину, матеріали, напівфабрикати, споживчі товари.  

Споживчі товари являють собою продукцію, яка реалізується 

споживачам і використовується для споживання.  

Залежно від виду експертизи об'єктом експертизи виступає: 

упакування, маркування, кількість товару, споживчі властивості, вартість 

тощо. 



Упакування забезпечує збереження товару від пошкоджень, 

забруднень, впливу несприятливої дії зовнішнього середовища. Його 

цілісність і стан свідчать про збереження або втрату кількості і якості 

безпечності товару. 

Маркування призначене для ідентифікації товару, його окремих 

споживних властивостей, інформації про виробника, якості і кількості 

характеристики товару; 

Кількість товару вказується на маркуванні і залежить віл виду 

товару, розфасування, призначення тощо. Зменшення кількості товару, що 

вказано на маркуванні, призводить до кількісної фальсифікації;  

Споживчі властивості мають важливе значення у формуванні 

оцінного судження про якість товару і включають властивості соціального 

призначення, функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні тощо.  

Під час проведення експертизи одним з кінцевих результатів є 

визначення показників якості товару, їх порівняння з базовими 

показниками. 

Градація, сорт — категорія, або розряд, що присвоюються об'єктам, 

які мають таке ж саме функціональне призначення, але різні вимоги до 

якості. 

Суб'єктами експертизи виступають підприємства, організації, 

об'єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в її проведенні, а також 

фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу.  

 

Питання для контролю: 

1. Що таке градація, сорт? 

2. Хто є суб’єктами експертизи? 

 

 

Домашнє завдання: 



Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


