
Назва дисципліни Митна експертиза 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

для студентів бакалаврів 4 року навчання, 7 семестру  

освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа». 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Смаглий Ігор Миколайович, викладач кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова 

 61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380;  

тел. 066-601-69-50 

Електронна адреса викладача: smagly.igor1957@gmail.com 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Засвоєння кредитів з навчальних дисциплін «Основи митної 

справи», «Порівняльне адміністративне право», «Технічні 

засоби митного контролю», «Організація боротьби з митними 

правопорушеннями». 

Опис Мета дисципліни - опанування студентами основних понять 

інституту експертних досліджень в сфері митної справи, 

набуття навичок та вміння визначати фактори, що впливають 

на споживні властивості товарів, їх безпечність, відповідність 

вимогам нормативних документів, умовам договорів 

(контрактів), за якими вони закуповуються.  

Очікувані результати навчання: набуття знань та навичок 

використання на практиці базових категорій, технологій, 

методів безпекової компоненти при здійсненні         

зовнішньоекономічних операцій. Ознайомлення з сучасними 

методами експертних досліджень в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності з метою правильної і 

кваліфікованої ідентифікації і оцінювання якості продукції, її 

конкурентоздатності з метою оптимізації різних виробничих 

та комерційних рішень. Оволодіння методологією оцінки 

якості, споживчих переваг товарів, їх відповідність 

стандартам, нормам, вимогам законодавчої бази, виявлення 

товарів-фальсифікатів, товарів-сурогатів, нестандартних 

товарів. 



Теми аудиторних (практичних) 

занять та самостійної  роботи:  

 

Аудиторні: 

Тема 1.Поняття, мета і завдання експертизи товарів. 

- Основні терміни та визначення в галузі експертизи товарів. 

- Мета і завдання експертизи товарів. 

- Нормативна база проведення експертизи товарів в митній справі . 

- Засоби експертизи товарів в митній справі. 

Тема 2. Об’єкти, суб’єкти та методи експертизи товарів в 

митній справі. 

- Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика. 

- Суб’єкти експертизи товарів в митній справі. 

- Методи експертизи товарів в митній справі. 

Тема 3. Класифікація та характеристика експертиз товарів в 

митній справі. 

- Класифікація експертиз товарів. 

- Види експертиз товарів, що здійснюються в митних цілях; 

- Характеристика експертиз товарів, що здійснюються в митних 

цілях. 

Тема 4. Експертна діяльність в системі митної служби 

України.  

- Центральне митне управління лабораторних досліджень та 

експертної роботи та його структура. 

- Завдання та функції Центрального митного управління 

лабораторних досліджень та експертної роботи . 

Тема 5.Організація та процедура проведення експертизи 

товарів.  

- Підстави для проведення митної експертизи товарів; 

- Етапи проведення митної експертизи; 

- Підстави для відміни висновку експертизи; 

- Типові помилки, що допускаються експертами. 

 

Самостійна робота: 

Вивчення характеристик реєстраційних методів експертизи 

товарів. 

Ознайомлення з методологією класифікації об’єктів 

експертизи товарів. 

Ознайомлення та засвоєння методів проведення експертизи 

кількості товарів.  

Ознайомлення з методологією та засобами проведення 

товарознавчої експертизи в митній справі. 

Ознайомлення з методологією та засобами проведення 



ідентифіка-ційної експертизи товарів та її різновидів. 

Засвоєння відмінностей експертизи справжності товарів від 

ідентифікаційної експертизи. 

Ознайомлення з процедурою відбору проб та зразків для 

експертизи товарів в митній справі, нормативно-правовими 

актами, що регламентують дану процедуру та порядком її 

документального оформлення. 

Ознайомлення з класифікацією висновків експерта за 

ступенем підтвердженості, реальності, умовності та 

однозначності.  

Ознайомлення із структурою та змістом висновку експертизи 

товарів в митній справі. 

Методи контролю результатів 

навчання  

1.Усне опитування та тестування протягом семестру 

(здійснюється під час проведення практичних занять).  

Позитивна оцінка поточної успішності є підставою допуску до 

підсумкової форми семестрового контролю – екзамену.  

Підсумковий контроль (екзамен) проводиться в письмовій 

формі. 

Протягом семестру, під час практичних занять, студент може 

набрати до 60 балів; 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних 

завдань – 40 (два теоретичних питання, кожне з яких може 

бути оцінене до 20 балів). Час виконання – до 80 хвилин. 

  Мова викладання – українська. 

 


