ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ»

Мета навчальної дисципліни – набуття знань, вмінь та навичок щодо
проведення різних видів ідентифікації, застосування методів для виявлення:
справжності товарів; видів та способів фальсифікації на різних етапах їх
життєвого циклу.

Завданнями навчальної дисципліни є:
–

з’ясування особливостей проведення ідентифікації товарів в різних

сферах діяльності товарознавців-експертів, зокрема оцінювальній;
–

опанування алгоритмів проведення різних видів ідентифікації товарів;

–

з’ясування особливостей діяльності та завдання державних органів, що

забезпечують попередження фальсифікації товарів;
–

ознайомлення із нормативно-правовими

актами та нормативними документами, що
регламентують

наглядову

діяльність

ринку

товарів та послуг;
–

визначення

основних

понять,

видів,

способів та засобів фальсифікації товарів;
–

ознайомлення

із

способами

фальсифікації різних груп товарів;
–

з’ясування основних засобів та критеріїв,

які повинні використовуватися для цілей виявлення фальсифікації однорідних
груп, конкретних видів і найменувань товарів;
–

оволодіння

існуючими

та

розробка

нових

методів

визначення

фальсифікації товарів.
Формування компетенцій за результатами засвоєння дисципліни.
Після вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
–

нормативно-правові акти та нормативні документи, що регламентують

проведення ідентифікації товарів;
–

засоби, критерії, показники

та методи ідентифікації різних
груп товарів;
–

алгоритми

проведення

різних видів ідентифікації;
–

та

нормативно-правові

нормативні

документи

акти
для

попередження та/або виявлення
фальсифікації товарів;

–

сутність понять справжність та фальсифікація товарів;

–

сутність поняття товар з ознаками контрафактності та його відмінність

від фальсифікованого товару;
–

загальні положення щодо визначення справжності товарів;

–

основні поняття в галузі фальсифікації товарів;

–

види, способи, засоби фальсифікації товарів та методи їх визначення;

–

наслідки фальсифікації різних груп товарів;

–

засоби протидії фальсифікації товарів;

–

основні способи попередження та захисту населення від можливих

наслідків фальсифікації товарів.
уміти:
–

користуватися

нормативно-правовими

актами

та

нормативними

документами, що регламентують: процедуру ідентифікації; методи виявлення
фальсифікації товарів та забезпечують її попередження;
–

підбирати, аналізувати, систематизувати і використовувати вітчизняні

та іноземні джерела інформації, необхідні для проведення ідентифікації;
виявлення та попередження фальсифікації товарів;
–

використовувати для вирішення аналітичних, дослідних та практичних

задач сучасні бази даних, інформаційні технології, технічні засоби і методи
ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів;
–

приналежність

встановлювати
товарів

до

подібної чи ідентичної групи
товарів, в тому числі з метою
попередження їх фальсифікації;
–

тотожність
товарів;
–

складати висновки про тотожність товарів;

та

встановлювати
справжність

–

використовувати

сукупність

різноманітних

засобів,

критеріїв,

показників, методів для проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації
товарів;
–

розпізнавати та виявляти фальсифікацію товарів за допомогою

відповідних методів на усіх етапах життєвого циклу;
–

визначати товари з ознаками контрафактності.

