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1. Загальні методичні вказівки
Навчальна дисципліна «Основи товарознавства та технології виробництва
споживчих товарів» передбачає вивчення теоретичних та практичних основ товарознавства, в тому числі:
товарні ресурси України для розвитку галузей виробництва;
джерела сировини та центри її переробки;
технологічні процеси виготовлення продукції на основі досягнень
науки та найновітніших технологій;
споживчу цінність продукції та фактори її формування та зберігання;
споживчі властивості продукції та засоби ідентифікації;
правила відбору проб, методи, види контролю якості;
системи та принципи сортування товарів;
нормативно-технічні документи, які регламентують якість продукції
на протязі всього життєвого циклу товарів;
умови збереження продукції на стадії виробництва, маркування, пакування, транспортування та зберігання.
Ці напрямки настільки різноманітні, наскільки різноманітні сфери людської діяльності.
Нові суспільно-економічні відносини, розвиток ринкової економіки та
нової інфраструктури ведуть до значних змін у структурі видів злочинних дій,
злочинів проти держави та людини. Сучасний ринок наповнений недоброякісною та фальсифікованою продукцією, крім того , не зменшується кількість крадіжок, розбійних нападів, розкрадань. В цих умовах поширюється використання знань товарознавства у кримінальному та цивільному судочинстві.
Об’єктами злочинної діяльності у різноманітності її проявів залишається
непродовольчі та продовольчі товари, упаковка і тара, сировина, матеріали та
напівфабрикати, готова продукція, а також сертифікати відповідності, сертифікати якості, ліцензії, товаросупроводжувальні документи, фірмові та товарні
знаки. Ефективність боротьби зі злочинністю залежить не тільки від використання можливостей оперативно-розшукових заходів, а й від знання та володіння
основними положеннями товарознавства.
«Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів»
дають повну інформацію про сировину та матеріали, способи їх переробки у
готову продукцію, показники якості, методи відбору проб на дослідження, методи випробувань, ознаки фальсифікованої продукції та дозволяє найбільш
швидко та ефективно попереджувати та розкривати економічні злочини у їх різноманітних проявах. Форми організації навчання курсантів наступні:
Лекція – це форма аудиторного заняття курсантів, яка на проблемному
рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації шляхом викладання
загальних і особливих положень теми даної навчальної дисципліни. Метою кожної лекції є висвітлення лектором проблемних аспектів курсу, характеристика
основних категорій, ретельний догляд окремих особливостей теми та визначення певних тенденцій, використання зв’язків практичної роботи підрозділів системи МВС, а також з досвідом проведення товарознавчих експертиз.
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Семінарське заняття – це форма аудиторного заняття курсантів, яка формує теоретичні знання та практичні навички володіння науковою методикою
досліджень, уміння працювати з нормативно-технічною документацією та іншими документами.
Індивідуальні заняття – це форма аудиторних занять курсантів, яка використовується з метою опанування тем, що не увійшли до основних аудиторних занять або відпрацювання курсантами занять, які пропустили лекції чи лабораторні заняття.
Консультації – це форма аудиторного або індивідуального заняття, яка
сприяє більш глибокому та повному засвоєнню тем дисципліни.
Самостійна робота – є однією з основних форм організації навчання.
Форми організації самостійної роботи різні: конспектування навчального матеріалу, відпрацювання та захист лабораторних робіт, підготовка рефератів, складання технологічних кросвордів та ін.
Щоб отримати залік курсанти повинні мати позитивну підсумкову оцінку
по кожному із трьох модулів, відпрацювати практичні заняття, захистити їх та
отримати позитивну оцінку, а також відпрацювати пропущені лекції. До кожної
теми дисципліни вказано теми рефератів, які готуються під час самостійної підготовки. Також під час самостійної роботи з дисципліни «Основи товарознавства та технології виробництва споживчих товарів» курсанти за власним вибором
конспектують одну із тем, які запропоновано у переліку тем на відповідну лекцію або лабораторну роботу. Обсяг реферату – 10-12 сторінок. Самостійне поглиблення знань відбувається під час проведення курсантами наукових досліджень, результатом яких є підготовка доповідей на конференцію, публікацію
тез доповідей чи статей.

Семестр № 2
Загальна Загальна тема №1 «Теоретема 1 тичні основи товарознавства»
Тема 1. Предмет, метод ди3
1
сципліни і її використання в
практичній діяльності ОВС

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

лекції

Номер та та найменування
теми

Всього

Номер
загальної
теми

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Контр.
роб 1
1

1

4

Тема 2. Споживчі властиво- 3
сті товарів, стандартизація
та сертифікація товарів, як
засіб при попере6дженні та
розкритті злочинів
Всього за загальною темою
6
1
Загальна тема № 2 «Основи товарознавства та технології виробництва продовольчих товарів»
Тема 3. Основи товарознав- 2
ства та технології виробництва зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів
Тема 4. Способи виявлення
4
зловживань в агропромисловому комплексі. Основи
товарознавства та технології
виробництва харчосмакових
товарів при попередження
та розкритті злочинів
Тема 5. Організація роботи
4
та перевірка підприємств
ресторанного господарства.
Методи виявлення зловживань при виробництві та
реалізації м'ясо-молочних
продуктів
Всього за загальною темою 10
2
Загальна тема № 3 «Основи товарознавства та технології виробництва непродовольчих товарів»
Тема 6. Основи товарознав- 4
ства та технології виготовлення пластмас. Методи
дослідження при розслідуванні злочинів. Експертиза
нафтопродуктів при розкритті економічних злочинів
Тема 7. Товарознавча екс4
пертиза тканин при розслідування економічних правопорушень. Товарознавство та експертне дослідження
шкір

1

1

1

2

2

2
Контр.
роб. 2

2

-

1

1

2

1

1

2

2

4

4
Контр.
роб 3

1

1

2

2

2

-

5

Тема 8. Виявлення неврахованих надлишків лісових
матеріалів при сортуванні,
маркуванні, обліку, зберіганні та реалізації
Тема 9. Основи товарознавства та технології виробництва ювелірних виробів,
їхнє експертне дослідження
Всього за загальною темою
3
Всього за семестр

2

2

4

1

1

2

14

4

4

6

КР 1

30

8

10

12

залік

3. Програма навчальної дисципліни
Загальна тема №1 «Теоретичні основи товарознавства»
Тема №1. Споживчі властивості як показники якості. Аналіз номенклатури споживчих властивостей
Навчальна мета заняття: Розглядаються предмет і завдання
товарознавства на сучасному етапі розвитку економіки. Міжпредметні зв’язки.
Роль навчальної дисципліни «Основи товарознавства та технології
виробництва» у формуванні професійних знань та практичних навичок фахівців
системи МВС України. Поняття про споживчі властивості та їх класифікація.
Споживчі властивості як показники якості.
Поняття про якість та фактори, які впливають на нього:
а) фактори, які формують якість товарів
б) фактори, які зберігають якість товарів.
Методи контролю якості, їх використання в праці підрозділів системи
МВС України. Види контролю якості товарів. Роль міліції у здійсненні
контролю якості. Категорії, види стандартів, їх структура та зміст.
Відповідальність за виробництво або реалізацію недоброякісної продукції,
обман покупців, фальсифікацію засобів вимірювання, за діючим
законодавством України.
Лабораторна робота № 1 Аналіз номенклатури споживчих властивостей.(2 години)
Мета роботи: - Ознайомитися зі структурою нормативних документів
«Номенклатура споживчих властивостей.»
- навчитися аналізу основних споживчих властивостей, які враховуються
при перевірці якості товарів.
Вивчити зміст стандартів різних видів, навчитися користуватися довідковими, основними та вихідними даними стандартів.
Завдання №1.
6

Других властивостей

6

7

8

9

10

11

влас-

Надійності

5

Безпеки

4

Гігієнічних
тивостей

3

Ергономічних
властивостей

2

Функціональних
властивостей

1

Показники

Галузь поширювання

Шифр стандарту

Об’єкт стандарту

№
п/п

Строк дії стандарту

Проаналізувати номенклатуру споживчих властивостей на конкретну
продукцію (не менш 3-х видів товару)
Результати записати у таблицю

Завдання №2.
Скласти номенклатуру основних споживчих властивостей запропонованого товару.

3

6

7

Найменування розділів та короткий
зміст

5

Термін дії

4

Шифр стандарту

Рік затвердження

2

Вид стандартизації

1

Категорія
стандартизації

№
п/п

Об’єкт стандартизації

Завдання №3
Вивчити категорії, види, структури та зміст стандартів різних видів.
Результати записати у таблицю

8

Завдання №4
1.Назвати орган стандартизації, який затверджує стандарти:
на продукцію стратегічного призначення;
на продукцію особливо важливу;
на продукцію республіканського значення.
2 Назвати види відповідальності за не дотримування вимог стандартів.
Змістовий модуль № 2 «Основи товарознавства та технології виробництва продовольчих товарів»
Тема 2 «Основи товарознавства та технології виробництва зерноборошняних, хлібобулочних та кондитерських виробів, впливаючих на створення злочинних ситуацій.»
Лекція №3. Основи товарознавства та технології виробництва зерна,
крупи, борошна та хлібобулочних виробів (2 години)

План лекції
7

1.
Зерно: класифікація, хімічний склад та харчова цінність. Показники
якості.
2.
Крупа: поняття про виробництво, класифікація асортименту, показники якості. Створення необрахованих надлишків.
3.
Борошно: поняття про виробництво, класифікація асортименту, показники якості. Методика відбору проб на дослідження.
4.
Хлібобулочні вироби: фактори, які впливають на формування та
зберігання хлібобулочних. Класифікація асортименту та показники якості. Відбір проб на дослідження.
5.
Типові порушення технологічного циклу, які викликають знищення
якості продукції та створення необрахованих надлишків.
Лабораторна робота №3. «Експертні методи дослідження крупи, борошна та хлібобулочних виробів при розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: - сформувати професійні навички використання органолептичного та вимірювального методів дослідження якості крупи, борошна, хлібобулочних виробів при розкритті економічних злочинів на етапі досудового
слідства;
- сформувати професійні навички праці з нормативно-технічними документами, а також ставлення запитань експерту.
Тема 4. «Основи товарознавства та технології виробництва кондитерських виробів»
Вивчається самостійно (3 години)
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. Класифікація кондитерських виробів і загальні споживчі властивості.
2. Цукор: сировина, особливості виробництва, класифікація асортименту, основні показники якості.
3. Фруктово-ягідні кондитерські вироби: види, особливості виробництва, показники якості, пакування та зберігання.
4. Карамельні вироби: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості, умови зберігання.
5. Цукерки: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники
якості, умови зберігання.
6. Борошняні кондитерські вироби: види, особливості виробництва, показники якості, умови пакування, тобто зберігання.
б) Підготувати кросворд.
Тема №5. Основи товарознавства та технології виробництва харчосмакових товарів
Лекція №4. «Основи товарознавства та технології виробництва алкогольних напоїв» (2 години)

План лекції
1. Спирт: сировина, особливості виробництва, показники якості.
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2.
Горілка та лікеро-горілчані вироби: особливості виробництва, види,
показники якості.
3.
Виноградні вина: особливості виробництва, класифікація вин, показники якості.
4.
Коньяки: особливості виробництва, класифікація, показники якості,
маркування.
5.
Методика відбору проб на дослідження. Ознаки фальсифікованої
продукції.
Лабораторна робота №4 «Експертиза лікеро-горілчаних виробів при розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: - Сформувати професійні практичні навички дослідження
лікеро-горілчаних виробів при розкритті економічних злочинів;
- засвоїти ознаки фальсифікованої продукції та навчитися їх виявляти.
Тема: «Слабкі алкогольні та безалкогольні напої»
Вивчається самостійно (2 години)
а)Скласти конспект за однією із тем:
1. Пиво: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники якості, особливості пакування, маркування та зберігання.
2. Безалкогольні напої: види, особливості сполучення, визначальні ознаки, умови зберігання.

Теми рефератів
1. Тютюн: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники
якості.
2. Тютюнові вироби: види, асортимент, показники якості, особливості
оцінки якості та вплив на стан здоров’я людини.
3. Чай та кава: асортимент, показники якості, ознаки фальсифікації
4. Асортимент спирту, показники якості. Створення необрахованих
надлишків та основні прийоми їх розкриття при виробництві та реалізації спирту.
5. Створення необрахованих надлишків та основні прийоми їх розкриття при виробництві та реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів.
6. Особливості виробництва коньяків, асортимент та показники якості.
Ознаки фальсифікованої продукції.
7. Виноградні вина: Особливості виробництва, класифікація асортименту, показники якості. Ознаки фальсифікованої продукції.
Тема №6. Основи товарознавства та технології виробництва плодовоовочевої продукції.
Вивчається самостійно (3 години)
а)Скласти конспект за однією із тем:
1. Хімічний склад та загальні споживчі властивості свіжих плодів та овочів.
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2. Класифікація свіжих овочів, основні показники якості, умови транспортування та зберігання.
3. Класифікація свіжих плодів, основні показники якості, умови транспортування та зберігання.
4. Ягоди та горіхи: класифікація, види, показники якості.
5. Субтропічні та тропічні плоди: види, показники якості.
6. Засоби переробки плодів та овочів.
б) Скласти товарознавчі кросворди:
- свіжі овочі та продукти їх переробки,
- свіжі плоди.
Тема №7. М'ясо та ковбасні вироби як об’єкт можливих економічних
злочинів.
.
Лекція №5 «М'ясо та м’ясні вироби як об’єкт можливих економічних
злочинів» (2 години)

План лекції
1. Характеристика товарної якості м’яса та його продовольча цінність.
2. Класифікація м’яса.
3. Показники якості та маркування і умови зберігання м’яса.
4. Ковбасні вироби: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості.
5. Типові випадки створення необрахованих надлишків та методи їх розкриття.
Лабораторна робота №5. «Методи дослідження ковбасних виробів при
розкритті економічних злочинів на етапі досудового слідства»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички органолептичного та фізико-хімічного методів дослідження ковбасних виробів при розкритті
економічних злочинів.
- засвоїти ознаки фальсифікованої продукції та навчитись їх виявляти.
Тема: «М’ясні копченості та м’ясні консерви»
Вивчається самостійно (2 години)
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. М’ясні копченості: сировина, особливості виробництва, асортимент,
показники якості.
2. М’ясні консерви: сировина, особливості виробництва, асортимент, показники якості, маркування.
3. М’ясні напівфабрикати та м’ясні кулінарні вироби: особливості виробництва, показники якості, пакування, транспортування, умови зберігання.
б) Скласти товарознавчі кросворди з теми «М’ясні копченості, м’ясні
консерви та м’ясні кулінарні вироби»
10

Тема № 8. «Основи товарознавства та технології виробництва харчових
жирів»
Лекція №6. «Основи товарознавства та технології виробництва харчових
жирів»

План лекції
1. Харчові жири як об’єкт злочинних дій.
2. Хімічний склад, властивості та класифікація харчових жирів.
3. Жири рослинного походження: сировина, особливості виробництва,
класифікація асортименту, вимоги до якості.
4. Жири тваринного походження: Сировина, особливості виробництва,
класифікація асортименту, вимоги до якості.
5. Типові випадки створення необрахованих надлишків та методи розкриття цих злочинів.
Лабораторна робота №6. «Експертиза харчових жирів при розкритті
економічних злочинів» (2 години)
Мета роботи: - сформувати професійні роботи: практичні навички органолептичного та фізико-хімічного методів дослідження при розкритті економічних злочинів;
- засвоїти ознаки фальсифікованої продукції та навчитись їх виявляти.
Тема №9 «Організація та перевірка роботи підприємств громадського харчування. Типові порушення, які використовуються в злочинних цілях»
Лекція №7 «Організація та перевірка роботи підприємств громадського
харчування. Типові порушення, які використовуються в злочинних цілях» (2
години)

План лекції
1. Поняття про технологічні процеси виробництва страв та кулінарних
виробів.
2. Особливості виробництва і реалізації продукції громадського харчування, які впливають на формування злочинних дій.
3. Особливості відбору проб з метою направлення їх на дослідження.
4. Використання нормативно-технічної, обліково-технологічної та лабораторної документації при контролі підприємств співпрацівниками ДСБЕЗ.
Лабораторна робота №7 «Експертиза страв і кулінарних виробів та її
документальне оформлення та проведення»
Мета лабораторної роботи: сформувати професійні практичні навички
методики відбору проб та дослідження страв і кулінарних виробів підприємств
громадського харчування, їх документального оформлення.
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Тема №10 «Основи товарознавства та технології виробництва пластичних мас та лакофарбових виробів. Методи дослідження при розкритті економічних злочинів»
Лекція №8 «Експертиза пластичних мас при розкритті економічних злочинів» (2 години)

План лекції
1. Роль пластмас у розвитку науково-технічного процесу ХХ-ХХІ століття. Стан товарних ресурсів України для розвитку цієї галузі.
2. Сировина, особливості виробництва, склад пластмас та його вплив на
формування споживчих властивостей.
3. Класифікація пластмас.
4. Основні види пластмас та їх ідентифікаційні ознаки.
5. Методи дослідження при розкритті економічних злочинів.
6. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконне використання товарного знаку, сертифікатів.
Лабораторна робота №8 «Експертиза пластичних мас при розкритті
економічних та екологічних злочинів»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички дослідження
пластичних мас при розкритті економічних та екологічних злочинів;
- засвоїти ідентифікаційні ознаки пластмас та навчитись їх виявляти органолептичним засобом та вогневою пробою.
Тема : Лакофарбні товари (3 години)
Вивчається самостійно
а) Скласти конспект з однієї із тем:
1. Сухі фарби: сировина, особливості виробництва, споживчі властивості,
класифікація асортименту.
2. Олифи: сировина, особливості виробництва, класифікація асортименту
показники якості.
3. Лаки: особливості виробництва, споживчі властивості, класифікація
асортименту, показники якості.
4. Готові фарби: особливості виробництва, споживчі властивості, класифікація асортименту, показники якості.
5. Особливості пакування, маркування, транспортування та умови зберігання лакофарбних матеріалів.
Тема №11 «Експертиза тканин при розкритті економічних злочинів»
Лекція №9 «Експертиза тканин при розкритті економічних злочинів» (2
години)
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План лекції
1. Сировина текстильного виробництва: Класифікація, види, споживчі
властивості.
2. Особливості виробництва пряжі та ниток, шляхи утворення необрахованих надлишків та методи їх розкриття.
3. Методи ідентифікації волокнистого складу текстильних матеріалів.
4. Особливості виробництва, правила прийому сортування, складання,
зберігання, реалізації тканин як джерело створення необрахованих надлишків.
5. Експертиза дослідження тканин на етапі досудового слідства при розкритті економічних злочинів.
6. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, незаконного
використання товарного знаку, обман покупців та замовників.
Лабораторна робота №9 (2 години)
Тема: «Експертиза волокнистого складу текстильних матеріалів та тканин по розкриттю економічних злочинів на етапі досудового слідства»
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички дослідження
матеріалів на етапі досудового слідства.
- засвоїти методи дослідження методи тканин при розкритті економічних злочинів.
Самостійна робота (2 години):
1. Скласти товарознавчий кросворд на тему «Текстильні волокна»
2. Скласти товарознавчий кросворд на тему «Пряжа та нитки»
3. Скласти конспект «Загальна класифікація тканин»
Тема №12 Основи товарознавства та технології виробництва швацьких та
трикотажних виробів.
Лекція №10 «Основи товарознавства та технології виробництва трикотажних виробів як джерела створення необрахованих надлишків» (2 години)

План лекції
1. Сировина та напівфабрикати, які використовуються у виробництві
трикотажу.
2. Будова, особливості виробництва та споживчі властивості трикотажних полотнин.
3. Ідентифікаційні ознаки поперечнов’язного трикотажу.
4. Ідентифікаційні ознаки осново в’язаного трикотажу.
5. Експертиза трикотажу при розкритті економічних злочинів по створенню необрахованих надлишків.
Лабораторна робота №9 «Експертиза трикотажу при розкритті економічних злочинів по створенню необрахованих надлишків» (2 години)
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Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички по проведенню
експертизи трикотажних полотнин та виробів при розкритті економічних злочинів.
навчитися по ідентифікаційним ознакам розрізняти трикотажні полотнини та оволодіти засобами розкриття необрахованих надлишків.
Тема: «Засоби розкриття економічних злочинів при виробництві, сортуванні, маркуванні та реалізації швацьких виробів» (2 години)
Вивчається самостійно.
а) Скласти конспект за планом:
1. Фактори, які формують якість швацьких виробів.
2. Класифікація асортименту швацьких виробів.
3. Особливості прийому швацьких виробів за кількістю та якістю.
б) Принципи та особливості сортування, маркування, реалізації як джерела створення злочинних ситуацій.
Тема №13 «Експертиза шкір при розкритті економічних злочинів»
Лекція №11 «Експертиза шкір при розкритті економічних злочинів» (2
години)

План лекції
1. Сировина шкіряного виробництва: будова, класифікація.
2. Технологія виробництва натуральних шкір та засоби розкриття створених необрахованих надлишків.
3. Класифікація шкір та ідентифікаційні ознаки видів натуральних шкір.
Ознаки фальсифікації.
4. Відбір проб шкір на дослідження та експертиза шкір при розкритті
економічних злочинів.
5. Відповідальність за випуск недоброякісної продукції, використання
товарних знаків, сертифікатів, обман покупців.
Лабораторна робота №11 «Експертиза шкір при розкритті економічних
злочинів» (2 години)
Мета роботи: - сформувати професійні практичні навички в проведенні
дослідження натуральних шкір, навчитися визначати ознаки фальсифікованих
шкір.
Тема: «Шкіряне взуття: методи дослідження якості» (2 години)
Вивчається самостійно.
а) Скласти конспект за однією із тем:
1. Особливості моделювання, конструювання та виробництво взуття як
джерела створення необрахованих надлишків.
2. Класифікація асортименту шкіряного взуття, особливості та правила
маркування.
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3. Вимоги до якості, принципи та особливості сортування шкіряного
взуття.
4. Прийоми огляду шкіряного взуття при сортуванні та прийомці.
Тема №14 «Основи товарознавства та технології пушно-хутрових товарів»
Лекція №12 «Пушно-хутрові товари: створення та викриття необрахованих надлишків при виробництві та реалізації»

План лекції
1. Поняття про сировину, напівфабрикати, готові вироби. Класифікація
хутряної сировини.
2. Особливості зйомки, будови, томографії та технології виробництва
хутряних напівфабрикатів.
3. Товарні властивості хутряних напівфабрикатів як показники якості.
4. Фактори мінливості товарних властивостей.
5. Особливості сортування пушно-хутряних напівфабрикатів та готових
хутряних виробів.
6. Типові випадки скоєння економічних злочинів та методи їх розкриття.
Лабораторна робота №12 «Методи розкриття економічних злочинів на
етапі виробництва і реалізації пушно-хутряних напівфабрикатів та готових виробів» (2 години)
Мета роботи: навчитися прийомам розкриття необрахованих надлишків з
використанням нормативно-технологічних документів та стандартів. Метод:
рішення комплексних ситуацій.
Тема №15 «Експертиза ювелірних виробів при розкритті економічних
злочинів»
Лекція №13 «Експертиза ювелірних виробів при розкритті економічних злочинів» (2 години)

План лекції
1 Історія розвитку ювелірного мистецтва та сучасні центри ювелірного
виробництва на Україні.
2 Дорогоцінні метали та сплави на їх основі. Система проб дорогоцінних
металів.
3 Експертиза дорогоцінних металів при розкритті економічних злочинів.
4 Ювелірні каміння: класифікація, види, основні споживчі властивості,
методи діагностики.
5 Методи експертного дослідження ювелірних виробів при розкритті економічних злочинів.
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Лабораторна робота №13 «Методи дослідження ювелірних виробів при
розкритті економічних злочинів»
Мета роботи: сформувати практичні навички у майбутніх фахівців послідовності експертного дослідження ювелірних виробів; визначення виду сплаву,
обробки металевої поверхні, способу огранювання та закріплення ювелірного
каміння; навички роботи з ДСТУ 3527-97.
Самостійна робота (3 години).
1 Скласти конспект за однією із тем:
1 Особливості моделювання, конструювання та виробництво ювелірних
виробів.
2 Способи обробки ювелірних каменів.
3 Способи закріплення ювелірних каменів у виробах.
4 Класифікація асортименту ювелірних виробів.
5 Маркування та пакування ювелірних виробів.
6 Особливості обліку, зберігання та реалізації ювелірних виробів.
Тема № 16 «Експертиза нафтопродуктів при розкритті економічних злочинів»
Лекція №14 «Експертиза нафтопродуктів при розкритті економічних
злочинів» (2 години)

План лекції:
1. Нафта – джерело виробництва світлих палив: хімічний склад, основні
споживчі та експлуатаційні властивості.
2. Способи переробки нафти та їх вплив на властивості нафтопродуктів.
3. Карбюраторне паливо: способи виробництва, асортимент, марки, вимоги до експлуатаційних якостей.
4. Дизельне паливо: класифікація, асортимент, марки, вимоги до експлуатаційних властивостей.
5. Паливо для повітряно-реактивних двигунів та інші види палив.
6. Експертиза нафтопродуктів при розслідуванні економічних злочинів.
Лабораторна робота №14 «Дослідження якості бензинів з метою виявлення фальсифікації» (2 години)
Мета роботи: Сформувати практичні навички експертного дослідження
автомобільних бензинів та виявлення випадків створення необрахованих надлишків.
Самостійна робота:
скласти конспект за однією із тем:
1. Розчинники: види, властивості, призначення.
2. Моторні олії і класифікація асортименту, марки, вимоги до якості.
3. Пластичні мастила: класифікація асортименту, види, марки, вимоги до
якості.
4. Органолептичні методи дослідження нафтопродуктів.
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5. Умовні позначення універсальних мастил.
Тема № 16/2 «Виявлення необрахованих надлишків лісових матеріалів
при сортуванні, маркуванні, зберіганні та реалізації»

План лекції
1. Лісові породи дерев: класифікація, побудова дерев і деревини, основні
споживчі властивості.
2. Макроскопічні методи діагностики порід дерев.
3. Круглі лісові матеріали: сортамент, маркування, обмірювання та облік.
4. Пиломатеріали: сортамент, маркування, обмірювання та облік.
5. Умови укладання, зберігання та транспортування лісових матеріалів.
Лабораторна робота №13/2 «Визначення сорту, об’єму лісових матеріалів при прийомці та реалізації»
Мета роботи: Сформувати практичні навички майбутніх фахівців у роботі
з нормативно-технічними документами та виявленню випадків створення необрахованих надлишків лісових матеріалів.
Самостійна робота:
Скласти конспект за однією із тем:
1 Способи захисту деревини від гниття.
2 Характеристика деревини основних порід та їх промислове значення.
3 Сортамент заготівель, струганих пиломатеріалів, обапола, шпал та сортаменту спеціального призначення.
4 відбір проб круглого лісу та пиломатеріалів на дослідження.
5 Маркування круглого лісу та пиломатеріалів.
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