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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування у студентів системи знань зі стандартизації, метрології та 

управління якістю, освоєння науково-методичних джерел державної системи 

стандартизації та державної метрологічної системи в Україні, нормативно-

законодавчого забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного 

обігу продукції, теорії якості продукції і основоположних принципів побудови 

та функціонування системи управління якістю. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: Екзамен 

Базові знання  

Знати організаційно-методичні принципи та правові аспекти технічного регулювання; 

вивчення нормативної бази системи національної сертифікації УкрСЕПРО; знання 

державної системи, нормативних документів щодо стандартизації, метрології, 

управління якістю товарів 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР02. Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПР04. Використовувати сучасні комп’ютерні і 

К06 (ЗК06). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

К17 (СК05). Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПР05. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

ПР15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів. 

К18 (СК06). Здатність здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових документів у 

сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

К24 (СК12). Здатність брати участь в розробці проектів 

стандартів, методичних та нормативних матеріалів, 

технічної документації і в практичній реалізації 

розроблених проектів та програм; здійснювати контроль 

за дотриманням встановлених вимог, діючих норм, правил 

і стандартів. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Державна система сертифікації та оцінки відповідності продукції  

Тема 1. Загальні 

поняття в системі 

сертифікації 

товарів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Способи інформування 

про відповідність.», «Необхідність проведення сертифікації 

товарів та послуг», «Форми участі в системах сертифікації 

та угоди по визнанню». 

Тема 2. Правові 

засади 

сертифікації в 

Україні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Основні напрями 

державної політики в галузі сертифікації товарів в 

Україні», «Актуальність оцінювання відповідності для 

забезпечення бар’єру  на шляху надходження на ринок 

України неякісних, небезпечних для здоров'я товарів та 

послуг, фальсифікованих товарів» 

Тема 3. 

Організаційно-

методичні 

принципи 

сертифікації в 

Україні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Модульний підхід 

підтвердження відповідності продукції встановленим 

вимогам щодо безпеки згідно з Законом України «Про 

підтвердження відповідності»», «Організація діяльності 

органів з оцінки відповідності та випробувальних 

лабораторій у системі УкрСЕПРО» 

Тема 4. Порядок 

проведення 

сертифікації в 

системі 

УкрСЕПРО 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Визначення специфічних 

для певного товару параметрів щодо його ідентифікації, 

правильність застосування методик досліджень», 

«Документальне супроводження товарів при зверненні до 

органів з сертифікації». 

Тема 5. Системи 

сертифікації 

однорідної 

продукції в 

системі 

УкрСЕПРО 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Фактори, які визначають 

формування систем сертифікації однорідної продукції», 

«Сертифікація харчової продукції та продовольчої 

сировини» 

Модуль ІІ. Оцінювання відповідності в Україні і світі 

Тема 6. 

Сертифікація 

товарів, що 

імпортуються 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Митне оформлення 

товарів, для яких вимагається підтвердження 

безпеки», «Порядок митного оформлення імпортних 

товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації.. 

Тема 7. 

Сертифікація 

послуг – гарантія 

якості та повноти 

їх надання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Особливості здійснення 

сертифікації при наданні послуг побутового 

обслуговування; зв'язку, житлово-комунальних послуг; 

послуг банків; послуг у галузі освіти; послуг торгівлі». 

Тема 8. 

Сертифікація в 

зарубіжних 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

Підготувати доповіді на теми: «Законодавство з 

сертифікації за кордоном», «Закони про безпеку 

продукції, закони про знаки.» 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Державна система сертифікації та оцінки відповідності продукції  

країнах самостійної роботи; тестування 

Тема 9. 

Міжнародна та 

Регіональна 

сертифікація 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Сертифікація в діяльності 

Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних 

Націй (ЄЕК ООН)», «Діяльність ISO у галузі сертифікації», 

«Основні напрями діяльності Комітету Ради ISO з оцінки 

відповідності (КАСКО)». 

Тема 10. Актуальні 

галузі сертифікації 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Екологічна сертифікація», 

«Розвиток екологічної сертифікації: об’єкти, принципи 

екологічної сертифікації». «Зарубіжний досвід з 

екосертифікації». «Види екологічного маркування, які 

застосовуються за кордоном». 

 

Інформаційні джерела 

1. Семенов А.О. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг : навчальний посібник / А. О. Семенов, Т .В. 

Сахно. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 88с. 

2. Семенов А.О. Технічне регулювання (Оцінювання відповідності) : навчально-методичний посібник / А. О. 

Семенов, Г.М. Кожушко, Т .В. Сахно, Л.В. Берлінова. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 134 с. 

3. Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : [ підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська ]. – 

К. : Центр учбової літератури, 2013. – 426 с. 

4. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: [ підручник / Г.А. 

Саранча]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с. 

5. Величко О. М. Основи стандартизації та сертифікації : [підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. 

Гордієнко, В. М. Севастьянов]. – Херсон : – Олді-плюс, 2013. – 364 с. 

6. Величко О. М. Метрологія та стандартизація: поняття та їхні визначення : [ навч. посіб. / О. М. Величко, Л. В. 

Коломієць, Т. Б. Гордієнко. – Одеса : ВМВ, 2010. – 375 с.  

7. Тіхосова Г. А. Сертифікація товарів та послуг : [ навч. посіб. для вузів / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. 

Горач]. – Херсон : – Олді-плюс, 2013. – 328 с. 

8. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : закон України [Чинний від 15.01.2015р. № 124-VІІ]. – К. 

: Відомості Верховної Ради України, 2015. - №14. – ст. 96. 

9. Про стандартизацію : закон України  [Чинний від 03.01.2015 р. № 1315-VIІ] - К. : Відомості Верховної Ради 

України, 2014. - №31. – ст. 1058. 

10. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: закон України [Чинний від 02.12.2010р.  

№2735-VI]. – К.: Відомості Верховної Ради України, 2011. – №21 – ст. 144.  

11. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9000-2015 – [Чинний від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 

2016. – 13 с. – (Державний стандарт України). 

12. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2015 – [Чинний від 2015-01-31]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 

2015. – 22 с. – (Державний стандарт України). 

13. Системи екологічного застосування. Вимоги та настанови щодо застосування : ДСТУ ISO 14001-2015 – [Чинний 

від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 23 с. – (Державний стандарт України). 

14. Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг : ДСТУ ISO/IEC 17065:2012 

[Чинний від 2016-01-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2014. – 21 с. – (Державний стандарт України). 

15. Величко О. М. Системи управління підприємств і організацій: основи та нормативне забезпечення : [ підручник / 

О. М. Величко, Л.В. Коломієць, Т. Б. Гордієнко].  – Одеса : ВМВ, 2011. –287 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 



 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (2,5 бали); захист домашнього завдання (2,5 бали); 

обговорення матеріалу занять (2,5 бали); виконання навчальних завдань (2,5 бали); завдання 

самостійної роботи (2,5 бали); тестування (2,5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (2,5 бали); захист домашнього завдання (2,5 бали); 

обговорення матеріалу занять (2,5 бали); виконання навчальних завдань (2,5 бали); завдання 

самостійної роботи (2,5 бали); тестування (2,5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


