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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Світова економіка та кон’юнктура світових 

ринків, економіка та зовнішньоекономічні 

зв'язки України, математика для 

економістів та економічне моделювання, 

інформаційні технології в міжнародних 

відносинах, міжнародні економічні 

відносини, міжнародний бізнес, 

мікроекономіка, макроекономіка 

Що буде вивчатися Стандартизація в системі міжнародного 

бізнесу, організаційні основи 

стандартизації, категорії нормативно-

технічних документів і види стандартів, 

види стандартизації, роль технологічних 

стандартів у поліпшенні якості української 

продукції, сучасні методики визначення 

показників якості продукції, основи 

метрології в стандартизації, сертифікація 

продукції національних та зарубіжних 

товаровиробників, державна система 

сертифікації продукції, контроль якості 

продукції. 

Чому це цікаво/треба вивчати В процесі вивчення дисципліни у студента 

формується цілісна система знань зі 

стандартизації, метрології, сертифікації та 

управління якістю продукції. Це дає змогу 

забезпечити високу кваліфікацію майбутніх 

спеціалістів у їхній виробничій діяльності, 

використовувати досягнення стандартизації 

в управлінні якістю різних груп товарів 

національних виробників. В процесі 

навчання студент знайомиться з науково-

обґрунтованими показниками якості, які 

введені у стандарти на продукцію, 

стандартами на типові технологічні 

процеси, правилами товарної обробки 



продукції, умовами зберігання та 

транспортування, стандартами підприємств, 

системою управління якістю продукції. 

Студент вивчає методи і способи 

метрологічного забезпечення, сертифікації 

та контролю якості продукції різних галузей 

економіки. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Дисципліна спрямована на підготовку 

фахівців, які повинні знати: законодавчу 

базу у сфері стандартизації та сертифікації; 

провідні положення стандартизації та 

сертифікації; терміни та визначення 

основних понять у галузі стандартизації та 

сертифікації; загальну організацію робіт в 

галузі стандартизації та сертифікації; 

органи стандартизації та сертифікації в 

Україні; принципи державної політики у 

сфері стандартизації та сертифікації; 

класифікацію стандартів та правила їх 

прийняття і застосування; нормативні 

документи в галузі стандартизації та 

сертифікації; основні положення діяльності 

Міжнародної організації зі стандартизації 

(ISO); аспекти міжнародної співпраці в 

сфері стандартизації та сертифікації; 

державні стандарти України, гармонізовані 

з міжнародними стандартами; порядок 

надання заявок на проведення робіт з 

сертифікації продукції; модулі сертифікації 

продукції в Україні та інших країнах. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Використовувати нормативно-технічну 

документацію, довідкову та науково-

технічну літературу, інформаційні 

технології, складати алгоритм визначення 

вимог об’єкту стандартизації. Розробляти 

документи, що регламентують виконання 

процесів чи їх окремих стадій і операцій 

(стандартні операційні процедури). 

Визначати та формулювати показники й 

критерії для об’єктивної і всебічної оцінки 

якості об’єктів стандартизації. Володіти 

термінологією у галузі стандартизації та 

сертифікації. Оцінювати відповідність 

нормативних документів діючим 

стандартам. Готувати пропозиції щодо 

зміни стандартів та інших документів із 

стандартизації, затверджених на 

підприємстві. Вивчати, систематизувати, 

узагальнювати та розповсюджувати серед 

керівництва і структурних підрозділів 

вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі 

стандартизації, сертифікації та управління 



якістю продукції. Правильно трактувати й 

використовувати міжнародні стандарти у 

сфері якості. Розробляти на підставі 

наукових досліджень та даних щодо 

організації, її продукції та системи якості 

базові документи у відповідності з метою та 

обсягом сертифікації. Аналізувати та 

проводити експертизу документів системи 

управління якістю організації, що 

сертифікується. Проводити аналіз 

документів, які застосовуються в сфері 

сертифікації та підтвердження якості 

продукції в Україні: сертифікати якості, 

сертифікат відповідності, декларація 

відповідності, сертифікат про визнання, 

паспорт якості продукції та ін. Самостійно 

оформляти заявки для одержання декларації 

відповідності та сертифікату відповідності; 

Визначати відповідність продукції 

нормативному документу. Самостійно 

вибирати схеми сертифікації та оформляти 

рішення Органу з оцінки відповідності. 
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