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Анотація курсу 
«Стандартизація і сертифікація»

• Підготовка спеціалістів по стандартизації і сертифікації – один з діючих
засобів прискорення технічного прогресу, впровадження раціональної
організації виробництва, поліпшення якості продукції, економії трудових
витрат і матеріальних ресурсів. Метою стандартизації в Україні є
забезпечення безпеки для життя і здоров'я людини, тварин, рослин, а також
майна і охорони навколишнього середовища, створення умов для
раціонального використання усіх видів національних ресурсів і
відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння
усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять, самостійної
роботи, консультацій із викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
• Форми контролю знань: опитування під час практичного заняття,

контрольні роботи, тестування , індивідуальні завдання, екзамен.
• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



• Мета вивчення дисципліни «Стандартизація і сертифікація» :
формування у майбутніх фахівців належних теоретичних знань та
практичних умінь і навичок з організації робіт зі стандартизації і
сертифікації продукції та послуг. Це дає змогу забезпечити високу
кваліфікацію майбутніх спеціалістів у їхній виробничій діяльності,
використовувати досягнення стандартизації і сертифікації в управлінні
якістю товарів та послуг як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами
вивчення:

• ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
• ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
• ЗК 14.Здатність працювати у міжнародному контексті. 
• СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 
• СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
• Результати навчання:
• РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
• РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки

функціонування організації.
• РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг курсу:
Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку

національної економіки
Тема 2. Параметричні ряди
Тема 3. Основні методи стандартизації
Тема 4. Державна система стандартизації
Тема 5. Система показників якості продукції
Тема 6. Контроль якості продукції та послуг
Тема 7. Методи оцінювання якості продукції та послуг
Тема 8. Управління якістю продукції та послуг
Тема 9. Державна система сертифікації
Тема 10. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та

сертифікації
Тема 11. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації
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