
Анотація дисципліни "Стандартизація та сертифікація  товарів та послуг" 

обов’язкова  

інформація для студентів 

Назва дисципліни  Стандартизація та сертифікація  товарів та 

послуг 

Інформація про факультети (навчально-

наукові інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу  

 

для студентів бакалаврів 4 року навчання, 

8 семестру  

 

освітньої програми "Міжнародна логістика 

і митна справа". 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, науково-

педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Майборода Ольга Євгенівна,  

 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова.  

 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 

380; тел. (057) 707-51-60 

 

Електронна адреса викладача: 

olgamayboroda@karazin.ua 

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє ознайомлення з дисциплінами 

"Економіка підприємства", "Основи 

логістики", "Інформаційні системи та 

технології в логістиці", "Макроекономіка 

та мікроекономіка ", "Облік і аналіз ЗЕД" 

 
Опис Мета викладання навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація  товарів та 

послуг» є формування у майбутніх фахівців 

системних знань і розуміння 

концептуальних основ  

науково-теоретичних засад, методологічні 

та організаційні положення стандартизації і 

сертифікації продукції та послуг. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни є:  

формування наступних загальних 

компетентностей: 

здатність до безперервного та актуального 

навчання;  

уміння застосовувати знання на практиці;  

здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу;  

здатність адаптуватися та діяти в нових 

ситуаціях;  

міжособистісні навички та вміння 

взаємодіяти;  



здатність генерувати нові ідеї;  уміння 

спілкуватися усно та письмово першою 

іноземною мовою;  здатність приймати 

обґрунтовані рішення;  

здатність до критики та самокритики;  

навички використання інформаційно-

комунікаційних технологій;  

уміння працювати в команді та інше. 

формування наступних фахових 

компетентностей: 

володіння методами економічного та 

математичного аналізу в галузі світового 

господарства та міжнародних економічних 

відносин;  

вільне володіння іноземною мовою, в тому 

числі мовою професійного спілкування;  

розуміння закономірностей, особливостей і 

тенденцій світової економіки;  

здатність аналізувати історію розвитку 

світової економіки, її сучасний стан та 

функціонування міжнародних економічних 

відносин та інше. 

 

Теми лекційних занять:  

Тема 1. Базові поняття якості та управління 

якістю продукції. 

Тема 2. Методи та показники оцінювання 

якості продукції. 

 Тема 3. Головна складова забезпечення 

якості – стандартизація. 

Тема 4. Методичні засади стандартизації. 

Тема5. Національна система стандартизації 

України. 

Тема 6. Основні поняття та положення 

сертифікації продукції. 

Тема 7. Національні системи сертифікації. 

Тема 8. Зелена сертифікація та екологічне 

маркування. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Залік 

Мова викладання. Українська 

 

 


