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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів - 6 

Обов’язкова для студентів спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», ступінь «Магістр» 

Загальна кількість годин – 

180 

Семестр 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

26 год.  

Практичні/семінарські заняття 

- - 

Лабораторні 

26 год.  

Самостійна робота 

128 

 

 год. 

 

Вид контролю:  

екзамен 

 
2. Мета та завдання дисципліни 

 
Мета: ознайомлення із структурою, складовими системами міжнародного 

технічного регулювання, законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням її 

функціонування, аналізом діяльності міжнародних та національних організацій у цій 

сфері, перспективами організаційних заходів щодо адаптації положень вітчизняної 

системи технічного регулювання відповідно до міжнародних норм та правил. 

 
Завдання: набуття спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з 

визначення ролі та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації 

економічних процесів; проведення аналізу складових системи міжнародного 

технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, державного нагляду, 

захисту прав споживачів); ознайомлення з системою технічного регулювання в 

Україні та окреслення перспективних шляхів адаптації вітчизняних вимог 

відповідно до міжнародних;розуміння сутності діяльності міжнародних організацій, 

що залучені до системи міжнародного технічного регулювання; ознайомлення з 

особливостями систем технічного регулювання певних країн світу; вивчення  

міжнародних угод та законодавчої і нормативно-правової основи міжнародного 
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технічного регулювання;дослідження основних засад напрямків політики країн 

світу щодо подолання технічних бар’єрів в торгівлі; проведення аналізу 

ефективності програм міжнародної технічної допомоги в галузі технічного 

регулювання.  

 
 

3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародного технічного регулювання та  
особливості систем технічного регулювання країн світу 

Тема 1. Роль та 

значення системи 

технічного 

регулювання в умовах 

глобалізації 

економічних процесів 

18 2  2  14       

Тема 2. Міжнародні 

організації в системі 

міжнародного 

технічного 

регулювання 

18 2  2  14       

Тема 3. Завдання та 

напрями діяльності   

Організації Об'єднаних 

Націй (ООН) 

18 2  2  14       

Тема 4. Міжнародні   

та регіональні 

організації зі 

стандартизації, 

метрології   

та в галузі якості, 

безпеки та споживчої 

політики 

18 2  2  14       

Тема 5. Особливості 

систем технічного 

регулювання певних 

країн світу 

18 4  4  10       

Разом за змістовим 
модулем 1 

90 12  12  66       

Змістовий модуль 2. Практика застосування базових норм  
міжнародного технічного регулювання та України 

Тема 6. Міжнародні 

угоди та законодавчо-

нормативна база сфери 

міжнародного 

технічного 

18 2  2  14       
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регулювання 

Тема 7. Складові 

системи міжнародного 

технічного 

регулювання 

18 4  4  10       

Тема 8. Міжнародна 

система оцінки 

відповідності    

18 4  4  10       

Тема 9. Міжнародні та 

національні стандарти з 

управління якістю 

18 2  2  14       

Тема10. Україна в 

системі міжнародної 

технічної допомоги. 

Програми міжнародної 

технічної допомоги в 

галузі технічного 

регулювання 

18 2  2  14       

Разом за змістовим 
модулем 2 

90 14  14  62       

Усього годин  180 26  26  128       
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародного технічного регулювання та  
особливості систем технічного регулювання країн світу 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

 Глобалізації економічних процесів та міжнародне технічне регулювання 

2 

2 Семінар – дискусія 

Роль міжнародних організацій в системі міжнародного технічного 

регулювання 

2 

3 Семінар з виконанням лабораторних завдань 

Діяльність ООН щодо питань продовольства та сільського господарства , 

торгівлі та промислового розвитку 

2 

4 Семінар з виконанням лабораторних завдань 

Особливості діяльності міжнародних та регіональних організацій зі 

стандартизації.  

2 

5 Семінар запитань і відповідей 

Особливості систем технічного регулювання певних країн світу 

4 

Змістовий модуль 2. Практика застосування базових норм  
міжнародного технічного регулювання та України 

6 Семінар – розгорнута бесіда 

Міжнародні угоди та законодавчо-нормативна база сфери міжнародного 

технічного регулювання 

2 

7 Семінар з виконанням лабораторних завдань  

Складові системи міжнародного технічного регулювання 

4 

8 Семінар з виконанням лабораторних завдань  

Міжнародна система оцінки відповідності   

2 

9 Семінар з виконанням лабораторних завдань  2 
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Стандарти BRÇ, IFS, GlobalGap, програма ЄС щодо  оповіщення про 

небезпечні товари RAPEX 

10 Семінар з виконанням лабораторних завдань 

Україна в системі міжнародної технічної допомоги. Програми міжнародної 

технічної допомоги в галузі технічного регулювання 

2 

 
5. Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Підготовка розрахункових індивідуальних робіт. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Форми самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародного технічного регулювання та  
особливості систем технічного регулювання країн світу 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

Тема 1. 

Глобалізації економічних 

процесів та міжнародне 

технічне регулювання 

14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: роль, значення, завдання технічного 

регулювання; передумови розвитку та етапи 

становлення технічного регулювання у світі; 

основні поняття та визначення у сфері 

технічного регулювання. 

 Джерело [1-5;7; 8]. 

2. Самотестування. 

3. Опрацювання статистичних даних з питань 

загального огляду ситуації у світі та глобальних 

викликів людству, що впливають на сферу 

технічного регулювання та споживчої політики 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування,  

презентація 

зібраних даних 

Семінар – дискусія 

 

Тема 2. 

Роль міжнародних 

організацій в системі 

міжнародного технічного 

регулювання 14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: характеристика та основні напрями 

діяльності міжнародних організацій у сфері 

технічного регулювання; міжнародні та 

регіональні організації зі стандартизації, 

метрології, в галузі оцінки відповідності та 

акредитації, в галузі якості, безпеки та 

споживчої політики. 

Джерело [1-8; 11]. 

2. Підготовка до презентації доповіді за 

темами: «Міжнародні організації країн – 

виробників та експортерів сировини» та 

«Багатосторонні міжурядові організації з 

регулювання світових товарних ринків» 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 
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Семінар з виконанням 

лабораторних завдань 

 

Тема 3. 

Діяльність ООН щодо 

питань продовольства та 

сільського господарства , 

торгівлі та промислового 

розвитку 

14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: діяльність ООН щодо питань 

продовольства та сільського господарства 

(FAO), щодо промислового розвитку (UNIDO),  

щодо торгівлі та розвитку (ЮНКТАД); 

програма розвитку ООН (UNDP). 

  Джерело [1-5;7; 8]. 

2. Самотестування. 

3. Вирішення ситуаційних завдань з питань 

технічного регулювання продовольства та 

сільського господарства 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Семінар з виконанням 

лабораторних завдань 

 

Тема 4. 

Особливості діяльності 

міжнародних та 

регіональних організацій 

зі стандартизації.  
14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: технічні регламенти та стандарти 

міжнародних  та регіональних організацій зі 

стандартизації, метрології  та в галузі якості, 

безпеки та споживчої політики 

 Джерело [1-4;6; 10;11]. 

2. Самотестування. 

3. Вирішення практичних завдань щодо 

застосування регулюючих документів 

міжнародної організації із стандартизації (ISO), 

Європейського комітету із стандартизації 

(CEN), Європейського комітету із 

стандартизації в галузі електротехніки та 

електроніки (CENELEC), Міжнародної 

електротехнічної комісії (IEC/CEI). 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Семінар з виконанням 

лабораторних завдань 

 

Тема 5. 

Особливості систем 

технічного регулювання 

певних країн світу 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: технічні регламенти та стандарти 

міжнародних  та регіональних організацій зі 

стандартизації, метрології  та в галузі якості, 

безпеки та споживчої політики 

Джерело [1-3;8; 11]. 

2. Самотестування. 

3. Вирішення практичних завдань  з 

застосування правил технічного регулювання 

країн Європи, Азії, США, Канади в ЗЕД- 

діяльності українського бізнесу. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Разом  
змістовий модуль 1 

66 
  

Змістовий модуль 2. Практика застосування базових норм  
міжнародного технічного регулювання та України 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

Тема 6. 

Міжнародні угоди та 

законодавчо-нормативна 

база сфери міжнародного 

технічного регулювання 
14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: Генеральна угода з питань митних 

тарифів  і торгівлі (GATT); роль, переваги, 

недоліки директив нового і глобального  

підходів щодо обов’язкових вимог до певних   

видів продукції; технічні бар’єри в торгівлі; 

загальні принципи вільного руху товарів у 

країнах ЄС;  угода про застосування санітарних 

та фітосанітарних  заходів; угода про оцінку 

відповідності та прийнятність  промислових 

товарів (АСАА).  

 Джерело [1-3;5;8; 10]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка презентації доповіді щодо 

основних засад політики країн щодо подолання 

технічних  бар’єрів у торгівлі СОТ (ТБТ)      

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 
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Семінар з виконанням 

лабораторних завдань  

 

Тема 7. 

Складові системи 

міжнародного технічного 

регулювання  

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: підсистема стандартизації продукції; 

підсистема оцінки відповідності; політика ЄС з 

оцінювання відповідності; підсистеми 

управління безпечністю та якістю товарів і 

послуг; підистема ринкового нагляду.    

 Джерело [1-3;7; 10]. 

2. Самотестування. 

3. Ситуативні завдання з застосування норм 

різних підсистем міжнародного технічного 

регулювання. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Семінар з виконанням 

лабораторних завдань  

 

Тема 8. 

Міжнародна система 

оцінки відповідності. 
10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: міжнародні та європейські стандарти з 

підтвердження відповідності: стандарти-серій 

ISO 17000, EN 45000; глобальний та модульний 

підходи до оцінки відповідності; підтвердження 

відповідності в законодавчо-регульованій та 

законодавчо-нерегульованій сферах;  

державний нагляд за підтвердженням 

відповідності. 

Джерело [1-3;7; 9]. 

2. Самотестування. 

3.Вирішення практичних завдань з 

застосуванням модульного підходу до оцінки 

відповідності  

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Семінар з виконанням 

лабораторних завдань  

 

Тема 9. 

Стандарти BRÇ, IFS, 

GlobalGap, програма ЄС 

щодо  оповіщення про 

небезпечні товари RAPEX 

14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: системи управління безпечністю та 

якістю товарів і послуг; правозастосування 

системи НАССР та ISO 220000; системи 

простежуваності для харчової продукції; 

відносини із WHO/FAO (Кодекс), OECP, ЄЄК 

ООН  та СОТ/СФС; стандарти BRC, IFS, 

GlobalGap, програма ЄС  щодо оповіщення про 

небезпечні товари RAPEX.   

Джерело [1-3;9-11]. 

2. Самотестування. 

3. Вирішення ситуативних завдань з управління 

безпечністю та якістю товарів і послуг. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Семінар з виконанням 

лабораторних завдань  

 

Тема 10. 

Україна в системі 

міжнародної технічної 

допомоги. Програми 

міжнародної технічної 

допомоги в галузі 

технічного регулювання 

14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: завдання та реалізація спільного Плану 

дій «Україна –  Європейський Союз» щодо 

вдосконалення національної системи 

технічного регулювання та споживчої політики;  

напрями гармонізації законодавства України у 

сфері технічного регулювання; реформування 

системи технічного регулювання; роль та 

характеристика проектів міжнародної технічної 

допомоги країн ЄС (проекти TACIS, Twinning)    

 Джерело [1-3;9-11]. 

2. Самотестування. 

3.Вирішення ситуативних завдань з 

застосування нових норм законодавства щодо 

тернічного регулювання в Україні. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

лабораторних  

завдань 

Разом змістовий  
модуль 2 

62 
  

Разом 128   
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7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 
 

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні  Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Знання сутності системи міжнародного 

технічного регулювання, його цілей, 

інформаційного забезпечення, основних 

стадій і логіки розробки 

+ +       +  +  

Знання методичних підходів до розробки 

окремих міжнародних технічних 

стандартів 

+ +       +  +  

Уміння обґрунтовувати застосування 

відповідних міжнародних видів технічних 

стандартів 

+ +  + + + +   +  + 

Уміння проводити порівняльний аналіз 

міжнародних технічних норм щодо 

застосування їх у зовнішньоекономічній 

діяльності 

+ + + + + + + +  +  + 

 

8. Форми викладання 
 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, 

самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури). 

                                                     

9. Методи оцінювання 
Екзамен. 

                                                                       
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів); 

 
 

Оцінювання студентів протягом семестру  
 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2  1 1  4 

Тема 2 2 2    4 

Тема 3 2 2    4 

Тема 4 2 2    4 
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Тема 5 2 2   5 9 

Разом змістовий 

модуль 1 
10 8 1 1 5 25 

Змістовий модуль 2 
Тема 6 2  1 1  4 

Тема 7 2 2    4 

Тема 8 2 2    4 

Тема 9 2 2    4 

Тема 10 2 2   5 9 

Разом змістовий 

модуль 2 
10 8 1 1 5 25 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 

інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних 

відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 
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Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 4, «добре» 
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75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Нормативна: 
1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII ВР 

від 05.06.2014р. 

2. Закон України «Про підтвердження відповідності» № 2406-ІІІ від 17.05. 

2001р. 

3. Закон України «Про стандартизацію» № 1315-VII ВР від 05.06.2014р. 

4. Закон України «Про захист прав споживачів» № 3682-ХІІ від 15.12.1993р. 

5. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2863-ІУ від 

08.09.2005р. 

6. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» № 3164-ІУ від 01.12. 2005р. 

7. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VIII 

від 15.01.2015р. 

8. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» № 2407111 

від 17 травня 2001р. 

9. Угода Світової організації торгівлі про технічні бар'єри в торгівлі, 

затверджена Рішенням Ради № 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 року (Оfficial journal 

L 336, 23/12/1994 Р. 0001 —0002). 

10 . Угода про застосування санітарних та фіто санітарних заходів, затверджена 

Рішенням Ради 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 року про укладення від імені 

Європейського Співтовариства, в межах його компетенції, угод, досягнутих під час 

Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів (1986'1994) (Оfficial journal L 

336, 23/12/1994). 

11 .Указ Президента України "Про державний комітет України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики" № 887/2002 від 01.10.2002. - К., 

2002. 

12 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного 

регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним 

знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження 

відповідності» від 07.10.2003 р. № 1585.  
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8. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і 

послуг: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.  
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К. : Центр навчальної літератури, 2006 . ─ 672с. 
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