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Опис навчальної дисципліни
Ознайомлення із структурою, складовими системи 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.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
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
Наявність широких знань зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

ПР02. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх
вирішення.
ПР05. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою
самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПР07. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також
процеси,
що
відбуваються
в
підприємницьких,
торговельних та/або біржових структурах, і робити

К 4. Здатність спілкуватися з
представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
К 5. Визначеність і наполегливість
щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
К 6. Здатність розробляти та

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
реалізовувати стратегію розвитку
ПР09. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають підприємницьких, торговельних та/або
в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур
біржових структур за умов невизначеності та ризиків.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Роль та значення
системи технічного
регулювання в умовах
глобалізації економічних
процесів
Тема 2. Роль міжнародних
організацій в системі
міжнародного технічного
регулювання
Тема 3. Особливості
систем технічного
регулювання певних країн
світу

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1. Міжнародне технічне регулювання
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати тези, статтю на тему «Тенденції
завдання; обговорення матеріалу занять; розвитку технічного регулювання в умовах
виконання навчальних завдань; завдання глобалізації економічних процесів».
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати реферат на тему «Діяльність
міжнародних
організацій
в
системі
міжнародного технічного регулювання ».

Підготувати доповіді на теми: «Особливості
систем
технічного
регулювання
європейських країн», «Особливості систем
технічного регулювання розвинутих країн
різних континентів світу».
Модуль 2. Законодавчо-нормативна база міжнародного технічного регулювання та України
Тема 4. Міжнародні угоди Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Міжнародні
та законодавчозавдання; обговорення матеріалу занять; угоди сфери міжнародного технічного
нормативна база сфери
виконання навчальних завдань; завдання регулювання»;
«Законодавчо-нормативна
міжнародного технічного
самостійної роботи; тестування
база
сфери міжнародного
технічного
регулювання
регулювання».
Тема 5. Складові системи
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Система
міжнародного технічного
завдання; обговорення матеріалу занять; стандартизації продукції»; «Система оцінки
регулювання
виконання навчальних завдань; завдання відповідності».
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього На
основі
наданого
викладачем
Тема 6. Україна в системі
завдання; обговорення матеріалу занять; контрольного завдання підготувати текст з
міжнародної технічної
виконання навчальних завдань; завдання Програм міжнародної технічної допомоги в
допомоги. Програми
самостійної роботи; тестування
галузі технічного регулювання
міжнародної технічної
допомоги в галузі
технічного регулювання
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2.

3.

4.
5.
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Міжнародне технічне регулювання [Текст] : навч. посібник / Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, А. О. Семенов, Л. В.
Дугніст. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 352 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа
ПУЕТ.
Сахно Т. В. Міжнародне технічне регулювання : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
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справі» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. В. Сахно, А. О. Семенов. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 165 с.
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А.А. Дубініна, Г.А. Селютіна, Т.М. Летута та ін. – Харків:
ХДУХТ, 2020. – 126 с.
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НУХТ, 2015. - 350 с.
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(бакалаврського) рівня вищої освіти / А. О. Семенов, Т. В. Сахно. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 64 с.
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якістю): навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510
«Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» за КМСОНП ПУЕТ /
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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
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

