
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

ФА КУЛ ЬТ Е Т ТОВА РОЗ НА В С Т ВА, У ПРА ВЛ І ННЯ ТА С Ф Е Р И ОБСЛ  У ГОВУ ВА ННЯ 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА  КАФЕДРИ  

ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ В МИТНІЙ  СПРАВІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ 



СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  МЕТРОЛОГІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ  

ОБСЯГ – 4 КРЕДИТІВ,  

120 ГОДИН В  Т.Ч. 

ЛЕКЦІЙ – 30 ГОДИН; 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ – 30  
ГОДИН; 

САМОСТІЙНА РОБОТА -60 ГОДИН 

ПЕРІОД НАВЧАННЯ:  

2-й КУРС, 4-й СЕМЕСТР  

ПІДСУМКОВИЙ ВИД  

КОНТРОЛЮ ЗАЛІК 

Предметом вивчення дисципліни є: 
принципи, методи та механізми формування і 

функціонування системи стандартизації, метрології і  

сертифікації в Україні 



Мета вивчення дисципліни 

формувати цілісну систему 

знань і  умінь в галузі 

стандартизації, 

метрології, сертифікації 

формувати номенклатуру 

показників якості товарів та 

послуг 

здійснювати сертифікацію 

послуг 

ідентифікувати та 

описувати  товари і 

послуги 

самостійно знаходити 

інформацію  про нормативні 

документи, 

аналізувати та 

використовувати їх в  

діяльності готельно-

ресторанного  бізнесу 

впроваджувати системи  

управління якістю 

(ISO 9000) та 

безпечністю ISO 22000) 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей 

Здатність використовувати на  

практиці основи діючого  

законодавства та відстежувати  

зміни в ньому 

  Здатність управляти   

підприємством, приймати  

рішення у господарській 

діяльності суб’єктів 

готельного та 

ресторанного бізнесу 

 Здатність оцінювати    

та забезпечувати 

якість продукції та 

послуг на 

підприємствах сфери  

гостинності 

Здатність до розуміння 

соціально-економічних явищ,  

суспільних процесів і  

тенденцій науково-технічного  

прогресу 

Здатність аналізувати та розраховувати 

економічні показники діяльності, визначати  

рівень конкурентоспроможності та 

економічний потенціал суб'єктів готельно-  

ресторанного бізнесу на основі даних 

статистичної звітності, бухгалтерського  

обліку та спеціальних досліджень 

Здатність формувати та реалізовувати  

ефективні зовнішні та внутрішні  

комунікації у закладах готельно- 

ресторанного господарства, навички  

взаємодії (робота в команді) 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет дисципліни. Зміст, основні поняття  

та значення стандартизації 

Державна система стандартизації України 

Міжнародна та регіональна стандартизація 

Теоретичні основи, методи та  

засоби вимірювань. 

Види метрологічної діяльності 

Державна система забезпечення єдності  

вимірювань. Метрологічна служба України 

Загальні поняття та методологічні  

основи управління якістю. 

Контроль якості продукції 

Оцінка рівня якості продукції 

Системи управління. Основні елементи  

та принципи функціонування 

Зміст та значення сертифікації для управління  

якістю. Державна система сертифікації 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 

Лекційни

й  

матеріа

л 

Методичні 

вказівки  до 

проведення 

лабораторн

их  занять 

Методичні 

рекомендації і  

завдання для 

виконання 

самостійної роботи. 

Тести. 



Проф., к. с.-
г.н.  
Шестопал 
Г.С. 

Стандартизац
ія,  

метрологія,  
сертифікація 



Ми чекаємо на 

вас! 


