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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю 

товарів у товарознавстві і торгівлі” є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін 
спеціальної підготовки, яка сприяє підготовці здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою 
програмою“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні 
навички з загальних теоретичних засад в сучасному управління якістю товарів у товарознавстві та торгівлі, 
вітчизняного іміжнародного досвіду управління якістю, системи ТQM, системи управління безпечністю харчових 
продуктів (НАССР), статистичних методів управління і контролю якості, економічних аспектів управління якістю, 
сучасних управлінських технологій для поліпшення якості товарів. 

Пререквізити: “Товарознавство харчових продуктів”, “Товарознавство непродовольчих товарів”, “Якість 
та безпечність харчових продуктів”. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Здобувачі мають змогу 
отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу здобувачів. Під час сесії 
формат очний. 

 
Ознаки дисципліни 

 
Кількість кредитів 

 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: Вид 

підсумкового
контролю аудиторних самостійної 

роботи здобувача 
5 150 4,2 8,3 екзамен 

 
Обсягдисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 
Практичні заняття 20 
Самостійна робота 100 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4047
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Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно 
до освітньо-наукової програми 

 
Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК1.Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК2.Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні. 
ЗК 3. Здатність працювати автономно. 
ЗК4.Здатність приймати обґрунтовані 
рішення 

СК1.Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і 
практичних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
СК2.Здатність ідентифікувати, формулювати та 
вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
СК3.Здатність планувати, організовувати, проводити 
спеціальні наукові дослідження та впроваджувати їх 
результати. 
СК5.Здатність викладати фахові дисципліни зі 
спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність”. 

 
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (ПРН) 

РН01.Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, оцінку і  
синтез нових ідей. 
РН02.Вміти здійснювати теоретичні та прикладні дослідження у сфері підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій. 
РН04.Ініціювати інноваційні проєкти, організовувати та координувати підготовку проектних  
пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 
РН05. Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових досліджень. 
РН06.Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення 
комплексних наукових і практичних завдань. 
РН07.Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі 
вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
РН08.Виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і презентувати їх 
результати. 
РН09.Викладати фахові дисципліни зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” з використанням сучасних технологій навчання. 
РН10. Розуміти механізми функціонування та регулювання діяльності суб’єктів господарювання у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, ролі, можливостей та механізмів експертної 
підтримки комплексу функціональних процесів підприємств у сфері обігу товарів і послуг. 
РН11. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 
спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи, кваліфіковано відображати 
результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях, забезпечувати 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та дотримання прав інтелектуальної власності. 
РН12.Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення,форми контролю, нести відповідальність за ефективність 
освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності. 



Дидактична карта дисципліни 
 

Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план курсу  
Вид 

навчальної
діяльності 

 
 

Форми і методи навчання 

 
Оцінювання

роботи, 
бали 

 
Тиждень
семестру 

Деталі проведення 
(за тимчасовим 
розкладом, за 

постійним
розкладом) 

 
Кількість

годин 

Тема 1. Сучасні теорії та методи дослідження 
проблем управління якістю і безпечністю товарів 
у товарознавстві і торгівлі 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК3, СК2, 
СК3, СК5 
Результати навчання: РН2, РН5, РН6 
Завданнядля СР: показники якості та їх 
класифікація. Сучасний підхід до управління 
якістю 

1-ий за тимчасовим 
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування студентів 

1 

2-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

1-ий–2- 
ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 2. Основні поняття та категорії управління 
якістю товарів у товарознавстві та торгівлі. 
Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, CК1, 
СК2, СК3 
Результати навчання: РН1, РН4,РН5 
Завдання для СР: поняття про системи якості, 
суть управління якістю товарів як виду 
діяльності, що спрямований на виконання вимог 
до їх якості 

1-ий за тимчасовим 
розкладом 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування студентів 

1 

3-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

1-ий–3- 
ій 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 3. Вітчизняний досвід управління якістю 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК4, 
СК1,СК3, СК5 
Результати навчання:РН2, НР4, ПРН6, РН7, 
РН8 
Завдання для СРС: розвиток управління якістю 
в країні: контроль якості, оцінка якості, 
системний підхід до управління якістю 

2-ий запостійним
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування студентів 

1 

4-ий запостійним
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

2-ий–4- 
ий 

запостійним
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 



Тема 4. Міжнародний досвід управління якістю 
Формування компетентностей: ЗК1, ЗК6, 
СК2,СК3, СК5 
Результати навчання: РН1, РН2, РН11 
Завдання для СРС: особливості розвитку 
управління якістю в різних країнах світу 

3-ий за постійним 
розкладом 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

5-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

3-ий–5- 
ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально- 
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 5. Системний підхід до проблеми управління 
якістю товарів у товарознавстві та торгівлі 
Формування компетентностей: ЗК1, 
ЗК2,СК1,СК2, СК5 
Результати навчання: РН8, РН9, РН10, РН12 
Завдання для СР: механізм управління якістю 
продукції. Комплексні системи управління якістю 
продукції. 

4-ий за постійним 
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

6-ий‒7- 
ий 

за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

4-ий–7- 
ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Рубіжний контроль     Контрольна робота1 10 
Тема 6. Система Загального управління якістю 
продукції (TQM) 
Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 
СК2,СК5 
Результати навчання: РН1, РН2, РН5,РН10 
Завдання для СР: основні принципи TQM. 
Застосування системи TQM на підприємствах 
різних сфер діяльності 

5-ий за постійним 
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

8-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

5-ий–8- 
ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально- 
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 7. Система управління безпечністю 
харчових продуктів (HACCP) 
Формування компетентностей: ЗК1, 
ЗК2,СК1,СК2 
Результати навчання: РН4, РН9, РН12 
Завдання для СР: система управління безпекою 
харчових продуктів. Застосування і принципи 
системи НАССР 

6-ий за постійним 
розкладом 

8 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

9-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

6-ий–9- 
ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з літературою: 
конспектування, тезування, 

анотування, вирішення завдань 

1 



Тема 8. Економічні аспекти та лідерство в якості 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК4, 
СК2 
Результати навчання: РН7, РН8, РН9 
Завдання для СР: модель ділової досконалості 
EFQM. Світова практика присудження нагород за 
якість. Практика присудження нагород за якість в 
Україні 

9-ий за постійним 
розкладом 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

11-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

9-ий– 
11-ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально- 
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 9. Статистичні методи контролю і 
Управління якістю товарів 
Формування компетентностей:ЗК1, 
ЗК4,СК2,СК3 
Результати навчання:РН8, ПРН10 
Завдання для СР: порядок збору 
інформації. Статистичний ряд і його 
характеристики 

7- ий‒ 
8- ий 

за постійним 
розкладом 

- лекція Лекція (дистанційний курс) 1 

10-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування,тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

7-ий– 
10-ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально- 
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Тема 10. Сучасні управлінські технології для 
поліпшення якості товарів 
Формування компетентностей: ЗК1, 
ЗК2,СК2,СК9 
Результати навчання: РН6,РН9 
Завдання для СР: інструменти управління 
якістю та процес розгортання функції 
якості (QFD). Сім інструментів управління 
якістю (сім нових інструментів контролю 
якості) 

10-ий за постійним 
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування студентів 

1 

12-ий за постійним 
розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань 

6 

10-ий– 
12-ий 

за постійним 
розкладом 

10 самостійна Самостійна робота: з навчально- 
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, вирішення завдань 

1 

Рубіжний контроль     Контрольнаробота 2 10 
Разом   150   100 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання: не передбачено 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання (матеріально-технічна база підприємств) для: - комунікації та опитувань;  
-виконання домашніх завдань; -виконання завдань самостійної роботи;  
-проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). Програмне забезпечення для 
роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 

 
 

Політика курсу 
• Курс передбачає роботу в колективі. 
• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
• Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 
дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 
консультації викладача. 

• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 
занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
• Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 
• За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 
• Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 
• Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж 

семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 
• Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 
використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням 
мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

 
Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 
Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 
письмовий контроль, тестовий контроль. Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти 
здійснюється за видами робіт. Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів, для 
видів підсумкового контролю наведені у таблицях. 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 



Видконтролю Види навчальної роботи Оцінювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТОЧНИЙ
КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т. ч.: 
- присутність на заняттях (при пропусках занять з 
поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу) 

 
за кожне відвідування 0,3бала 

-ведення конспекту за кожну лекцію 0,5бали 
-участь у експрес-опитуванні за кожну правильну відповідь 0,2бала 
За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати:10бал 
Робота на практичних заняттях, у т. ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 
поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу) 

 
за кожне відвідування 0,2бала 

-усне опитування за кожну правильну відповідь 0,4бала 
-виконання практичних завдань за кожне практичне заняття 0,4бала 
-тестування поточне (дистанційний курс) за кожну тему 5,0 балів 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати: 60 балів 
Самостійна робота, у т. ч.:  

-доповідь з презентацією за тематикою 
самостійного вивчення дисципліни (оцінка 
залежить від повноти розкриття теми, якості 
інформації, самостійності та креативності 
матеріалу, якості презентації і доповіді) 

 
 
з кожну тему1,0 бал 

За виконання завдань винесених на самостійну роботу здобувач максимально може 
отримати:10 бал 

РУБІЖНИЙ
КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота1 
Контрольна робота2 

Максимальна оцінка 10 балів; 
максимальнаоцінка10балів 

ДОДАТКОВА
ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 
наукових публікацій, виконання досліджень тощо. Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

 
Екзамен проводиться у формі тестування Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 
 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 
тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за участь у 
наукових конференціях, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів, для підсумкового контролю 
подані у таблицях. 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується екзаменом 
Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
 

Рубіжний
контроль 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
 
Рубіжний
контроль 

8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10 100 
Т1,Т2...Т10 – порядковий номер теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у формі тестування 
Правильних

відповідей,% 
51 52 53 54-55 56-57 58 59 60 61 62 63 64 65 66-68 69-70 71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних
відповідей,% 

76 77-79 80 81 82 83 84 85 86 87-89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 
Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

90
-1

00
 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 
програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 
нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 
практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на 
основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 
та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні 
практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив 
вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, 
може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 
Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 
що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 
передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 
в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань. 

 
 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 
що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 
пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 
задач підвищує його вміння використовувати знання, які 
він отримав при вивчені інших дисциплін, а також 
знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені 
питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

 
 
 
 
 

Відмінно (А) 

 

82
-8
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Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 
програмідисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 
застосовуватитеоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає 
окремі 
неточності.Вмієсамостійновиправлятидопущеніпомилки,кількістьякихєнезначною. 
Знаєсучаснітехнологіїтаметодирозрахунківзданоїдисципліни.Зачаснавчанняприпрове
денніпрактичнихзанять,привиконаннііндивідуальних/контрольнихзавданьта 
поясненніприйнятихрішень,даєвичерпніпояснення. 

 
Достатній 

Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 
практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 
змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 
вивченні дисципліни 

 
 

Добре (В) 

 

74
-8

1 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 
відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та 
вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 
неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 
відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 
відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 
положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 
виконанні індивідуальних/контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах 
дисципліни, що вивчається. 

 
Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 
дисципліни. 
Додаткові питання про можливість використання 
теоретичних положень для практичного використання 
викликають утруднення. 

 
 
 

Добре (С) 

 

64
-7

3 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 
та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 
вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 
подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 
неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 
Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 
основних положень дисципліни 

 

Задовільно (D) 

60-63 Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними Середній Задовільно (Е) 



положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 
правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 
практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 
іншими дисциплінами. 

Є мінімально допустимим у всіх складових програми 
дисципліни 

35
-5

9 Здобувач  може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 
навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 
практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. 
Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

      Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 
при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX) 

0-
34

Здобувач  повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 
Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

 Незадовільний 
Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення 
задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни  (F) 

Розробник силабусу навчальної дисципліни Лозова Т. М. 

Гарант освітньо-наукової програми              Міщук І. П. 

Завідувач кафедри        Шестопал Г. С.  



 
Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 

 
Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 

Тема 1. Загальні 
теоретичні засади в 

сучасному управлінні 
якістю товарів 

1.  Лозова Т.М., Сирохман І.В. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів: підручник. ‒ Львів: Видавництво Львівського 
торговельно-економічного університету, 2020. ‒ 436 с. 
2.  Лойко Д. П., Вотченкова О.В.,Удовиченко О.П., Котляр М.А.Управління якістю:навч.посібник. –2-е вид. – Львів: «Магнолія2006», 2017. – 
336 с. 
3. Сирохман І.В., Лозова Т.М., Давидович О.Я., Калимон М.-М.В. Управління якістю: навч. посібник. ‒ Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – 
428 с . 
4. Стандарти з управління якістю (ДСТУ ISO), стандарти з управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), методичні 
розробки. 
5. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –368 с. 
6. Як іформувати про продукти //Хлібний і кондитерський бізнес. – 2019. – №3. – С. 8-9. 
7. Електронні ресурси. – Режим доступу: www.dndi-
systema.lviv.ua/ukr/?topic==direction_standard;www.conformity.com.ua/OAL/nastanova.htm;http://elhim.kiev.ua/pages/qm_certif.htmlko
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