Навчальна дисципліна: СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
ПРОДУКЦІЇ Й ПОСЛУГ
Статус: нормативна
Курс: 5
Семестр: 9
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни - «Маркетинг»,
«Маркетингова товарна політика»
Опис дисципліни
Мета: надання знань про науково-теоретичні основи, методологічні й
організаційні положення стандартизації та сертифікації продукції та послуг.
Завдання: вивчення основ стандартизації і сертифікації, показників
продукції, методів оцінювання її рівня, перспектив розвитку міжнародної
стандартизації і сертифікації; набуття вмінь використовувати нормативнотехнічні документи для розв’язування практичних завдань сертифікації
продукції та послуг.
Предмет: методи і процеси стандартизації та сертифікації продукції та
послуг.
Змістові модулі:
Модуль 1. Теоретичні основи стандартизації
Модуль 2. Теоретичні основи сертифікації
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, тестування, реферати.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
іспит – 9 семестр,
Іспит: 60 % – модульний контроль (2),
40 % – підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій
формі (3 ак. години)
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі.
Мова викладання: українська, російська.
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