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1.  Г.Є. Бєляєва,  06 травня, 2019 р.



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Спеціальність 

підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки 

Змістових модулів –2  3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

            бакалавр 

24 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

24 год 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

-. 

Вид контролю:  

екз. екз 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 48/72 

для заочної форми навчання –  12/108 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 



Метою навчальної дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції 

та послуг" є формування у студентів знань з управління якістю, стандартизації і 

сертифікації продукції (послуг) як у рамках національних, так і в рамках 

міжнародних систем. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- вивчення теоретичних основ стандартизації продукції та послуг: 

принципи, форми та методи стандартизації; 

- дослідження видів і систем сертифікації продукції – як на 

національному, так і на міжнародному рівнях; 

- вивчення Державної системи стандартизації України та Державної 

системи сертифікації України (УкрСЕПРО); 

- управління якістю продукції (послуг): система показників якості 

продукції; 

- загальні положення механізму управління якістю на підприємствах, 

у тому числі в рамках систем якості, створених відповідно до 

стандартів ISO серії 9000, 14000; 

- вивчення системи контролю якості продукції та методи оцінювання 

якості продукції та послуг. 

Об'єктом вивчення навчальної дисципліни є процес стандартизації і 

сертифікації продукції та послуг на підприємствах. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація і 

сертифікація продукції та послуг» є теоретичне, організаційне та методичне 

забезпечення управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції 

(послуг). 

Навчальна дисципліна "Стандартизація і  сертифікація продукції  та послуг" 

пов'язана з іншими економічними модулями, такими, як "Економіка 

підприємства", "Управління витратами", "Менеджмент якості", "Маркетинг". 

Знання зі вказаних навчальних дисциплін дозволяють студентам засвоїти 

теоретичні та практичні  положення,  сприяють  можливості  набути  певні  

знання  та навички. 

 

У результаті вивчення теоретичних частин модулів студенти повинні: 

знати: 

 поняття стандартизації; 

 основні принципи та форми стандартизації;  



 сутність, мету та завдання державної системи стандартизації; структурні 

елементи державної системи стандартизації: види, стандарти і порядок їх 

розроблення та впровадження;  

 поняття «сертифікація», види та системи сертифікації в Україні; 

 характеристики системи сертифікації України (УкрСЕПРО); нормативного 

забезпечення стандартизації та сертифікації; міжнародної системи та 

організації зі стандартизації; 

 поняття якості продукції та послуг; 

 загальну характеристику показників  якості  продукції  та  методи  їх 

оцінювання; 

 поняття контролю якості продукції та послуг, види контролю; організацію 

системи контролю якості продукції (послуг);  

 основні методи оцінювання якості продукції та послуг; завдань та функцій 

управління якістю на підприємствах;  

 характеристики вітчизняних систем управління якістю; розвитку 

управління якістю за кордоном; 

 систему управління якістю відповідно до стандартів ISO серії 9000; 14000 

принципи управління якістю (TQM); 

вміти: 

 здійснювати пошук загальних закономірностей, що дозволяють вивчати 

об'єкт стандартизації; 

 здійснювати аналіз змін вимог споживачів щодо морального старіння об'єктів 

стандартизації; 

 досліджувати вплив факторів, від яких залежить якість продукції (послуг); 

 розробляти пропозиції щодо підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції за рахунок визначення споживчих переваг; 

 розробляти критерії та алгоритм оцінювання якості продукції та послуг; 

 розробляти  заходи щодо гармонізації національних стандартів  із 

міжнародними та європейськими стандартами; 

 розробляти системи показників для оцінювання конкурентоспроможності 

продукції (послуг). 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Основи стандартизації 

Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної 

економіки 

Поняття, мета та завдання стандартизації і термінологія в галузі 

стандартизації. Історія розвитку стандартизації.  Вплив  стандартизації на 

розвиток національної економіки. Принципи стандартизації. Форми 

стандартизації. Необхідність удосконалення положень стандартизації. 

Тема 2. Основні методи стандартизації 

Метод уніфікації (систематизація, класифікація, симпліфікація). Види 

уніфікації. Система показників рівня уніфікації об'єктів стандартизації 

(коефіцієнт застосування на рівні типорозмірів). Метод типізації. Метод 

агрегатування. Метод функціональної взаємозамінності. Метод спеціалізації.  

Тема 3. Державна система стандартизації 

Сутність та визначення державної системи  стандартизації.  Мета та 

завдання державної системи стандартизації. Класифікація стандартів. Організація 

та здійснення робіт зі стандартизації (планування діяльності, механізм 

розроблення, затвердження, впровадження стандартів та нагляд за їх 

додержанням). Напрями вдосконалення державної системи стандартизації. 

Економічна ефективність стандартизації. 

Тема 4. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації в Україні 

Поняття правового регулювання та правове забезпечення діяльності. 

Законодавче забезпечення стандартизації. Законодавче забезпечення сертифікації. 

Завдання законодавства в галузі стандартизації, якості продукції та сертифікації. 

Види юридичної відповідальності підприємств та працівників. Договір як 

важливий правовий засіб підвищення якості продукції і послуг.  

Тема 5. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації 

Загальна характеристика міжнародних систем стандартизації. Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO): мета, функції, структура, призначення. 

Міжнародна електротехнічна комісія (IEC). Характеристика інших міжнародних 

організацій зі стандартизації. Міжнародна сертифікація. Міжнародні системи 

сертифікації. Міжнародні організації з сертифікації. 



Тема 6. Сертифікація послуг: мета, завдання, сутність. 

Національна система сертифікації. 

Значення сертифікації в системі державного регулювання економіки. 

Розвиток сертифікації. Класифікація систем сертифікації. Загальні положення 

системи сертифікації України (УкрСЕПРО). Схеми сертифікації продукції (робіт, 

послуг). Обов'язкова та добровільна сертифікація продукції. Переваги 

добровільної сертифікації продукції. Сертифікація систем менеджменту якості. 

Удосконалення державної системи сертифікації 

Тема 7.  Ліцензування  господарської діяльності підприємств  

Мета, завдання і  об'єкти ліцензування. Ліцензія як дозвільний документ. 

Загальні  поняття:  ліцензіат;  ліцензія;  ліцензійні  умови; ліцензування; 

анулювання  ліцензії;  орган  ліцензування; порушення ліцензійних вимог; 

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Реєстрація та 

ліцензування юридичних та фізичних осіб в Україні. 

Основні  принципи  державної політики у сфері  ліцензування. Закон 

України  «Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності».  

 

Тема  8. Захист прав споживачів 

Якість продукції й захист споживача. Взаємини між споживачами й 

виконавцями послуг. Право споживачів на придбання послуг належної якості й  

безпечних  для  життя  й  здоров'я.  Право  споживачів  на  інформацію  про 

продукт  і  його  виготовлювача.  Законодавство  України    "Про  захист  прав 

споживачів":  основні  поняття,  загальні  положення,  порядок  захисту  прав 

споживачів. 

Змістовий модуль 2 

Управління якістю та сертифікація продукції 
 

Тема 9. Система показників якості продукції 
Поняття якості продукції та термінологія, пов'язана з якістю. Вплив якості 

продукції на підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства 

взагалі. Характеристика основних груп показників якості продукції (призначення, 

надійності, технологічності продукції, стандартизації та уніфікації, 

ергономічності, естетичності, патентно-правових, економічності). Методи 

визначення рівня показників якості продукції. Інтегральний показник якості 

продукції. 

Тема 10. Контроль якості продукції та послуг 

Основи контролю якості продукції та послуг. Розвиток контролю якості. 

Класифікація видів контролю. Система контролю якості продукції (послуг) на 

підприємствах та її основні елементи. Об'єкти та суб'єкти контролю якості. 

Організаційна структура та функції відділу технічного контролю (ВТК). 



Характеристика підходів до контролю виробництва. Облік витрат на здійснення 

функцій контролю якості. Застосування статистичних методів у ході здійснення 

контролю якості продукції та послуг. 

Тема 11. Методи оцінювання якості продукції та послуг 

Поняття рівня якості продукції та послуг. Диференційний метод. 

Комплексний метод. Змішаний метод. Поняття і розрахунок індексу якості. 

Застосування експертних оцінок під час оцінювання якості продукції та послуг. 

Тема 12. Управління якістю продукції та послуг 

Значення управління якістю продукції та послуг на підприємствах, 

основні принципи управління якістю (TQM). Функції управління якістю 

продукції. Системний підхід в управлінні якістю продукції. Вітчизняні системи 

управління якістю продукції. Зарубіжний досвід управління якістю. 

Розроблення, впровадження та сертифікація систем менеджменту якості 

відповідно до стандартів ISO серії 9000, 14000. Принципи загального 

управління якістю. Напрями вдосконалення управління якістю продукції та 

послуг на підприємствах. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

 

 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі у тому числі 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

самостійна 

робота 

у
сь

о
го

 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

самостійна 

робота 

 п
ід

го
то

в
к
а 

д
о
 з

ан
я
ть

 

 п
ід

го
то

в
к
а 

д
о
 з

ан
я
ть

 

Змістовий модуль 1. Основи стандартизації 

Тема 1. Сутність стандартизації та її 

роль у розвитку національної 

економіки 

10  

2 
 

2 

–  

6 

10  

1 

–  

– 

9 

Тема 2. Основні методи 

стандартизації 

10 2 2 – 6 9 – – – 9 

Тема 3. Державна система 

стандартизації 

10 
2 2 

– 6 
10 1 

–  

– 

9 

Тема 4. Нормативно-правове 

забезпечення стандартизації та 

сертифікації 

10 
2 2 

– 6 
10 1 

– – 9 

Тема 5. Міжнародні системи 
стандартизації і сертифікації 

10 2 2 – 6 10 1 –  

– 

9 

Тема 6. Сертифікація послуг: мета, 

завдання, сутність. Національна 

система сертифікації 

10 2 2 – 6 
10 – 

1 – 9 

Тема 7. Ліцензування  господарської 

діяльності підприємств 

10 2 2 – 6 
11 1 

1  

– 

9 

Тема  8. Захист прав споживачів 10 2 2 – 6 
10 1 

– – 9 

Разом за змістовим модулем 1 80 16 16 0 48 80 6 2 0 72 

Змістовий модуль 2. Управління якістю та сертифікація продукції 

Тема 9. Система показників якості 
продукції 

10 
2 2 

– 6 10 
1 

– 
– 

9 

Тема 10. Контроль якості продукції та 

послуг 

10 
2 2 

– 6 10 
1 

– 
– 

9 

Тема 11. Методи оцінювання якості 
продукції та послуг 

10 
2 2 

– 6 10 
1 

– – 9 

Тема 12. Управління якістю продукції 
та послуг 

10 
2 2 

– 6 10 
1 

– – 9 

Разом за змістовим модулем 2 40 8 8 0 24 40 4 0 0 36 

Усього годин 120 24 24 0 72 120 10 2 0 108 

5. Теми семінарських занять 

При вивченні дисципліни семінарських занять не передбачено 

 



6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

1 Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної 

економіки 
2 

2 Тема 2. Основні методи стандартизації 2 

3 Тема 3. Державна система стандартизації 2 

4 Тема 4. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та 
сертифікації 

2 

5 Тема 5. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації 2 

6 Тема 6. Сертифікація послуг: мета, завдання, сутність. Національна 

система сертифікації 
2 

7 Тема 7. Ліцензування  господарської діяльності підприємств 2 

8 Тема  8. Захист прав споживачів 2 

9 Тема 9. Система показників якості продукції 2 

10 Тема 10. Контроль якості продукції та послуг 2 

11 Тема 11. Методи оцінювання якості продукції та послуг  

12 Тема 12. Управління якістю продукції та послуг 2 

 

7. Теми лабораторних занять 

При вивченні дисципліни лабораторні заняття не передбачені 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

денна заочна 

1 Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку 

національної економіки 

 

6 

9 

2 Тема 2. Основні методи стандартизації 6 9 

3 Тема 3. Державна система стандартизації 6 9 

4 Тема 4. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та 
сертифікації 

6 9 

5 Тема 5. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації 6 9 

6 Тема 6. Сертифікація послуг: мета, завдання, сутність. 

Національна система сертифікації 

6 9 

7 Тема 7. Ліцензування  господарської діяльності підприємств 6 9 

8 Тема  8. Захист прав споживачів 6 9 

9 Тема 9. Система показників якості продукції  

6 

9 

10 Тема 10. Контроль якості продукції та послуг 6 9 

11 Тема 11. Методи оцінювання якості продукції та послуг 6 9 

12 Тема 12. Управління якістю продукції та послуг 6 9 

 Разом 72 108 

9. Індивідуальні завдання 

При вивченні дисципліни індивідуальні завдання не передбачені 

10. Методи навчання 



При вивченні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

Засади використання методів 

навчання 

Групи методів (їх найменування) 

1. Джерело знань Словені. Наочні. Практичні. 

2. Етапи навчання Підготовка до вивчення нового матеріалу. 
Вивчення нового матеріалу. Закріплення 
вправ. Контроль і оцінка знань. 

3. Спосіб педагогічного 

керівництва 

Пояснення педагога. Самостійна робота. 

4. Логіка навчання Індуктивні. Дедуктивні. Аналітичні. 
Синтетичні. 

5. Дидактичні цілі Організація навчальної діяльності. 
Стимулювання. Контроль і оцінка. 

6. Характер пізнавальної 

діяльності 

Пояснювально-ілюстративні («готові 
знання»). Репродуктивні. Проблемного 
викладу. Частково-пошуковий метод. 

При вивченні дисципліни використовуються всі методи навчання, але за 

основу беруться методи навчання за характером пізнавальної діяльності, які 

спрямовані на посилення активності студентів: 

Метод навчання Опис методу Вид роботи 

Пояснювально-

ілюстративний 

метод 

Студенти здобувають знання, слухаючи лекцію, з навчальної 

або методичної літератури, через екранний посібник у 
"готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, 

оцінки, висновки, вони залишаються в межах 
репродуктивного (відтворювального) мислення. 

 

Лекції, самостійна 

робота 

 

Репродуктивний 

метод 

Вивчення на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого 

навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, 

розпорядженням, правилам – в аналогічних до 
представленого зразка ситуаціях. 

 

Практичні заняття 

Метод 

проблемного 
викладення 

Перш ніж викладати матеріал, ставиться проблема, 

формулюється пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи 

систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, 

показується спосіб розв'язання поставленого завдання. 

Лекції, семінарські 

та практичні 

заняття 

 

Частково-

пошуковий метод 

Організація активного пошуку розв'язання пізнавальних 

завдань або під керівництвом педагога, або на основі 
евристичних програм і вказівок. Такий метод, один з 

різновидів якого є евристична бесіда, – перевірений 
спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання 

Семінарські та 

практичні заняття, 
самостійна робота 

11. Методи контролю 

При вивченні дисципліни на денній формі навчання використовуються 

слідуючи методи контролю: поточний, підсумковий. 

Поточний контроль має системний, плановий і цілеспрямований характер. 

Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і 

уміннями наприкінці змістового модуля. Цей контроль здійснюють і у процесі 



планових семінарських чи практичних занять, і в спеціально відведений 

резервний час. Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів. 

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, 

сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших 

документах, які регламентують навчально-виховний процес. Проводять його 

наприкінці семестру. Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку 

здійснюється накопичувальним методом за окремими темами. 

При вивченні дисципліни на заочній формі навчання використовується 

підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль  охоплює і теоретичну, і практичну підготовку 

студентів, проводять його в встановлений в навчальних планах час. 

12. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

в ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

1-34 
 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з курсу «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг». для 

студентів спеціальностей - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 

Г.Є. Бєляєва – Одеса: ОНМУ, 2019, 186 с 

2. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни  «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг». для студентів 

спеціальностей - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Г.Є. Бєляєва 

– Одеса: ОНМУ, 2019,  33 с. 

3. Матеріали до підсумкового контролю розроблено кандидатом економічних наук, 

доцентом кафедри “Підприємництво та туризм” Одеського національного морського 

університету Бєляєвою Ганною Євгенівною для студентів спеціальностей - 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Г.Є. Бєляєва,– Одеса: ОНМУ, 

2019, 24 с. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Бичківський Р. Управління якістю : навч. посіб. / Р. Бичківський. – Львів : ДУ 

"Львівська політехніка", 2000. – 330 с. 

2. Гиссин В. И. Управление качеством продукции : учеб. пособ. 



/ В. И. Гиссин. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 256 с. 

3. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та 

словник. – На заміну ДСТУ 3230-95. – К. : Держстандарт Украї- ни, 2001. – 28 с. 

4. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ 

ISO 9001-95, 9002-95, 9001-95. – К. : Держстандарт України, 2001. – 24 с. 

5. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови що- до 

поліпшення діяльності. – На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95. – К. : Держстандарт 

України, 2001. – 44 с. 

6. ИСО 9000 и др. Управление качеством продукции : сборник.  –  М. : 

Издательство стандартов, 1988. – 96 с. 

7. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управління якістю : навч. 

посіб. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. – К. : Київський національний торгівельно-

економічний університет, 2001. – 446 с. 

8. Международные стандарты ИСО серии 9000 и 10000 на системы качества: 

версии 1994 г. – М. : Издательство стандартов, 1995. – 116 с. 

9. Новицкий Н. И. Управление качеством продукции : учеб. пособ. 

/ Н. И. Новицкий, В. Н. Олексюк. – Мн. : Новое знание, 2001. – 238 с. 

10. О защите прав потребителей : Закон Украины № 1023-XII от 12.05.1991 г. 

// Ведомости Верховной Рады. – 1991. – № 30. – Ст. 379. 

11. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики : учеб. 

пособ. / В. Ю. Огвоздин. – М. : Изд-во "Дело и сервис", 1999. – 160 с. 

12. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : учеб. 

пособ. / П. А. Орлов. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2004. – 304 с. 

13. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції : Указ 

Президента України № 113/2001 від 23.02.2001 р. // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 3. – С. 27–28. 

14. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України // 

Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 27. – С. 289. 

15. Розова Н. К. Управление качеством / Н. К. Розова. – СПб. : Питер, 2002. – 224 

с. 

16. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. Т. 2. – К. : 

Держстандарт України, 1998. – 416 с. 

17. Стандартизация и управление качеством продукции : учебник для вузов / под 

ред. проф. В. А. Щвандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 488 с. 

18. Управление качеством : учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : 

Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1999. – 199 с. 

19. Управління якістю продукції : навч. посіб. / за ред. В. Д. Нєм- цова. – К. : 

ІЗМН, 1998. – 136 с. 

20. Фомичев С. К. Основы управления качеством : учеб. пособ. 

/ С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. – К. : МАУП, 2000. – 196 с. 

21. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : 

підручник / М. І. Шаповал. – К., 2007. – 150 с. 

Допоміжна 

22. Варакута С. А. Управление качеством продукции : учеб. пособ. 

/ С. А. Варакута. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 208 с. 



23. Исикава К. Японские методы управления качеством / К. Исикава ; научн. 

ред. и авт. предисл. А. В. Гличев. – М. : Экономика, 1988. – 216 с. 

24. Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-

модульная программа для менеджеров "Управление развитием орга- низации". 

Модуль 5 / Г. Р. Кремнев. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 256 с. 

25. Кройтор В. А. Защита прав потребителя / В. А. Кройтор. – Х. : АО "Бизнес 

Информ", 1996. – 320 с. 

26. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством / Г. Д. Кры- лова. – М. 

: Издательство стандартов, 1992. – 140 с. 

27. Купряков Е. М. Стандартизация и качество промышленной про- дукции : 

учебник для экон. спец. вузов / Е. М. Купряков. – 2-е изд., пере- раб. и доп. – М. : 

Высшая школа, 1991. – 304 с. 

28. Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении каче- ства и 

надежности / Ф. Никсон ; пер. с англ. – 2-е русск. изд. – М. : Изд. стандартов, 1990. – 

232 с. 

29. Сергеев А. Г. Сертификация : учеб. пособ. для студ. Вузов / А. Г. Сергеев, 

М. В. Латышев. – М. : Изд. корпорация "Логос", 2000. – 248 с. 

30. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум ; сокр. пер. 

с англ. ; авт. предисл. и научн. ред. А. В. Гличев. – М. : Эконо- мика, 1986. – 471 с. 

31. Харингтон Дж. Управление качеством в корпорациях США / Дж. Ха- рингтон. 

– М. : Экономика, 1989. – 236 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
При вивченні дисципліни використовуються слідуючи види  інформаційних ресурсів:  

1. Методичне забезпечення з дисципліни.  

2. Новинні стрічки, online-новини.  

3.  Бібліотечно-інформаційний ресурс  -  книжковий фонд, періодика та  

фонди на електронних носіях  

4. Підписки на електронні копії періодичних видань.   

5.  Доступ до електронних архівів і баз даних, що містить інформацію з  

найрізноманітніших питань.  

6. Аналітичні звіти і дослідження.  
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