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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Атестація здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності Маркетинг 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 

листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 

2020 р. № 519), державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності 

і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, «Положення 

про дистанційне навчання в Уманському державному університеті імені Павла Тичини».  

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, 

присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу 

атестації. 

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти компетентностей та 

досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг після завершення теоретичної та 

практичної частини навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками 

результатів навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 

підготовки фахівців зі спеціальності 075 Маркетинг за освітнім ступенем «Бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі спеціальності 

075 Маркетинг за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

1. Маркетинг. 

2. Економіка підприємства 

3. Маркетингове ціноутворення. 

4. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 

МАРКЕТИНГ 

- Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу.  

- Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 

сучасного маркетингу.  

- Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації 

та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.  

- Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності 

та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими. 

- Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.  

- Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 

діяльності.  

- Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів.  

- Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах 

невизначеності.  

- Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної 

діяльності. 

- Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.  

- Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків.  

- Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень 

у сфері маркетингу.  

- Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі.  

- Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності. 

- Уміння демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 

провадження маркетингової діяльності.  

- Здатність аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності.  

- Здатність застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

- Здатність збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

- Уміння виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем 

різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.  

- Здатність визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, 

які характеризують результативність такої діяльності.  
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- Уміння використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової 

діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. 

- Здатність застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.  

- Здатність оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, 

встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті 

управлінських рішень.  

- Уміння пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.  

- Здатність демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

- Здатність виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним.  

- Уміння відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

- Здатність виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові рішення.  

- Уміння діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.  

- Уміння відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки.  

- Здатність демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

– Здатність демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, 

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійний маркетинговій 

діяльності. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 МАРКЕТИНГ 

 

Формування теорії маркетингу 

Сутність маркетингу. Необхідність теоретичного розвитку маркетингу. Основні 

парадигми маркетингу. Маркетинг як наука. Принципи маркетингу. Основні цілі та 

задачі маркетингу. Функції маркетингу. 

 

Взаємозв'язок маркетингу із суміжними дисциплінами 

Маркетинг як інтегральна дисципліна. Взаємозв'язок маркетингу та менеджменту. 

Інфраструктура маркетингу. 

 

Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії 

маркетингу 

Економічний фундамент маркетингу. Еволюція маркетингу як науки. 

 

Концепції маркетингу 

Передумови та причини еволюції концепції маркетингу. Характеристика та 

основні засади виробничої концепції. Характеристика та основні засади концепції 

товару. Характеристика та основні засади збутової концепції. Характеристика та основні 

засади концепції маркетингу. Характеристика та основні засади концепції соціально-

етичного маркетингу. Характеристика та основні засади концепції маркетингу взаємодії. 

 

Основні категорії маркетингу 

Основні визначення поняття "маркетинг". Загальна характеристика основних 

елементів концепції маркетингу. Основні категорії маркетингу. 

 

Комплекс маркетингу 

Маркетингове середовище: склад,  характеристика  і динаміка. Основні складові 

комплексу маркетингу. 

 

Види маркетингу та їх характеристика 

Класифікація основних видів маркетингу. Загальна характеристика споживчого 

маркетингу. Загальна характеристика промислового маркетингу. Загальна 

характеристика споживчого маркетингу Загальна характеристика маркетингу послуг. 

Загальна характеристика стратегічного маркетингу. Характеристика маркетингу за 

видами послуг. маркетинговий менеджмент. 

 

Сучасні проблеми маркетингу 

Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні. Основні проблеми 

розвитку маркетингу на підприємствах України. Освічений маркетинг і проблеми 

третього тисячоліття. Майбутнє маркетингу. 

 

Глобальний маркетинг 

Передумови виникнення глобального маркетингу. Поняття глобального 
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маркетингу. 

 

Інтерактивний маркетинг 

Сутність інтерактивного маркетингу. Специфічні риси інтерактивного 

маркетингу. 

 

Індивідуальний маркетинг 

Загальна характеристика індивідуального маркетингу. Основні інформаційні 

блоки індивідуального маркетингу. 

 

Екологічний маркетинг 

Передумови виникнення екологічного маркетингу. Поняття екологічного 

маркетингу. Екологічний товар та його життєвий  цикл.  

 

Ризики в маркетингу 

Управління ризиками в маркетингу. Способи  оцінки ступеню ризику. Заходи, 

направлені на зменшення негативних наслідків ризикових ситуацій. 

 

Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень 

Інформаційне забезпечення як основна складова прийняття ґрунтовних 

управлінських рішень в конкурентному середовищі. Доцільність проведення 

маркетингових досліджень. Основні напрями та завдання маркетингових досліджень у 

прийнятті управлінських рішень. 

 

Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики 

Поняття маркетингової товарної політики. Структура і цілі маркетингової 

товарної політики. Товарна стратегія. Основні характеристики товару. Класифікація 

товарів. Товарний асортимент і товарна номенклатура. Можливості адаптації до умов 

ринку через кількісну оцінку показників товарної номенклатури і асортименту. Зміна 

товарної номенклатури з метою збільшення прибутку фірми. 

Рішення, які приймаються в системі управління товаром. Комплекс засобів 

ринкової атрибутики товару (товарна марка, товарний знак, упаковка). 

Оцінка конкурентоспроможності товару. Якість товару як складова його 

конкурентоспроможності. 

 

Засади маркетингового ціноутворення 

Сутність та цілі маркетингової цінової політики і маркетингових цінових 

стратегій. Їх роль у досягненні підприємством поставлених цілей. Характеристика 

підходів до визначення ціни (затратний і ціннісний). Пасивне і активне ціноутворення. 

Внутрішні та  зовнішні фактори, що впливають на вибір цінових стратегій. Маркетингова 

інформація, що необхідна для формування цінової політики та прийняття рішень по 

цінам. 

 

Теорія маркетингових комунікацій 

Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу. Поняття маркетингової 

комунікаційної політики. Основні елементи комунікаційної політики: реклама, 
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стимулювання збуту, робота по зв’язкам з громадськістю (паблік-рілейшнз); 

персональний продаж, прямий маркетинг. Характеристика елементів комплексу 

просування товарів. Процес маркетингової комунікації. Розроблення комплексу 

просування товару. Основні етапи процесу просування товару. Основні принципи 

класифікації носіїв комунікації. Складання кошторису просування товару. Формування 

каналів зворотного зв’язку. Управління єдиним комунікаційним процесом. 

Теорія маркетингової політики розподілу 

Сутність маркетингової політики розподілу. Маркетингові інструменти, через які 

реалізується політика розподілу. Основні критерії, що використовуються для прийняття 

рішень при її реалізації. Стратегічні та тактичні завдання маркетингової політики 

розподілу. Якісні та кількісні критерії ефективності каналів розподілу. 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Теорії підприємств і основи підприємництва 

Теорії підприємств та їх характеристика. Поняття підприємства та основні цілі 

функціонування і головні напрямки його діяльності. Сутність, принципи здійснення 

підприємницької діяльності та характеристика її основних типів. Договірні 

взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві. Мале підприємництво: поняття, 

значення, основні чинники ефективного розвитку. 

 

Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Класифікація видів підприємств. Характеристика основних організаційно-

правових форм підприємств. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств в 

Україні.  

 

Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Поняття ринкової системи, її структура та функції. Елементи мікросередовища та 

їх вплив на діяльність підприємства. Класифікація та характеристика основних 

компонентів макросередовища. 

 

Структура та управління підприємством 

Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення. 

Характеристика типів організаційних структур управління підприємствами. Виробнича 

структура підприємства: поняття, види та чинники формування. Поняття, види та роль 

інфраструктури підприємства. 

 

Ринок і продукція 

Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри. Оцінка та 

прогнозування попиту на продукцію підприємства. Поняття та класифікація продукції 

(робіт, послуг). Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції . 

 

Планування діяльності підприємства 

Сутність планування, його види, принципи здійснення та методи. Стратегічне 

планування і формулювання стратегії розвитку. Характеристика тактичного та 

оперативно-календарного планування. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-
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плану підприємства.  

 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства. Система показників 

для оцінки чисельності, стану, руху робочої сили на підприємстві. Методичні підходи при 

плануванні чисельності окремих категорій працівників підприємства. Продуктивність 

праці персоналу: сутність, показники і методи її вимірювання та напрямки підвищення. 

Мотивація персоналу: сутність, види та основні методи впливу. Оплати праці на 

підприємстві: сутність, державна політика загальна організація. Сутнісно-видова 

характеристика форм і систем оплати праці персоналу. 

 

Капітал підприємства 

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства. Основні 

засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка. Системи 

показників технічного стану й руху основних засобів підприємства. Знос та амортизація 

основних засобів: поняття, вимірювання та методи нарахування. Показники та шляхи 

підвищення ефективності використання основних фондів. Оборотний капітал 

підприємства: сутність, функціонально-елементний склад та процес трансформації. 

Методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства. Показники та шляхи 

підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. 

 

Інвестиції 

Поняття, сутність та класифікація інвестицій. 2. Визначення необхідного обсягу 

та джерел формування виробничих інвестицій. Загальна характеристика фінансових 

інвестицій. Інвестиційні проекти: фази та етапи обґрунтування 

 

Інноваційна діяльність 

Сутність, значення та класифікація інновацій. Науково-технічний прогрес, його 

форми та напрями прояву. Загальна характеристика, об’єкти, напрями і тенденції 

розвитку організаційного прогресу на підприємствах.  

 

Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації. 

Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика. Методи організації 

виробництва, їх ключові ознаки та ефективність застосування.  Основні форми 

організації виробництва, необхідність їх застосування та характеристика. 

Характеристика та основні групи показників якості продукції. 

 

Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва. 

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Сутнісно-

видова характеристика та переваги лізингу. Поняття, види, методичні основи визначення 

обсягу та ступеню використання виробничої потужності підприємства. 

 

Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства. Собівартість продукції. 
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Калькулювання собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію 

продукції. 

 

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення. Поняття, види та 

порядок формування і напрями використання прибутку підприємства. Система 

показників рентабельності та методика їх визначення. Оцінка фінансово-економічного 

стану підприємства. 

 

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Введення в ціноутворення 

Теорії ціноутворення. Теорії, що визначають вартість як об’єктивну категорію. 

Теорії, що визначають вартість як суб’єктивну категорію. Внесок у розвиток теорії 

ціноутворення українських економістів. Сучасні тенденції в галузі ціноутворення. 

 

 

Формування цінової політики 

Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці. Основні принципи 

формування цінової політики. Складові рішення цінової політики. 

Преміальна цінова політика. Заохочувальна цінова політика. Політика виснажливих і 

проникливих цін. Політика цін за вертикального та горизонтального поділу ринку. 

Політика цін за стратегії товарної концентрації. 

 

Ціна як інструмент маркетингової цінової політики 

Ціновий аналіз. Психологічне сприйняття ціни. Вплив ціни на обсяг продажу. 

Цінова еластичність попиту, або еластичність попиту від ціни. Співвідношення вартості 

й витрат. Варіанти цінової політики 

 

Система цін та їх класифікація  

Оптові ціни підприємства. Оптові ціни промисловості. Роздрібні ціни. Вільні 

ціни. Фіксовані ціни. Регульовані ціни. Договірні ціни. Ціни споживчого сегменту. 

Гранично допустимі ціни. Ціна виробника: прейскурантна, контрактна, розрахункова. 

Ціна покупця: оптова, роздрібна, довідкова. Ринкова ціна: світова, монопольна, 

картельна, пропозиції, попиту. Ціна довідкова: середньостатистична, експортна, 

імпортна, поточна.  

 

Фактори маркетингового ціноутворення  

Фактори, що викликають зниження цін. Фактори, що викликають збільшення цін. 

Вплив фінансово-кредитної сфери на рівень і динаміку цін. Науково-технічний прогрес 

– впливовий ціноутворювальний фактор. Канали товароруху. Державне регулювання 

процесів ціноутворення. Фактор конкуренції. Зовнішні фактори, що впливають на 

ціноутворення.  

 

Методичні підходи до ціноутворення  в системі маркетингу  
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Особливості маркетингового підходу до ціноутворення. Визначення ціни залежно 

від витрат. Визначення ціни, зорієнтованої на конкуренцію. Граничне ціноутворення. 

Рішення з політики цін.  

 

Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни 

Базові підходи до ціноутворення. Загальна схема ціноутворення. Адаптування 

ціни до ринкових змін: тактика ціноутворення. Цінове стимулювання збуту. 

Встановлення ціни на принципово новий товар. Встановлення ціни на новий для 

компанії товар. Коригування ціни. 

 

Коригування ціни 

Страхування ціни. Формування системи знижок. Психологічні ціни. 

Ціноутворення в торговельному маркетингу. Переговори по ціні. 

 

Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні 

Класифікація методів кількісного оцінювання цінової чутливості споживачів: 

дослідження агрегованих даних про продаж товарів, панельні дослідження, пряме 

опитування споживачів, параметричне позиціонування, експерименти у магазинах, 

експерименти у лабораторіях, декомбінаційний аналіз. Методи, засновані на аналізі 

фактичних даних про покупки: принципи побудови, необхідні передумови проведення 

дослідження. Переваги та вади різних методів досліджень. Методи підвищення об’єктив-

ності досліджень. Дослідження цінової еластичності попиту. Регресійний аналіз у 

цінових дослідженнях. 

 

Маркетингові стратегії ціноутворення 

Основні цінові стратегії: збереження існуючих позицій на ринку; розширення 

частки ринку; максимізація прибутку, підвищення рівня рентабельності; підтримка і 

збереження платоспроможності підприємства; завоювання лідерства на ринку; цінова 

стратегія, спрямована на розширення експортних можливостей підприємства; стратегія 

монополістичного ціноутворення; стратегія демпінгових цін; стратегія ціноутворення, 

спрямована на стримання конкуренції. Оцінювання і вибір цінової стратегії 

підприємства. 

 

Ціноутворення в міжнародному маркетингу 

Світові ціни і специфіка їх формування. Види світових цін та їх характеристика. 

Трансфертні ціни. Експортні витрати. Міжнародні стратегії ціноутворення. Світові ціни. 

 

Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні 

Роль оцінювання ризику рішень, які приймаються в ціноутворенні. Методи 

оцінювання ризику в розрахунках цін. Оцінювання інфляційного очікування. 

 

Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні 

Регулювання монополії і конкуренції. Застосування загальних принципів 

ціноутворення. Методи державного регулювання. Головні закони і нормативні 

документи, що регламентують процеси ціноутворення. Закон України «Про ціни і 
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ціноутворення». Регулювання цін на експортовану продукцію. Регулювання цін у 

промислово розвинених країнах. 

 

Ціноутворення брендів 

Основні складові бренду та необхідність стратегічного управління марочними 

активами. Вплив марочної стратегії на результативність фінансової діяльності 

підприємств. Методи оцінювання вартості бренду.  

 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 

 
Стандартизації та її роль у розвитку національної економіки 

Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу, 

удосконаленні управління народним господарством, здійсненні єдиної технічної 

політики, підвищенні якості продукції і послуг. Етапи історичного розвитку 

стандартизації. Стандартизація фактична та офіційна. Вивчення основних понять 

стандартизації: стандартизація, об’єкт стандартизації, галузь, нормативний документ, 

стандарт, технічні умови, безпека, охорона здоров’я людей, охорона навколишнього 

середовища, сумісність, взаємозамінність, уніфікація. Мета стандартизації. Завдання 

стандартизації. Напрями розвитку та основні принципи стандартизації. 

 

Державна система стандартизації 

Сутність державної системи стандартизації (ДСС), її призначення. Органи та 

служби стандартизації. Принципи ДСС. Об’єкти стандартизації. Категорії нормативних 

документів зі стандартизації: державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти 

науково-технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови, стандарти 

підприємств. Обов’язкові та рекомендовані вимоги державних стандартів України. 

Порядок розробки, затвердження та реєстрації категорій стандартів. Види стандартів: 

основні, на продукцію та послуги, на процеси, на методи контролю (випробувань, 

вимірювань, аналізу). Організація робіт зі стандартизації. Управління діяльністю у сфері 

стандартизації. Призначення технічних комітетів зі стандартизації. Інформаційне 

забезпечення робіт зі стандартизації. Джерела фінансування робіт з державної 

стандартизації. Першочергові роботи, які підлягають фінансуванню. Стимулювання 

застосування державних стандартів. Ціни на державні стандарти. Державний нагляд за 

додержанням стандартів. 

 

Управління діяльністю у сфері стандартизації 

Органи стандартизації центральний орган виконавчої влади у сфері 

стандартизації; рада стандартизації; технічні комітети стандартизації (ТК); інші суб'єкти, 

що займаються стандартизацією. Базові організації. Головні організації. Відомчі служби. 

Територіальні органи. 

 

Система переважних чисел і параметричні ряди 

Математична база стандартизації. Застосування математичної статистики, теорії 

ймовірності, теорії ігор, статистичного аналізу. Поняття про ризики постачальника і 

споживача та помилки вимірювання. Види послідовностей чисел стандартних об’єктів. 
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Застосування арифметичної і геометричної прогресій для побудови системи переважних 

чисел. Умовне позначення рядів переважних чисел. Ряди міжнародної електронної 

комісії. Параметричні ряди. Ряди нормальних лінійних розмірів. Вибір оптимального 

параметричного ряду. 

 

Основні методи стандартизації 

Методи стандартизації: уніфікація, агрегатування, взаємозв’язок. Уніфікація 

міжгалузева, галузева і виробнича. Показники рівня уніфікації продукції. Поняття 

симпліфікації та типізації. Види взаємозамінності та її позитивні якості. Переваги 

агрегатованого обладнання. Комплексна стандартизація та її роль у підвищенні якості 

продукції. Випереджальна стандартизація — стимулятор прискорення термінів 

впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки. Застосування у 

випереджувальних стандартах ступенів технічного рівня та якості продукції. 

 

Якість продукції і послуг та система її показників 

Економічне та соціальне значення підвищення якості продукції. Взаємозв’язок 

науково-технічного прогресу і підвищення якості продукції. Роль стандартизації в 

підвищені якості продукції. Визначення основних понять якості: якість, рівень якості, 

система якості, петля якості, комплексна система управління якістю продукції. Прості та 

складні властивості продукції. Одиничні та комплексні показники якості продукції. Роль 

кваліметрії у вимірюванні якості продукції. Класифікація техніко-економічних 

показників якості.  

 

Роль кваліметрії та метрології у визначенні показників якості 

Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія – наука про 

вимірювання, організаційної – метрологічна служба України. Технічні засоби 

включають різні системи, у тому числі: еталонів, передачі розмірів одиниць від еталона 

робочим засобам вимірювань, стандартних зразків, стандартних довідкових даних та ін. 

Правила і норми з метрологічного забезпечення єдності вимірювань встановлені в Законі 

України "Про забезпечення єдності вимірювань" і в нормативних документах Державної 

системи забезпечення єдності вимірів. 

 

Методи оцінювання якості продукції та послуг 

Методи визначення значень показників якості продукції, їх класифікація за 

способами одержання інформації (вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, 

розрахунковий) і джерелами одержання інформації (традиційний, експертний, 

соціологічний). Методи оцінювання рівня якості продукції: диференційний, 

комплексний,змішаний. Експертні методи оцінювання рівня якості продукції. 

 

Система управління якістю 

Основні терміни і визначення методів та засобів контролю якості продукції: 

контроль якості, технічний контроль, вхідний контроль, приймальний контроль, 

контроль суцільний і вибірковий. Методи контролю, класифікація засобів контролю за 

типами контрольованих фізичних величин і конструктивними особливостями. 

Статистичний контроль. Методи неруйнівного контролю: магнітний, електричний, 
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вихороструменевий, радіохвильовий, тепловий, оптичний, акустичний, радіаційний, 

проникними речовинами. Ефективність застосування неруйнівних методів контролю.  

 

Гармонізація стандартів 

Україна зобов’язалась поступово досягти відповідності з технічними 

регламентами ЄС та системами стандартизації, акредитації, робіт з оцінки відповідності 

та ринкового нагляду ЄС, а також дотримуватись принципів та практик, передбачених 

актуальними рішеннями та регламентами ЄС. 

Відповідно до домовленостей, протягом першого року набуття чинності Угодою 

Україна має гармонізувати законодавство з п’ятьма директивами, а саме про загальну 

безпеку продуктів, щодо загальних вимог для акредитації і ринкового нагляду, що 

стосується торгівлі продукцією, щодо загальної системи маркетингу продукції, про 

одиниці виміру та про відповідальність за дефектну продукцію. 

 

Державна система сертифікації 

Історичні етапи розвитку сертифікації. Необхідність застосування сертифікації в 

сучасних умовах. Значення сертифікації у прискоренні науково-технічного прогресу, 

підвищенні якості продукції і послуг,здійсненні технічної політики. Визначення 

основних понять сертифікації: відповідність, сертифікація відповідності, третя сторона, 

підтвердження відповідності,орган із сертифікації, визначення, атестація, акредитація, 

ідентифікація. Приклади практичного застосування цих понять, їх переваги та недоліки. 

Характеристика та визначення видів сертифікації: обов’язкова,добровільна, міжнародна, 

регіональна, національна. Технічні бар’єри в торгівлі. Роль сертифікації в усуненні 

технічних бар’єрів. Принципи, правила та структура системи сертифікації УкрСЕПРО. 

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, правила її сертифікації. 

Структурна схема системи сертифікації УкрСЕПРО, національний орган із сертифікації, 

його роль, завдання, функції. Значення і функції діяльності інших органів і установ, 

причетних до сертифікаційних заходів. Порядок проведення сертифікації продукції і 

послуг. Схеми (моделі) сертифікації. Організація діяльності органів із сертифікації та 

випробувальних лабораторій. Акредитація органів із сертифікації та випробувальних 

лабораторій. Сертифікати відповідності, знаки відповідності. 

 

Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації 

Законодавча база стандартизації: закони України, декрети Кабінету Міністрів 

України, постанови Кабінету Міністрів України. Правові засади національної системи 

сертифікації продукції УкрСЕПРО: закони України, декрети Кабінету Міністрів 

України,постанови Кабінету Міністрів України. Основні правила сертифікації товарів, 

що імпортуються. Визнання зарубіжних сертифікатів; порядок ввезення товарів, що 

підлягають обов’язковій сертифікації в Україні; порядок митного оформлення імпортних 

товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації. 

 

Міжнародні організації й системи стандартизації і сертифікації 

Завдання міжнародного співробітництва в галузі стандартизації і сертифікації. 

Роль і функції міжнародних організацій зі стандартизації та сертифікації. Діяльність ISO 

в галузі стандартизації і сертифікації. Міжнародна система стандартизації і сертифікації 

виробів електронної техніки, електротехнічних виробів (ІЕСЕЕ). Завдання і функції 
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комітетів CASKO, CTAKO, REMCO. Діяльність регіональних організацій зі 

стандартизації і сертифікації: європейського комітету СЕN, Європейського комітету в 

електротехніці CENELEC, Міжнародної ради країн — учасниць СНД. Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO), міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), 

Міжнародний союз телекомунікацій (МСТ), Європейська організація з якості (СОЯ), 

Європейська організація з випробувань і сертифікація (ЄОВС), Міждержавна рада зі 

стандартизації, метрології та сертифікації (МРСМС), Міжнародна асоціація якості (МО 

“СовАСК”), Український міжнародний фонд якості (УСФЯ). Міжнародні та європейські 

стандарти на системи якості: ISO 9000,МЕК 300, ЕN 29000.Державні стандарти України, 

оформлені на підставі застосування автентичного тексту міжнародних стандартів ISO 

9000. Вимоги до стандартів, застосовуваних при сертифікації продукції. Обставини 

створення міжнародних систем сертифікації. Міжнародні системи сертифікації: виробів 

електронної техніки МЕК(МССВЕТ); електротехнічного обладнання (МЕККСЕ); 

офіційного затвердження обладнання автотранспортних засобів (ЄЕК ООН) та ін. 

Основні особливості міжнародних систем сертифікації. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється у 

порядку, передбаченому прийнятою в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини системою контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками; 

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з атестаційного екзамену є обов’язковим. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за атестаційний екзамен в цілому. Оцінки атестаційного екзамену 

виставляє кожен член комісії.  Підсумкова оцінка атестаційного екзамену визначається 

як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а також про 

присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка 

чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості 

голосів голос Голови ЕК є вирішальним.  
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