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Результати навчання. Формування системи знань щодо ролі системи 

технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, 

характеристики міжнародних угод, законодавчого і нормативно-правового 

забезпечення міжнародного технічного регулювання. 

Зміст. Система міжнародного технічного регулювання в умовах глобалізації 

економічних процесів. Складові міжнародного технічного регулювання: 

стандартизація, метрологія, оцінка відповідності та акредитація, ринковий 

нагляд. Концепція розвитку системи технічного регулювання. Зовнішні та 

внутрішні чинники впливу на систему технічного регулювання. Законодавчо-

нормативне забезпечення системи технічного регулювання. Міжнародні 

організації та угоди  у сфері міжнародного технічного регулювання. 

Європейська модель розвитку системи технічного регулювання – правила, 

принцип створення єдиного ринку. Вимоги ЄС до експортерів та імпортерів 

товарів. Основні регуляторні аспекти функціонування спільного ринку 

Європейського Союзу. Системи ЄС щодо оповіщення про небезпечні товари 

RAPEX, RASSF. Міжнародні глобальні стандарти щодо безпечності та якості 

товарів. Стандарти BRС, IFS, GlobalGap, стандарти комісії Сodex 

Alimentarius.  
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Мова викладання: українська.  

Форми поточного контролю: відпрацювання  практичних  занять (13*3=39 

балів), письмова самостійна робота (конспектування, підготовка дайджесту – 

10 балів), тестування через систему дистанційного навчання (21 балів), усне 

опитування (5 балів), ведення та доопрацювання ОКЛ (5 балів), письмова 

контрольна робота (10 балів). 

Форми підсумкового контролю: екзамен письмовий – 100 балів (в тому 

числі: повні відповіді на комплексні питання 2*40=80 балів),  тестування 

через систему дистанційного навчання (20 балів). 
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