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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Знання обмежувальних заходів щодо продукції, яка при її використанні за призначенням 
або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному 

обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не 

відповідає встановленим вимогам. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, дискусія, 

диспут, метод мозкового штурму, ділові ігри. 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції 

встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 
 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

• Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

• Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

• Здатність застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях.  

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

• Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави.  

• Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

діяльності. 

• Здатність здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Ринковий нагляд та законодавча база 

Тема 1. Основні поняття 

та положення ринкового 

нагляду 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Основні складові 

ефективної системи державного нагляду і 

контролю», «Переваги системи контролю і 
нагляду в країнах ЕС». 

Тема 2. Правові засади 

ринкового нагляду 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Переваги системи 

контролю і нагляду в країнах ЕС», «Показники, 

що впливають на рівень захисту прав споживачів» 

Тема 3. Органи 

державного ринкового 

нагляду 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Організація 

ринкового нагляду та здійснення контролю», 

«Охарактеризуйте державний нагляд і контроль 

продукції» 

Тема 4.  Повноваження в 

системі ринкового нагляду 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Права посадових 

осіб, які здійснюють ринковий нагляд», «Заходи 
правового та соціального захисту посадових осіб, 

які здійснюють ринковий нагляд і контроль 

продукції». 

Модуль 2. Ринковий нагляд і контроль продукції 

Тема 5. Діяльність 

ринкового нагляду 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Мета створення 

національної інформаційної системи ринкового 

нагляду», «Заходи ринкового нагляду і контролю 

нехарчової продукції». 

Тема 6. Порядок 

проведення перевірок 

характеристик продукції 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Особливості 

здійснення перевірок продукції у 

розповсюджувачів», «Особливості проведення 

перевірок за місцем демонстрації продукції». 

Тема 7. Особливості 
проведення перевірок 

характеристик продукції 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Відбір зразків 
продукції та здійснення експертизи», «Оцінка 

ринкового нагляду нехарчової продукції» 

Тема 8. Продукція та її 

безпечність 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Заборона надання 

продукції на ринку та її вилучення», 

«Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо 

продукції, яка становить серйозний ризик і не 

відповідає вимогам». 

 
Інформаційні джерела 

1. Семенов А.О. Державний ринковий нагляд : навчально-методичний посібник / А.О. Семенов, Т.В. Сахно. – 
Полтава : ПУЕТ, 2021. – 48 с.  



2. Семенов А.О. Технічне регулювання : навчально-методичний посібник / А. О. Семенов, Т .В. Сахно. – Полтава : 

ПУЕТ, 2021. – 64 с.  
3. Сахно Т.В. Міжнародне технічне регулювання : навчально-методичний посібник / Т .В. Сахно, А. О. Семенов. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – 165 с.  
4. Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and 

compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 

(Text with EEA relevance.) http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj 

5. Summary of EU Member States and EEA EFTA States' assessment and review of the functioning of market surveillance 

activities according to article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 for the period 2014-2016 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33866  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо 

яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF#n59 

7. Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2735-17 

8. Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2736-17   

9. Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №75 «Про затвердження Порядку надання органами 
державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань 

здійснення державного ринкового нагляду» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75-2020-%D0%BF#Text 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю, посилання на джерела інформації, дотримання норм законодавства на авторське траво і 

суміжні права, надання достовірної інформації про результати власних навчальних та наукових досліджень. 

Дотримання базових нормативних документів: Положення про академічну доброчесність  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf, Положення про запобігання 

академічного плагіату 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zapobigannya_vypadkiv_akademichnogo_plagiatu.pdf, Кодексу честі 

студента http://puet.edu.ua/sites/default/files/kodeks_chesti_studenta_.pdf, Положення про корпоративну культуру  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_korporatyvnu_kulturu_2020.pdf     

• Політика щодо відвідування: 
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_ poryadok_ 

zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_2020.pdf, http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita  

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 
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Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


