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ВСТУП 

 

Технічне регулювання як вирішення правових відносин при встанов-

ленні, застосуванні та виконанні обов'язкових вимог до продукції та 

пов’язаних з нею процесів, персоналу, органів, а також контроль за їх до-

триманням у різних країнах має свої особливості, що пов’язані зі створен-

ням національних систем стандартизації, метрології, сертифікації, акреди-

тації у різних історичних, економічних, географічних та інших умовах. То-

му зростаючий інтерес до міжнародного технічного регулювання в Україні 

зумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. 

Дисципліна «Міжнародне технічне регулювання» вивчає теоретичні 

та практичні засади застосування міжнародних нормативних документів у 

сфері технічного регулювання України, визначення відповідності націона-

льних нормативних документів міжнародним, використання складових сис-

теми міжнародного технічного регулювання для усунення технічних бар'є-

рів у торгівлі.  

Ці методичні вказівки призначено для виконання та оформлення кур-

сових проєктів із дисципліни «Міжнародне технічне регулювання» для сту-

дентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

другого (магістерського) рівня усіх форм навчання. Варіанти завдань сту-

дент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Сту-

денти всіх форм навчання працюють над курсовим проєктом протягом се-

местру. Виконання та оформлення курсових проєктів здійснюється відпові-

дно до загальних вимог щодо їхньої підготовки. Джерелами інформації для 

їх написання є рекомендована література, мережа Інтернет та ін. Студенти 

всіх форм навчання захищають курсовий проєкт на заліковому тижні у ви-

гляді доповіді з презентацією Microsoft PowerPoint.  



4 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Написання курсового проєкту (КП) з дисципліни «Міжнародне тех-

нічне регулювання» є однією з форм індивідуальної роботи студентів.       

КП має бути самостійною, завершеною роботою, що відображає наукові 

інтереси здобувача, його знання, навички, уміння й виступає формою залу-

чення автора до специфіки теоретичної праці. Компілятивність КП не зні-

має з нього необхідності бути цілісною, завершеною за певною структурою 

працею, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно виклада-

ти зміст поставленої проблеми. Крім цього, повинно мати місце і творче 

осмислення, інтерпретація, тлумачення останньої, її хоча б часткове уза-

гальнення, розв'язання як науково значущої проблеми.  

У КП автор зобов’язаний продемонструвати власні знання як класич-

ної, так і сучасної літератури з досліджуваного питання, а також уміння за-

хищати основні положення своєї наукової роботи на іспитах.  

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 

 

Структура КП містить такі елементи:  

 титульна сторінка;  

 зміст;  

 вступ;  

 основна частина (розділи, підрозділи та пункти);  

 висновки;  

 список джерел інформації. 

 

Титульний аркуш містить найменування міністерства, якому підпо-

рядкований навчальний заклад (Міністерство освіти і науки України); назву 

вищого навчального закладу (НТУ «ХПІ»); назву навчально-наукового ін-

ституту; назву кафедри, де виконана робота; курс, групу, прізвище, ім’я, по 

батькові автора (див. Додаток 1).  

Після титульного аркуша розташовується зміст (друга сторінка КП), у 

якому містяться назви розділів і підрозділів та вказуються сторінки (інтер-

вал – 1,5).  
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Зміст КП повинен відповідати кільком універсальним вимогам:  

 теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – 

приблизно однакові за обсягом;  

 варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але ні-

чого зайвого;  

 теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;  

 жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.  

Зразок оформлення змісту КП подано в додатку 2.  

 

Вступ обсягом 1–2 сторінки – це важлива частина КП. У ньому об-

ґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження науко-

вої проблеми, формулюють мету і визначають завдання КП, дають корот-

кий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел.  

 

До змісту основної частини КП є такі вимоги. За змістом КП може 

бути аналітичним оглядом історії вивчення питання (що нового внесли той 

чи інший дослідник) або сучасного її стану, критичним аналізом наукової 

дискусії (зіставлення різних підходів до вирішення наукової проблеми), а 

також у вигляді розгорнутої рецензії конкретної наукової роботи. Зміст КП 

має відповідати його темі, меті та завданням. Послідовно розкривайте всі 

передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положен-

ня, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте дум-

ки чітко, просто, правильно і недвозначно, а також прагніть логічно струк-

турувати текст.  

 

Висновки – це самостійна частина КП, у якій не слід просто переказу-

вати зміст роботи. Тут потрібно висвітлити такі аспекти:  

 оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;  

 перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи 

досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних пи-

тань, що підлягають подальшому вивченню;  

 визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає додат-

кового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви.  

Обсяг висновків – 1–2 сторінки. 
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3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 

 

КП має бути надрукований на стандартному аркуші формату А4 з до-

триманням таких вимог: поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, 

нижнє – 20 мм; шрифт Times New Roman розміром 14 пт; міжрядковий ін-

тервал – 1,5; відступ червоного рядка – 1,25; вирівнювання тексту – за ши-

риною.  

Обсяг тексту КП – 20–25 друкованих сторінок. 

Кожен структурний елемент змісту проєкту починається з нової сто-

рінки. Найменування структурних елементів треба розташовувати по 

центру рядка без крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту 

трьома міжрядковими інтервалами. Перенесення складів у словах не вико-

ристовується. Рисунки та таблиці повинні мати заголовки та нумерацію, уз-

годжену з номером розділу. Посилання в тексті КП на джерела варто зазна-

чати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадра-

тними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено 

…». Можливі й посторінкові посилання. Цитування варто звести до міні-

муму і вдаватися до нього лише тоді, коли воно справді необхідне.  

Приклад списку джерел інформації:  

1. Білоцерківський О. Б. Основи стандартизації, метрології та управ-

ління якістю : текст лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємницт-

во, торгівля та біржова діяльність» / О. Б. Білоцерківський. – Харків : «Точ-

ка», 2017. – 190 с.  

2. Управление качеством и сертификация продукции : курс лекций / 

А. Б. Белоцерковский, В. С. Питя, А. Б. Зубкова. – Харьков : НТУ «ХПИ», 

2008. – 96 с.  

3. ……..  

Робота зшивається у папку-скорозшивач. 

 

4. ЗАВДАННЯ 

 

Виберіть розвинену країну (або країну з перехідною економікою), що 

є учасницею ООН, і дослідить її систему технічного регулювання. Орієнто-

вана структура змісту наведена в Додатку 2. 
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3.1. Законодавство в сфері технічного регулювання (міжнародні 
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