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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –                       

3 

Галузь знань: 18 

«Виробництво та 

технології» 
Нормативна 

 

Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

Модулів – 3 

Освітній ступінь:  

бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових 

 модулів – 11 
4-й 5-й 

Загальна кількість 

годин –90 

              Семестр 

2-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 15 

аудиторних – 2,9 

самостійної роботи  

студента – 4,3 

18 год. 6 

Практичні, семінарські 

 
- 

Лабораторні 

28 год. 6 

Самостійна робота 

 44 год. 78 

 

Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 1:1,14 

для заочної форми навчання – 1:9 

 

 

 

 
 



2. Компетентності навчальної дисципліни 
Мета курсу (інтегральна компетентність) розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і 

технологій та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених 

теорій та методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов і вимог. Здобути глибокі  теоретичні знання та набути 

практичних навичок, які дають можливість вільно володіти принципами 

системного аналізу, розробляти потрібні стандарти, самостійно ставити й 

розв'язувати наукові та виробничі задачі з керування якістю продукції, 

ефективно використовувати нормативно-технічні документи, отримати 

певні знання в області сертифікації і управління якістю.  

Цілі курсу (програмні компетентності) 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- розуміння положень теоретичної стандартизації, метрології сертифікації 

та управління якістю;  

- розуміння основних чинних державних та міжнародних нормативно-

технічних документів з метрології і стандартизації,  використання їх у  

практичній діяльності;  

- розуміння основних методів одержання й опрацювання метрологічних 

вимірів;  

- розуміння основних положень і структуру державної системи 

сертифікації УкрСЕПРО;  

- розуміння вимог до  лабораторій і порядок їхньої акредитації;  

- розуміння сутності та принципів системи гарантування безпеки 

харчових продуктів — НАССР.  

Програмні результати навчання: 
- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій;  

- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти; 

- мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально 

та/або у складі наукової групи;  

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи; 

- вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

-  використовувати необхідною нормативною документацією в процесі 

розробки і застосування стандартів на продукцію, послуги, здійснювати 

пошук необхідної інформації в цьому напрямку;  

-  використовувати набуті знання метрологічних положень, правил і норм   

для підвищення об'єктивності контролю;  



- демонструвати знання теоретичних та практичних засад метрології і 

стандартизації; 

- уміння організовувати та проводити вимірювання; 

- уміння оцінювати результати вимірювань; 

- уміння застосовувати отримані знання для підвищення організаційно-

технічного рівня виробництва з метою створення умов для випуску 

сертифікованої високоякісної, конкурентоспроможної харчової 

продукції. 

Короткий зміст курсу: 
  Вступ. Національна стандартизація в Україні. Система державних та 

відомчих служб зі  стандартизації. Категорії і види стандартів. Порядок 

розробки і перегляду НД. Особливості стандартизації харчових продуктів і 

сировини. Державний нагляд і правові питання стандартизації. Державна 

система забезпечення єдності вимірювань. Одиниці вимірювань та їх 

еталони. Якість продукції, процес її формування, контроль за забезпеченням  

якості продукції. Методи управління якістю. Розробка та впровадження 

систем  управління безпечністю харчових продуктів за концепцією НАССР. 

Системи управління якістю та екологічного менеджменту. Види та принципи 

сертифікації. Порядок сертифікації і систем якості в УкрСЕПРО. 

 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Основи стандартизації продовольчої сировини та харчових 

продуктів 

Змістовий модуль 1.  Вступ. Національна стандартизація в Україні. 

Система державних та відомчих служб зі  стандартизації. 
Предмет і завдання дисципліни, її структура. Місце та значення 

навчальної дисципліни у підготовці фахівців ОКР Бакалавр» за напрямом 

«Харчові технології та інженерія», її мета. Види навчальної діяльності, 

навчальних занять та індивідуальних завдань самостійної роботи, форми 

контролю знань. Рекомендована навчально-методична література. 

Стандартизація розглядається як нормативно-правова основа всіх видів 

метрологічної діяльності, а управління якістю – як важлива область 

метрологічної практики.  

Змістовий модуль 2. Категорії і види стандартів. Порядок розробки і 

перегляду НД. 
Категорії нормативних документів згідно з ДСТУ 1.0. Міжнародні 

стандарти серії  ISO, державні стандарти України – ДСТУ, галузеві стандарти 

України – ГСТУ,  стандарти науково- технічних та інженерних товариств і 

спілок України – СТТУ, технічні умови України – ТУУ, стандарти 

підприємств – СТП, стандарти організацій України – СОУ. Види стандартів. 

Порядок розробки і перегляду НД. 



Змістовий модуль 3. Особливості стандартизації харчових продуктів і 

сировини. 
Нормативно-правові основи безпеки харчової продукції. Міжнародне 

харчове законодавство. Кодекс Аліментаріус. Система гарантування безпеки 

харчових продуктів — НАССР. Стандарти серії ISO 22000. Законодавство 

Європейського Союзу з безпеки харчових продуктів. Основні законодавчі 

документи щодо харчової безпеки в Україні. 

Змістовий модуль 4. Державний нагляд і правові питання 

стандартизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні поняття і визначення зі стандартизації. Органи стандартизації в 

Україні. Основні положення Державної системи стандартизації України. 

Порядок впровадження стандартів і техніко-економічна ефективність 

стандартизації. Міждержавні системи стандартів. Організація стандартизації 

в Україні.  

 

Модуль 2. 

 Основи метрології та метрологічне забезпечення  

харчових виробництв 

Змістовий модуль 1. Державна система забезпечення єдності 

вимірювань. Одиниці вимірювань та їх еталони  
 Вимірювання і метрологічні характеристики. Забезпечення єдності 

вимірів. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система 

  одиниць СI. Вимірювання: основні поняття і характеристики. Забезпечення 

єдності вимірів. 

 Змістовий модуль 2. Методи та методики вимірювань. Похибки 

вимірювань. Засоби вимірювань та їх метрологічні характеристики. 

Повірка та метрологічна атестація засобів. 

       Процедура вимірювання та вимірювальні операції. Метрологічне 

забезпечення вимірювань. Класифікація вимірювань. Основні 

характеристики вимірювань.        

        Похибки вимірів і засобів вимірювальної техніки. Поняття про похибки 

вимірювань, класифікація похибок. Випадкові та систематичні похибки. 

  Засоби вимірювань та їх метрологічні характеристики. Повірка та 

метрологічна  атестація засобів.  

Змістовий модуль 3. Метрологічні служби, їх завдання та функції. 

       Координацію діяльності Державної метрологічної системи здійснює 

Держстандарт України (ДСУ) через Метрологічну службу України (МСУ).  



Метрологічна служба взагалі це мережа організацій, окрема організація або 

окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за забезпечення 

єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності.  

До складу МСУ входять: 

- Державна МС (ДМС); 

- метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і 

організацій (МС ЦОВВПО).  

Завданнями ДМС є: 

- організація, здійснення та координація діяльності, спрямованої на 

забезпечення єдності вимірювань у державі; 

- здійснення державного метрологічного контролю та нагляду за 

додержанням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну 

діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних 

документів з метрології. 

 

 

 

Модуль 3. 

Сертифікація  та   управління якістю 

Змістовий модуль 1.  Якість продукції, процес її формування, контроль за 

забезпеченням      якості продукції 

  Основні поняття і визначення у сфері якості. Значення підвищення 

якості. Якість як об’єкт управління. Економічні аспекти якості продукції. 

Фактори, що впливають на якість продукції. Правові аспекти забезпечення 

якості. Контракт – правова форма забезпечення якості. Юридична 

відповідальність за якість. 

Змістовий модуль 2. Системи управління якістю та екологічного 

менеджменту 

Основоположні принципи систем управління якістю. Структури систем 

управління якістю. Загальні вимоги до систем управління якістю. Ресурси у 

системі управління якістю. Вимірювання та поточний контроль в системі 

управління якістю. Контроль невідповідностей і аналіз даних у системі 

управління якістю. Поліпшення у системі управління якістю. 

Становлення і розвиток менеджменту якості. Взаємозв’язок загального 

менеджменту і менеджменту якості. Основні етапи розвитку систем якості. 

Етапи розвитку менеджменту якості у розвинених країнах. Особливості 

розвитку вітчизняного менеджменту якості.  

Змістовий модуль 3. Методи управління якістю. Розробка та 

впровадження систем  управління безпечністю харчових продуктів за 

концепцією НАССР 
 Огляд вимог до системи керування безпекою продуктів харчування 

(НАССР). Історія виникнення НАССР. Нормативно-технічне забезпечення 

НАССР. Міжнародні стандарти по НАССР. Модель системи керування 

безпекою продуктів харчування в рамках ISO 22000:2005. 



Змістовий модуль 4. Види та принципи сертифікації. Порядок 

сертифікації і систем якості в УкрСЕПРО 
  Основні поняття і визначення у сфері підтвердження відповідності. 

Поняття сертифікації продукції. Переваги сертифікації продукції. Етапи 

проведення сертифікації системи якості. Міжнародна практика сертифікації. 

Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО. 

Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості в 

системі УкрСЕПРО. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1. Основи стандартизації продовольчої сировини та 

харчових продуктів 

  Змістовий 

модуль 1. Основи 

стандартизації 

продовольчої 

сировини та 

харчових 

продуктів 

7 1  2  4 4 2  2   

 Змістовий 

модуль 2.  

Категорії і види 

стандартів. 

Порядок 

розробки і 

перегляду НД. 

14 1  4  9 10     10 

Змістовий модуль 14 2  4  8 10     10 



3.  

Особливості 

стандартизації 

харчових 

продуктів і 

сировини. 

Змістовий модуль 

4.  

Державний 

нагляд і правові 

питання 

стандартизації 

12 2  4  6 10     10 

Разом за  

модулем 1 

47 6  14  27 34 2  2  30 

Модуль 2.  Основи метрології та метрологічне забезпечення  

харчових виробництв 

 Змістовий 

модуль1. 

Державна 

система 

забезпечення 

єдності 

вимірювань. 

Одиниці 

вимірювань та 

їх еталони  

9 1  2  6 4 2  2   

 Змістовий 

модуль 2. 

Методи та 

методики 

вимірювань. 

Похибки 

вимірювань. 

Засоби 

вимірювань та 

їх метрологічні 

характеристики. 

Повірка та 

метрологічна 

атестація 

засобів. 

10 1  2  7 16     16 



 Змістовий 

модуль 3. 

Метрологічні 

служби,   їх 

завдання та 

функції. 

6 2  4   16     16 

Разом за 

модулем  2 

25 4  8  13 36 2  2  32 

Модуль 3. 

Сертифікація  та   управління якістю 

Змістовий 

модуль 1.  

Якість 

продукції, 

процес її 

формування, 

контроль за 

забезпеченням      

якості продукції 

7 2  1   4 2  2   

Змістовий 

модуль 2. 

Системи 

управління 

якістю та 

екологічного 

менеджменту 

3 2  1        4 

Змістовий 

модуль 3. 

Методи 

управління 

якістю. 

Розробка та 

впровадження 

систем  

управління 

безпечністю 

харчових 

продуктів за 

концепцією 

НАССР 

4 2  2   4     4 

Змістовий 

модуль 4. Види 

та принципи 

4 2  2   10     10 



сертифікації. 

Порядок 

сертифікації і 

систем якості в 

УкрСЕПРО 

Разом за 

модулем  3        

18 8  6  4 20 2  2  16 

Усього годин за 

курсом 

90 18  28  44 90 6  6  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

                                            Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

 

1 

Модуль1. Змістовий модуль 1: Вивчення основних 

положень державної системи стандартизації України. 

2 2 

 

2 

Модуль1. Змістовий модуль 2: Вивчення структури та 

змісту стандартів різних категорій та видів.  

4  

3 Модуль1. Змістовий модуль 3: Вивчення покажчика 

«Стандарти України» (комп’ютерний практикум).     

4  

4 Модуль1. Змістовий модуль 4:  Маркування товарів.  2  

5 Модуль 2. Змістовий модуль 1: Вивчення НД державної 

системи забезпечення єдності вимірювань. 

2  

6 Модуль 2. Змістовий модуль 2. Методи вимірювань. 

Планування вимірювань. 

4  

7 Модуль 2. Змістовий модуль 3. Вивчення похибок 

вимірювань при дослідженні сировини та харчових 

продуктів. 

2  

8 Модуль 3. Змістовий модуль 1. Норми і правила 2  



сертифікації. 

9 Модуль 3. Змістовий модуль 2. Акредитація органів 

сертифікації. Системи сертифікації. 

2 2 

10 Модуль 3. Змістовий модуль 3.Фактори формування та 

забезпечення якості агропромислової  продукції. 

 

2 2 

 
                       

                       Р а з о м 

 

        

28 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 Модуль1. Тема1. Вивчення покажчика «Стандарти 

України» (комп’ютерний практикум) [1, с. 5-324], [2, с. 

7-500]. 

8 12 

2 Модуль1. Тема 2. Маркування товарів [4, с. 6-446]. 8 12 

3 Модуль1. Тема 3. Порядок упровадження стандартів 

[21, с. 4-167]. 

6 12 

4 Модуль2.Тема 4. Державний метрологічний контроль і 

нагляд [1, с. 5-324], [2, с. 7-500]. 

6 12 

5 Модуль 2.Тема 5. Метрологічні характеристики засобів 

вимірювання [4, с. 6-446].                                         

8 12 

6 Модуль 2.Тема 6. Європейське і міжнародне 

співробітництво України в області метрології [5, с. 7-

568], [10, с. 6-526]. 

10 12 

7 Модуль 3. Тема 7.Управління безпечністю харчової 10 24 



продукції та сільськогосподарської сировини [ с. 5-310], 

[7, с. 5-750 ]. 

8 Модуль 3.Тема 8. Міжнародні стандарти на системи 

управління якістю [9, с. 5-468], [10, с. 5-340]. 

1 12 

 Разом 57 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

      Індивідуальне  завдання  являє собою реферат з відповідної теми змістового 

модуля.  

    

 

 

7.1. Тематика рефератів з дисципліни 

«Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» 

Модуль 1. Основи стандартизації продовольчої сировини 

та харчових продуктів 

Реферат 1. Історія розвитку стандартизації. 

Реферат 2. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів. 

Реферат 3. Система технологічної документації. 

Реферат 4. Значення міжнародної стандартизації для розвитку промисловості 

та торговельних зв’язків між державами. 

Реферат 5. Правила позначення нормативних документів.   

Реферат 6. Державний нагляд за «впровадженням і додержанням стандартів». 



Реферат 7. Стандартизація штрихового кодування продукції. 

Модуль 2. Основи метрології та метрологічне забезпечення 

харчових виробництв 

 

Реферат 8. Завдання та функції метрології. 

Реферат 9. Показники точності та форми подання результатів вимірювань. 

Реферат 10. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. 

Реферат 11. Метрологія в країнах Західної Європи. 

Модуль 3. Сертифікація  та   управління якістю 

Реферат 12. Правові основи сертифікації. 

Реферат 13. Обов’язкова та добровільна сертифікація. 

Реферат 14. Структурна схема системи сертифікації. 

Реферат 15. Доцільність систем управління якістю. 

Реферат 16. Управління ресурсами. 

                                         8. Методи навчання 

  
    В рамках вивчення дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація 

та управління якістю» передбачається проведення занять таких видів: лекції,  

лабораторні заняття,  самостійна робота, індивідуальне завдання. 

 
                                   9. Методи контролю  

Контроль рівня засвоєння студентами  матеріалу з курсу «Стандартизація, 

метрологія, сертифікація та управління якістю»  проводиться за допомогою 

поточного контролю, а саме: за виконання лабораторного заняття – 50 балів, 

за виконання самостійної роботи – 20 балів,  за виконання індивідуального 

завдання – 30 балів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти  

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума  

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  

 

100 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

11.Шкала оцінювання: національна та  ECTS 



 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. 

заліку, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

                                     

 

12. Методичне забезпечення 

 
    1. Новак Л. Л. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління 

якістю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР 

бакалавр за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» // 

Л.Л.Новак // Умань: 2019 – 14 с. 

   2. Новак Л. Л. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління 

якістю. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів 

напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» за ОКР бакалавр // 

Л.Л.Новак // Умань: 2019 – 40 с. 

   3. Новак Л. Л. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління 

якістю. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань студентів ОКР 

бакалавр за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» // 

Л.Л.Новак // Умань: 2012 – 10 с. 

 

13. Рекомендована література 
Базова: 

1. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: 

Навч. посіб. – Львів: Афіша,2004.–324 с. 

2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, 

управління якістю і сертифікація: Підруч. — Львів: Вид-во Haц. ун-ту 

"Львівська політехніка", 2004. — 500 с. 



3. Кагал Т. О. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості 

товарів у системі законодавства України // Право України. — 1998. — №8. — 

С. 98—101. 

4. Кириченко Л. С, Мережко Н. В. Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2001. — 446 с. 

5. Про стандартизацію: Закон України//Урядовий кур'єр. — 20.06.2001р  

6. Використання знаків оцінки відповідності. //Інформ. бюл. з міжнар. 

стандартизації. — 1998. — №1. — С. 130—139. 

7. Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності": 

Постанова Верховної Ради України від 17 травня 2001р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 2001. 

8. Закон України "Про захист прав споживачів": Постанова Верховної Ради 

України від 15.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1993. 

9. Закон України "Про підтвердження відповідності": Постанова Верховної 

Ради України від 17 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 

2001. 

10. Крилова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. — М.: 

ЮНИТИ, 2000. — 526 с. 

11. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг. — К.: КНТЕУ, 2002.  — 378 

с. 

12. Мороз В. І., Єгоров В. Г., Смаг В. К. та ін. Метрологія, стандартизація і 

сертифікація: Навч. посіб. — Харків: ХарДАЗТ, 2000. — 77 с. 

13. Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В., Основи 

стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч.посб. – К.: 

Кондор, 2004. – 230 с. 

14. Поликарпов I. С. Доманцевич И. І. Яцишин Б.П. Сертифікація товарів і 

послуг. — К.: НМЦ "Укросвіта", 2000. — 350 с. 

15. Притульська Н. В., Самойленко А. А. Сертифікація продовольчих товарів: 

Опорні конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2002. — 118 с. 

16. Самойленко А. А. Сертифікація послуг: Навч. посібн. — К.: Київ. нац. 

торгов.- екон. ун-т, 2003. — 144 с. 

17. Самойленко А. А. Сертифікація продовольчих товарів: Навч. посібн. — 

К.: Ки" нац. торгов.- екон. ун-т, 2006. — 212 с. 

18. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та 

управління якістю: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 672 

с. 

19. Сертифікація в Україні. Нормативні акти: У 3-х ч. — 1С:  Держстандарт 

України 1998—2002. — 811 с. 

20. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006  

21. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації. 

— К; Укр. фін. ін-т, 2001. — 167 с. 

 

Допоміжна: 



21. Величко о. М. З історії розвитку метрології України: від давнини до 

середини 20 століття // Український метрологічний журнал. — № 4. — 1996. 

— С. 6—8. 

22.  Величко О. М. Класифікація одиниць вимірювання // Український 

метрологічний журнал.— № 2. — 1997. — С. 5—7. 

23.  Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т / За заг. ред. В. Л. 

Іванова. — Львів: НТЦ «Леонорм — стандарт».— 2001. — Т.1. — 260с.  

24.  Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т. / За заг. ред. В. Л. 

Іванова. — Львів: НТЦ «Леонорм — стандарт». — 2001. — Т.2. — 234 с. 

25.  ДБН А.2.2.—1 — 2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд» / Держбуд України. — 2004. 

26.  Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України / 

За ред. В. С. Носка, Б. С. Прістера, М. В. Лободи. — К.: Урожай, 1994. 

27.  ДСТУ 130 9001—2001. «Системи управління якістю. Вимоги». 

28.  ДСТУ 130 9004—2001. «Системи управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності». 

29.  ДСТУ І50/ТР 10013: 2003. «Настанови з розроблення документації 

системи управління якістю». 

 Інформаційні ресурси: 

30. Нормативні акти України // www.nau.kiev.ua  

31. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // www.kmu.gov.ua  

32. Офіційний сайт Держспоживстандарту України - www.dssu.gov.ua  

33. http://dstu.info  

34. http://normativ.ucoz.org 

35. http://metrology.com.ua 
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