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Опис дисципліни 

         Постійне підвищення якості товарів та послуг є нині одним з 

базових економічних і політичних завдань для всіх галузей народного 

господарства України. На його розв'язання націлено сукупність таких 

заходів, як стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення 

системи розробки та впровадження продукції у виробництво, організація 

всебічних випробувань продукції, а також її сертифікація та метрологія. 

Економічне та науково-технічне співробітництво між країнами 

характеризується сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної 

торгівлі, підвищенням частки наукової та високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі товарообігу, прискореним впровадженням досягнень НТП 

у виробництво, підвищенням вимог споживачів до якості товарів (продукції 

чи послуг). Найважливішим засобом поліпшення асортименту і якості 

товарів являється стандартизація; її нормативно-технічні документи 

регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, тобто 

нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації в підвищенні якості 

невпинно зростає. 

Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація 

продукції. Проблемами сертифікації пояснюється розробка та укладення 

багатьох міждержавних угод про взаємне визначення національних 

сертифікатів і знаків відповідності стандартам тієї чи іншої країни. Водночас 

суттєво ускладнилась реалізація продукції вітчизняних підприємств: на 

внутрішньому ринку - через ввезення імпортної продукції та різке зниження 

платоспроможного попиту, на зовнішньому - внаслідок 

неконкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, браку 



досвіду й навичок торгівлі на насичених ринках, нехтування встановленими 

там правилами, у тому числі вимогами сертифікації продукції та наявності 

системи якості. В найближчому майбутньому фірми-постачальники, які не 

мають сертифікатів відповідності системи якості міжнародним стандартам 

ІSО серії 9000, 2000, не зможуть бути конкурентоспроможними на ринках 

товарів (продукції чи послуг). 

 

Структура курсу 

 

Години 

(лек./пр.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 Змістовий 

модуль 1. 

Основні 

поняття лісової 

сертифікації. 

Тема 1. Історія 

лісової 

сертифікації 

Зародження 

лісової 

сертифікації в 

Україні 

Що таке лісова сертифікація? 

Міжнародні конвенції і процеси по стійкому 

управлінню лісами. Законодавство і стійке 

управління лісами в Україні. Проблема 

знеліснення в тропіках і передумови 

зародження сертифікації. Економічний 

аспект регулювання проблем якості 

управління лісами. Сертифікація як 

альтернатива бойкоту. Сертифікація і 

лісовласники. Інші схеми добровільної 

сертифікації. Процес глобалізації в лісовому 

секторі та зусилля по забезпеченню 

стійкості лісокористування з боку держав і 

крупних компаній. Точки росту в лісовому 

секторі та вимоги сертифікації. Вуглеводні 

ринки і сертифікація. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 2. 

Сертифікація і 

ринки. 

Сертифікація і 

легальність 

походження 

деревини 

Процеси сертифікації в інших галузях 

економіки. Альянс ІSEAL. Формування 

екологічно чутливих ринків. Сучасний 

рівень розвитку екологічно чутливих ринків. 

Сучасні вимоги до екологічності 

лісопаперової продукції. «Зелене» 

будівництво. Використання сертифікованої 

продукції в спеціальних проектах. Споживчі 

компанії як засіб просування лісової 

сертифікації. Державні закупки 

сертифікованої продукції. Нове 

законодавство Євросоюзу та США. 

Переваги сертифікації з точки зору бізнесу. 

Проблема незаконних вирубувань. 

Міжнародні процеси FLEG і FLEGТ. 

Сертифікація як важливий інструмент 

протидії незаконним рубкам. Верифікація 

походження деревини. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 3. Процес і 

структура 

Суб`єкти та об`єкти процесу лісової 

сертифікації. Основні елементи лісової 

Тести, 

питання 



лісової 

сертифікації 

сертифікації. Основні види стандартів з 

лісової сертифікації. Головні елементи 

стандарту лісоуправління. Стандарти і 

процедури сертифікації ланцюгу поставок 

лісової продукції і контрольованої деревини. 

Основні вимоги до маркування 

сертифікованої контрольованої продукції. 

Національні стандарти лісової сертифікації. 

Сертифікаційний процес: основні вимоги. 

Основні вимоги до сертифікаційних органів. 

Акредитація і контроль діяльності 

сертифікаційних органів. Роль та місце 

зацікавлених сторін в сертифікаційному 

процесі. 

 

2/2 Змістовий 

модуль 2. 

Практичні 

питання лісової 

сертифікації. 
Тема 1. Провідні 

системи лісової 

сертифікації 

Динаміка розвитку лісової 

сертифікації у світі. Особливості процесу 

сетрифікації лісоуправління у основних 

лісових країнах світі. Динаміка росту 

сертифікації лісоуправління та ланцюги 

поставок. Схема FSC. Схема PEFC. Розвиток 

лісової сертифікації в Україні. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 2. 

Практика 

лісової 

сертифікації. 

Підготовка 

підприємств до 

сертифікації 

Вибір схем лісової сертифікації та 

верифікації. Інтегровані схеми 

менеджменту. Затрати на сертифікацію. 

Окупність вкладів у сертифікацію. 

Оцінка готовності до сертифікації. 

Основні заходи з підготовки до сертифікації. 

Виділення лісів високої природоохоронної 

цінності та управління ними. Збереження 

біорізноманіття при освоєнні лісосік. 

Особливості збереження культурно-

історичного спадку і традиційного способу 

життя при сертифікації. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 3 

Проведення 

сертифікаціної 

оцінки 

лісоуправління 

Принципи сертифікаційної оцінки 

(аудиту) сертифікаційними органами. 

Компетенція аудиторів сертифікаційних 

органів. Основні вимоги до кваліфікації та 

якості роботи аудиторів в області 

лісоуправління. Чек-ліст по лісоуправлінню. 

Опитування зацікавлених сторін. Підготовка 

звіту по сертифікації і рішення про видачу 

сертифікату. Вирішення суперечок. Основні 

проблеми при проведенні сертифікації 

лісоуправління у Україні. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 4. 

Сертифікація 

ланцюгу 

поставок і 

Стандарти для сертифікації ланцюгу 

поставок і контрольованої деревини. FSC – 

контрольованої деревини. Сертифікація 

ланцюгу поставок і FSC - контрольованої 

Тести, 

питання 



контрольованої 

деревини 

деревини. Політика підприємства по лісовій 

сертифікації і контролю походження 

використовуваної деревини. Перелік груп 

FSC – продукції. Додаткові вимоги у 

договорах з постачальниками деревинної 

сировини. Оцінка ризику недотримання 

вимог до FSC – контрольованої деревини не 

сертифікованими постачальниками. 

Програма підприємства з перевірки 

поставок деревини з джерел невизначеного 

ризику. Перевірка поставок деревини із 

джерел невизначеного ризику та контрольні 

аудити. Процедура розглядання скарг по 

контрольованій деревині. Додаткові вимоги 

до прийому деревинної сировини. Система 

контролю FSC – заяв для продукції, що 

продається і розподіл матеріалу по FSC – 

категоріям. FSC – заяви у документах на 

продукцію, що продається. 
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Інформаційні ресурси 

 

Бібліотека університету, читальні зали університету, Житомирська обласна 

універсальна наукова бібліотека. 

Методи контролю 

 

Залік, модульні контрольні, підсумкова модульна контрольна. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
100 

15 15 14 14 14 14 14 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 

 


