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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

У наш час передові підприємства в розвинутих країнах для підвищення 

конкурентоспроможності своєї продукції більшою мірою стають на шлях якості. Якість 

стала однією з найважливіших конкурентних переваг, яку в стратегічному плані взяли 

на озброєння багато виробників матеріальних товарів та надавачів послуг для 

забезпечення  свого успіху на національних та інтернаціональних ринках. Все ширше 

впроваджується в роботу підприємств міжнародні стандарти якості серії ISO 9000. На 

їхній основі в підприємствах створюються і впроваджуються системи якості. 

Застосування в роботі підприємств принципів управління якістю, всеохоплюючого 

управління якістю, впровадження та сертифікація систем управління якістю підіймає 

організацію на якісно новий рівень сучасного менеджменту, що відкриває перед нею 

нові ринки та можливості.   

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки 

стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, 

стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні 

підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами 

ринку, то інші – змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.   

З метою пошуку кращих підприємств та вивчення їхнього досвіду у розвинених 

країнах світу присуджуються національні нагороди з якості. В Україні конкурси на 

здобуття такої нагороди проводяться з 1996 року Українським союзом промисловців і 

підприємців та Українською асоціацією якості. Досвід підприємств-переможців, 

лауреатів і фіналістів цих конкурсів переконливо свідчить, що вітчизняні підприємства 

навіть у нинішніх складних економічних умовах можуть досягати високого 

європейського рівня досконалості. Кожне з цих підприємств шукало власні шляхи до 

успіху, але усі вони пролягали у одному напрямку – через браму якості. Будь-яке 

підприємство, яке хоче досягти високих результатів у конкурентній боротьбі, повинно 

насамперед усвідомити це і приділяти відповідну увагу якості своєї роботи.   

Основою Європейської моделі досконалості є концепції загального управління 

якістю (TQM). Як свідчить досвід провідних світових підприємств, тільки усвідомивши 

ці концепції та зробивши їх основою діяльності, підприємства можуть досягти високого 

рівня ділової досконалості. Відповідно до підходів TQM якість трактується не стільки 

як якість виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи 

підприємства в цілому. Таким чином, TQM охоплює управління всіма аспектами 

діяльності організації і не може зводитися до діяльності окремого підрозділу.  

Курс «Управління якістю» охоплює широкий круг проблем і тому зв’язаний 

практично зі всіма дисциплінами, які викладають у вузах, оскільки його мета – не 

тільки вдосконалення споживчих характеристик продукції і послуг, але і поліпшення 

якості соціально-економічних і психологічних сторін  життя  людей,  на що і 

орієнтовані всі предмети і науки.  

Головна ідея управління якістю заснована на тому, що поняття «поліпшення 

якості» повинне вживатися стосовно будь-якої сфери діяльності, оскільки якість 

продукції – наслідок якісного виконання всіх видів робіт.  

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань з теорії та 

методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем 

управління якістю; забезпечити вивчення нормативно-правових, організаційних та 

економічних питань щодо сучасних систем управління якістю.  

Завдання дисципліни:  
засвоєння основних понять, термінів, закономірностей управління якістю; 

теоретична та практична підготовка студентів щодо  організації робіт із 

забезпечення та управління якістю продукції  



Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

• термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю;  

• особливості управління якістю на рівні підприємства;  

• питання впливу якості на прибуток підприємства, класифікації витрат щодо якості;  

• правове забезпечення управління якістю.  

 

Студенти повинні уміти:    

• виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності;  

• аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління 

якістю;  

• проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем 

управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000.  

Закріплення теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок щодо управління 

якістю потребують відповідних практичних занять. Методичні вказівки призначені для 

підготовки до практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу з даної 

дисципліни.   

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ: 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ 

ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В 

СВІТІ. 

ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ 

ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  5 кредитів.  

Форми контролю –  залік. 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ 

ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА.  

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В СВІТІ. 

ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА 

ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.  

 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 "Публічне управління та 

адміністрування" 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова 

 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

Магістр 

Курс: 7 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання),  робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт,  

складання схем, таблиць тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції Семінари 

Заліки по 

модулях 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

5 150 26 12 12 2 84 40 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 

2 
8 1 залік 



РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ 

УПРАВЛІННЯ 

Поняття якості. Якість як об’єкт управління. Оцінка споживчої цінності 

товару. Взаємозв’язок загального менеджменту і менеджменту якості.  Основні сучасні 

концепції менеджменту: система якості (Quality System); система менеджменту, заснована 

на управлінні якістю (Quality Driven Management System); загальне управління якістю 

(Total Quality Management); забезпечення якості (Quality Assurance); статистичний 

контроль якості (Statistical Quality Control); система забезпечення якості (Quality Assurance 

System); гарантія продукції (Product Assurance); загальний виробничий менеджмент (Total 

Manufacturing Management); система управління виробничими умовами (Environmental 

Management System); система «Ми стурбовані» (We care); інтегрований менеджмент 

процесів (Integrated Process Management); повне (тотальне) управління якістю і 

продуктивністю (Total Quality and Productivity Management); система впровадження 

безперервних вдосконалень (Continuous Improvement Implementation System) та інші.  

Фази розвитку філософії якості: відбракування; управління якістю; 

менеджменту якістю; планування якості. Зарубіжні моделі управління якістю. Японські 

моделі управління якістю: гуртки якості; програма «п’яти нулів»; система «Just-in-Time»; 

система КАНБАН. Загальноєвропейська методика управління якістю, розроблена 

Європейським фондом управління якістю (European Foundation for Quality Management, 

EFQM). Європейська Премія Якості EFQM. Вітчизняний досвід управління якістю.  

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ 

КОНТРОЛЮ 

Якість як основна стратегічна мета діяльності. Петля якості. Цикл Демінга. 

Оцінка рівня якості продукції: класифікаційні, обмежувальні і оцінні показники. 

Інструменти контролю якості: контрольний листок; гістограма; діаграма розкиду; діаграма 

Парето; стратифікація (розшарування); діаграма Ісікави (причинно-наслідкова діаграма); 

контрольна карта. Типові технології аналізу виробів і процесів. Технологія розгортання 

функцій якості (Структуризація Функції Якості – Quality Function Deployment, QFD). 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – аналіз 

характеру та наслідків відмов.  

Поняття кваліметрії, її об’єкти. Показники якості продукції: показник 

технічного ефекту (призначення); показник надійності; коефіцієнт готовності; коефіцієнт 

технічного використання, тощо. Показники економного використання ресурсів. 

Ергономічні показники. Естетичні показники. Екологічні показники. Показники безпеки. 

Види контролю якості продукції. Засоби контролю якості продукції. Способи 

представлення продукції на контроль. Формулювання вимог до якості.  

  

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ 

 Концепція державної політики у сфері управління якістю: мета, 

основні завдання та принципи. Економічні та організаційні заходи державного 

регулювання у сфері управління якістю. Державна політика у сфері захисту прав 

споживачів. Стандартизація, метрологія та сертифікація як основа надійного захисту прав 

споживачів. Застосування національного знака відповідності.  

 Основна мета та завдання діяльності Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України). 

Установи та підприємства, що належать до системи Держспоживстандарту України. 

Запровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади.  



Забезпечення якості продукції і членство у СОТ. Досвід впровадження 

системи управління якістю у відповідності з вимогами СОТ. Шляхи підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і економіки в умовах СОТ.  

  

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000 

 Методологічні основи стандартизації. Поняття стандартизації. 

Об’єкти стандартизації. Рівні стандартизації та види стандартів. Категорії нормативних 

документів із стандартизації. Поняття стандарту та види стандартів. Державна система 

стандартизації, її призначення та основні принципи. Структура органів державної служби 

стандартизації.   

Міжнародна стандартизація. Міжнародні організації із стандартизації: їх 

цілі, основні напрямки діяльності, структура. Європейська стандартизація. Європейські 

організації із стандартизації: їх цілі, основні напрямки діяльності, структура. Відмінності 

європейської та міжнародної стандартизації. Комісія кодекс Аліментаріус. Міжнародний 

харчовий кодекс.  

Значення стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю: для 

споживачів, виробників, суспільства. Стандарти на систему якості. Еволюція 

стандартизації вимог до забезпечення та управління якістю. Структура стандартів ISO 

9000: основоположні стандарти; стандарти на категорії продукції; стандарти по перевірці 

систем якості; стандарти і проекти по елементам системи якості. “Петля якості” як 

основоположна ідея систем якості. Елементи системи якості, що відповідає вимогам 

стандартів ISO 9000 версії 1994 , 2000 , 2008 років.   

Система екологічних стандартів ISO 14000. Їх призначення, структура 

порядок застосування. Галузеві системи стандартів QS 9000, GMP тощо. Структура та 

особливості стандартів для підприємств автомобільної промисловості QS 9000. Група 

стандартів для підприємств фармацевтичної промисловості – GMP. Структура та сфери їх 

застосування.  

 

ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА 

ТОТАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

Еволюція інтеграції компанії. Горизонтальна і вертикальна інтеграції 

завдяки успішним нововведенням тотального менеджменту якості (Total Quality 

Management, TQM). Еволюція відхилень – від слабких місць (недоліків) – до слушної 

нагоди. Майбутні відповідності. Напрями TQM (тотального управління якістю). Чотири 

рівні практичної діяльності TQM. Зміни в концепції роботи: модель на збут, зовнішній 

споживач, внутрішній споживач.  

Поліпшення якості та процесно-орієнтоване управління в умовах TQM. 

Модель безперервного удосконалення: контроль, реактивне та проактивне.  

Уміння працювати в колективі. Залучення усіх працюючих до роботи з 

поліпшення якості. Концепція японських гуртків якості, їх цілі та завдання. Концепція 

якості «Шість сигма»: характеристика, впровадження, реалізація.  

Становлення й розвиток менеджменту якості. Етапи формування 

менеджменту якості в системі загального менеджменту. Якість як 

відповідність продукції встановленим вимогам (система Тейлора). Якість продукції як 

відповідність стандартам і стабільності процесу (контрольні карти В.Шухарта та таблиці 

статистичного приймального контролю Х. Доджа). Концепція тотального управління 

якістю (TQC) А. Фейгенбаума. Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність 

ринковим вимогам. 

 Перехід від концепції тотального управління якістю (TQC) до 

тотального менеджменту якості (TQМ). Розвиток концепції TQМ, MBQ, TQL. 

Міжнародний досвід управління якістю. Розвиток систем управління якістю 

у СРСР. 



ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС 

РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Діаграма спорідненості; діаграма зв'язків; деревовидна діаграма; матриця 

пріоритетів; матрична діаграма; стрілкова діаграма; діаграма планування процесу. 

Структурування функції якості (Quality Function Deployment – QFD). Корпоративна місія, 

що визначається ясністю її стратегії. 

Конкурентні переваги. Визначення цінових та нецінових чинників. Культура 

та компетентність управління. Ставлення до підприємницького ризику, проблеми якості, 

прагнення вести справу на професійному рівні, ставлення до персоналу підприємства, 

покупців, роботи, успіхів і невдач. Географічні чинники й особливості застосування 

продукції. Ресурси.  Інвестиції та поточні витрати. Програми розвитку. Продукція що має 

відповідати структурі запитів споживачів. Організація справи. Структурні зміни. 

Характерні риси стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. 

 Життєвий цикл попиту та технологій. Місія організації та фактори, що 

впливають на вироблення місії організації.  Вибір зовнішнього середовища організації. 

Основні цілі, завдання, ринки, технології та ін. Персонал, вимоги до нього, принципи 

набору та розстановки кадрів. 

Три основних підходи до вироблення стратегії поводження фірми на ринку. 

Стратегії концентрованого росту. Стратегії інтегрованого росту.  Стратегії 

диверсифікованного росту. Стратегії скорочення. 

Ініціатива виробника, інспекційний контроль, опитувальна анкета, орган 

сертифікації систем якості, остаточна перевірка та оцінка систем якості, перед 

сертифікаційний етап, попередня (заочна) оцінка системи якості, порядок сертифікації 

систем якості, програма (план) перевірки, процедура перевірки, сертифікат на систему 

якості підприємства, сертифікація систем якості, системи якості нормативної 

документації, схема сертифікації системи якості, термін дії сертифіката. 

 

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ 

ПОСЛУГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В СВІТІ. 

Концепція ефективного управління (Good Governance). Головні принципи 

міжнародного публічного управління. “Хартія громадян” (Великобританія, Індія), “Хартія 

державних службовців” (Італія),  “Хартія клієнтів” (Бельгія). Запровадження стандартів 

публічних послуг 

із системою показників та інструментарієм вимірювання ступеня реалізації 

встановленого стандарту в Європі. Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР). Універсальні принципи побудови відносин між державою та громадянами. 

Критерії оцінки надання публічних послуг органами влади у світі. Система управління 

якістю (СУЯ). Ключові вимоги норми ISO 9001. “Управління повною якістю” або 

“комплексне управлінням якістю” (Total Quality Management – TQM). Нормативно-

правове забезпечення раціональної системи публічного адміністрування в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ 

ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. 

 Перехід поняття якості в економічну категорію. Складові елементів 

витрат на якість: витрати на попереджувальні заходи (аудит системи якості; програма 

поліпшення якості; контрольне і вимірювальне устаткування; навчання питанням якості, 

тощо); витрати на контроль (перевірки і випробування матеріалів, що поставляються; 

матеріали для тестування і перевірок; контроль процесу; прийом продукції замовником; 

перевірка сировини і запасних частин; аудит продукту, тощо); внутрішні витрати на 

дефект (відходи, переробка та ремонт, аналіз витрат; взаємні поступки; зниження сорту; 

відходи і переробки, що виникли з вини постачальників, тощо), зовнішні витрати на 

дефект (продукція не прийнята споживачем, гарантійні зобов’язання, відзив і модернізація 

продукції, скарги; неминучі витрати, тощо). Взаємозв’язок між витратами на якість і 

досягнутим рівнем якості.  

Визначення величини витрат на менеджмент якості: інформаційна база 

аналізу витрат на якість, ідентифікація та виявлення витрат на якість. Методи аналізу 

витрат на якість продукції: застосування функціонально-вартісного аналізу для 

визначення витрат на якість, методи технічного нормування, індексний метод, метод 

бальної оцінки. Аналіз браку і втрат від браку.  

Економічна ефективність нової продукції. Концептуальне розуміння 

Всеосяжного управління якістю (ТQM). Цикл управління в системі ТQM. Відмінності 

моделі управління організацією, що заснована на використанні ідей ТQM від традиційної 

моделі управління. Базові концепції ТQM (залучення вищого керівництва, орієнтація на 

процеси, концентрація уваги на споживачах, встановлення партнерських взаємовигідних 

відносин із постачальниками, залучення до процесів забезпечення якості персоналу 

компанії, орієнтація в процесі прийняття рішень на факти, орієнтація на інтереси усіх 

зацікавлених сторін, реалізація концепції постійного безперервного покращання в 

діяльності компанії). Взаємозв’язок ТQM з іншими напрямками менеджменту.  

Напрямки зміни корпоративної культури організації в умовах TQM. 

Розуміння ролі вищого керівництва на підприємстві при впровадженні ідей  TQM. 

Лідерство як один із важливіших принципів менеджменту якості. Процес управління 

персоналом в умовах TQM. Особливості нової концепції управління персоналом в 

порівнянні з традиційними підходами. Міжнародна практика засвоєння принципів ТQM 

провідними компаніями світу.   

Премії з якості: приз Е.Демінга в Японії; національна нагорода за якість 

М.Болдріджа в США; Європейська нагорода за якість; Національна премія якості України. 

Методичні підходи до оцінки якості функціонування фірми. Методика самооцінки 

підприємств за критеріями Європейської моделі Ділової досконалості. Критерії сприяння. 

Критерії результатів.  
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заміну ДСТУ ІSО 9004-1-95. – К. : Держстандарт України, 2001. – 44 с.   

7. Заплотинський Б.А. Управління якістю : Навчально-методичний посібник. / Б.А. Заплотинський, 

В.М. Тупкало. – К. : ННІМП ДУТ, 2015. – 168 с.  

8. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управліня якістю: навч. посіб. / Л. С. 

Кириченко, Н.В. Мережко. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 446с. 

9. Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: Монографія. – 

К.: ДЕТУТ, 2011. – 208 с.  

10. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.  

11. Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: 

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія. – 2009. – 212 с.  

12. Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 

9000): Учебн. пособие. – Спб: Бизнес-пресса, 2010. – 336 с.  

13. Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: Монографія. – 

К.: ДЕТУТ, 2011. – 208 с.  

15. Управління якістю продукції та послуг/ Білецький Е. В., Янушкевич Д. А., Шайхлісламов З. Р., 

Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ- Х. : ХТЕІ, 2015 – 222 с.  

16. Шаповал М. І. Менеджмент якості : Навчальний посібник / М. І. Шаповал. – Київ, 2007. – 471 c.  

  

Інформаційні ресурси:  
1. http://www.iso.org/iso/home.html – Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації.  

2. http://iso9001.kiev.ua/index_ua.html – Сайт українського консультаційнометодичного центру 

сертифікації в системах ISO.  

3. http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53745&cat_id=53688 – Офіційний сайт 

Національного агентства України з питань державної служби (текст ДСТУ ISO 9001 : 2009; ДСТУ ISO 9001 : 

2001; ДСТУ ISO 9000: 2001; ДСТУ ISO 9004 : 2001).  

4. http://www.ukrndnc.org.ua/ – Офіційний сайт ДП «Український науководослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості».  

5. http://www.ukrcsm.kiev.ua/ – Офіційний сайт ДП «Укрметртестстандарт».  

6. http://www.dndi-systema.lviv.ua/ – Сайт ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).  

7. http://www.162.com.ua/ – Офіційний сайт Українського центру з питань сертифікації та захисту прав 

споживачів.  

8. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=188218  – Технічний департамент 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі.  

9. http://www.dssu.gov.ua/ – Офіційний сайт Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики.  

10. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

11.  Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

12. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

13. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

14. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

15. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

16.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

17. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm  

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ek-lit.narod.ru/links.htm


 

  Наукові бібліотеки 
1. Електронні каталоги бібліотек України 

2. Електронна бібліотека Lib.com.ua 

3. arXiv.org - загальнодоступні наукові публікаціїє 

4. eLIBRARY - Научная Электронная Библиотека 

5. Виртуальная электронная библиотека – ВВМ 

6. Springer GmbH & Co. 

7. World Scientific Publishing 

8. База данных экономики и права ПОЛПРЕД 

9. Бібліотечний інформаційно-освітній портал 

10. Українська бібліотека — «Джерело» 

11. Библиотека М.Мошкова 

12. ProQuest 

13. Elsevier Science Publishers 

14. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

15. Blackwell Publishing 

16. DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістов

і 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за ОПП 
Розподіл 

аудиторних годин 

в
с
ь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 
 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 

1 
ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  
17,5 2 10,5/5 1 1  

2 
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА 

ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  
17,5 2 10,5/5 1 1  

3 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ 

ЯКОСТІ  
17,5 2 10,5/5 1 1  

4 
МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ 

СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  
17,5 2 10,5/5 1 1  

5 
ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

19,5 
4 

10,5/5 2 2 
 

6 

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ 

ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ 

ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.  

19,5 

4 

10,5/5 2 2 

 

7 

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ 

І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

В СВІТІ. 

19,5 

4 

10,5/5 2 2 

 

8 

ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА 

ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – 

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.  

19,5 

4 

10,5/5 2 2 

 

 Заліковий модуль 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  84/40    

Разом годин 150 26 84/40 12 12 2 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

 
 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

 

  

Тема 1 ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  1 

Тема 2 ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  1 

Тема 3 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  1 

Тема 4 МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  
1 

Тема 5 ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЯКОСТІ 
2 

Тема 6 ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ 

ЯКОСТІ QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.  
2 

Тема 7 СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В 

СВІТІ. 
2 

Тема 8 ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. 

КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.  
2 

Разом годин 12 
 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

занять, заліків по модулях. 

 
№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях. 

Кількість 

годин  

 

  

1 ЯКІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ  1 

2 ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ КОНТРОЛЮ  1 

3 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ  1 

4 МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO 9000  1 

5 ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ТОТАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 2 

6 ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ 

QFD. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.  
2 

7 СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ 

РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СВІТІ. 
2 

8 ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. 

КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.  
2 

Разом  семінарських занять 12 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 14 
 



7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  Консультація по підготовці до семінарських занять та опрацюванню 

рекомендованої літератури 

2 

2.  Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 2 

3. Консультація по виконанню ІР 2 

4. Консультація по підготовці до залікового модулю 2 

Разом годин 8 
 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1.   Охарактеризуйте сутність поняття «менеджмент якості». 

2. Визначте проблему якості як фактора підвищення рівня життя населення країни. 

3. Яка роль стандартизації та метрології в забезпеченні та підвищенні якості 

продукції? 

4. Проаналізуйте вплив якості товарів на розвиток внутрішнього та зовнішнього 

ринків. 

5. Сформулюйте понятійний ряд якості: характеристика, властивість, якість. 

6. Визначте функції систем управління якістю. 

7. Яке інформаційне забезпечення систем управління якістю?  

8. Опишіть критерії оцінки систем управління якістю товарів. 

9. В чому полягає послідовність розвитку управління якістю у країні: контроль якості, 

оцінка якості,  системний підхід до управління якістю. 

10. Сучасна технічна політика в галузі управління якістю товарів в Україні. 

11. Визначте послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю у світі: 

перевірка якості та випробування; контроль якості (QC); системи забезпечення якості 

(QA), управління якістю (QM), тотальне (всезагальне) управління 

12. Назвіть особливості нормування технічних вимог до якості та систем якості на 

різних рівнях: міжнародному, європейському і національному. 

13. Охарактеризуйте досвід управління якістю товарів у різних країнах світу: США, 

Японії, Західній Європі, країнах Азії та Африки.  

14. Проведіть порівняльний аналіз досвіду в галузі управління якістю товарів різних 

країн світу та України. 

15. Історія розвитку тотального управління якістю в різних країнах: США, Японії, 

Великобританії, Німеччини та ін.  

16. Визначте основні складові та принципи TQM.  

17. Взаємозв’язок систем якості відповідно до ISO серії 9000 з принципами тотального 

управління якістю. 

18.  Методи та засоби, необхідні для повного засвоєння принципів тотального 

управління якістю. 

19. Досвід впровадження системи TQM у різних сферах діяльності: промисловості, 

державних структурах, обігу, бізнесу, сфері обслуговування.  

20. Реалізація методів тотального управління якістю в Україні. 



21. Охарактеризуйте етапи забезпечення якості: систематизація потреб споживачів, 

якість проектування, якість виробництва, якість виробу, якість товароруху, якість 

використання.  

22. Назвіть принципи створення системи управління якістю.  

23. Елементи, системи управління якістю.  

24. Класифікація заходів, що впливають на якість: технічні, організаційні, економічні, 

соціальні.  

25. Єдність і взаємозв’язок цих заходів щодо покращання якості.  

26. В чому полягає системний підхід до управління якістю, розробка і використання 

методів управління якістю на рівні підприємств, фірм, об’єднань.  

27. Опишіть моделі системи управління якістю: модель Фейгенбаума, модель 

Етингера-Сітинга, модель Джурана.  

28. Як удосконалити систему управління якістю. 

29. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000: ISO 9000; ISO 9001; ISO 9002; 

ISO 9003; ISO 9004. 

30. Необхідність регулярних перевірок, аналізу та оцінки системи якості.  

31. Аналіз вимог стандартів: ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009, ISO 

19011:2011. 

32. Гармонізація міжнародних стандартів щодо системи якості. 

33. Поняття і сутність контролю якості товарів.  

34. Визначте технічний контроль якості товарів.  

35. Класифікація та види технічного контролю.  

36. Кваліметричний метод вимірювання якості товарів.  

37. В чому полягає удосконалення методів об’єктивного вимірювання якості товарів.  

38. Контроль якості товарів як один із основних елементів системи управління якістю.  

39. Проаналізуйте вплив контролю за якістю товарів на процеси проектування, 

виробництва, обігу та експлуатації.  

40. Різні підходи до контролю якості: традиційне регулювання, нове регулювання. 

41. Опишіть сутність статистичних методів управління якістю.  

42. Роль і місце статистичних методів управління якістю.  

43. Теорія ймовірності та математична статистика — основа статистичних методів 

управління якістю товарів. 

44. Стандартизація статистичних методів управління якістю.  

45. Характеристика традиційних статистичних методів — “інструментів” якості. 

46. Сформуйте структуру прибутків і витрат.  

47. Яке практичне використання аналізу витрат на якість товарів.  

48. В чому полягає економічна ефективність підвищення якості продукції. 

49. Правові основи управління якістю продукції. 

50. Загальні відомості про сертифікацію систем якості.  

51. Опишіть види сертифікації. 

52. Назвіть цілі та органи із сертифікації  систем якості 

53. Яке місце сертифікації систем якості в моделях сертифікації продукції. 

54. Охарактеризуйте призначення та види аудиту якості. 

55. В чому полягає різниця між контролем та аудитом.  

56. Назвіть внутрішні та зовнішні аудити та об’єкти аудиту якості.  

57. Опишіть особливості аудиту якості процесів. 

58. Проаналізуйте  стандарти ISO серії 10011. 

59. Проблеми якості продукції на сучасному етапі.  

60. Якість як фактор підвищення рівня життя людей.  

61. Взаємозв’язок якості з ефективністю розвитку національної економіки.  

62. Якість і конкурентоспроможність.  

63. Основні поняття і категорії управління якістю.  



64. Багатоаспектність якості.  

65. Значення управління якістю в системі загального менеджменту.  

66. Сутність поняття „якість”.   

67. Якість і задоволеність споживача. Принципи менеджменту якості.   

68. Еволюція підходів до розуміння категорій „якість” та „управління якістю”.  

69. Сутність і зміст процесного та системного підходів в управлінні якістю.  

70. Характеристика „петлі якості” та аналіз її складових елементів.  

71. Фактори, що забезпечують якість.  

72. 14.Цінність продукту для споживача та виробника.  

73. Етапи формування якості.  

74. Взаємозв’язок загального менеджменту та менеджменту якості.  

75. Етапи розвитку систем управління якістю. „Зірка якості”.  

76. Система Тейлора: встановлення вимог до якості продукції.  

77. Застосування статистичних методів управління якістю, використання контрольних 

карт В.Шухарта.  

78. Концепція загального контролю якістю (TQC).  

79. Перехід від загального контролю якості (TQC) до загального управління якістю 

(TQМ).  

80. Досвід управління якістю в Японії: особливості, переваги та недоліки.  

81. Досвід управління якістю в США: особливості, переваги та недоліки.  

82. Досвід управління якістю в країнах Європи: особливості, переваги та недоліки.  

83. Особливості формування та розвитку вітчизняних систем управління якістю.  

84. Внесок відомих вчених (Е.Демінга, Дж.Джурана, Ф.Кросбі, К.Ісікави, 

А.Фейгенбаума) у розвиток менеджменту якості.  

85. Характеристика основних функцій управління якістю.  

86. Цикл Е.Демінга: сутність, значення.  

87. Місце та роль політики в області якості в діяльності підприємства.  

88. Планування якості.  

89. Навчання і мотивація персоналу в системі менеджменту якості.  

90. Поняття та види контролю якості.  

91. Класифікація методів менеджменту якості.  

92. Основні інструменти контролю якості: гістограма, діаграма розсіювання, 

стратифікація, контрольний лист, діаграма Парето, діаграма Ісікави, контрольна карта.  

93. Метод структурування функції якості (QFD)  та сфери його застосування.  

94. Сутність концепції „Будинку якості” та механізм його застосування.  

95. Порядок побудови Будинку якості. Його складові елементи.  

96. Сучасна концепція управління витратами на якість.  

97. Класифікація витрат на якість.  

98. Методи визначення витрат на якість.  

99. Методи аналізу витрат на якість продукції.  

100. Етапи оцінки рівня якості продукції.  

101. Класифікація показників якості продукції.  

102. Характеристика одиничних показників якості.  

103. Методи оцінки рівня якості продукції: диференційний, комплексний, змішаний.  

104. Концепція загального управління якістю (TQM): поняття, принципи, умови 

реалізації.  

105. Базові концепції TQM: склад і загальна характеристика.  

106. Роль вищого керівництва організації в реалізації ідей TQM.  

107. Сутність і призначення премій якості.  

108. Японська премія за якість Е.Демінга.  

109. Американська нагорода в області якості ім.М.Болдриджа.  

110. Європейська нагорода за якість.  



111. Роль і значення стандартизації як нормативної бази підвищення якості продукції.  

112. Об’єкти, рівні та види стандартизації.  

113. Види стандартів та порядок їх застосування.  

114. Призначення державної системи стандартизації, її мета та принципи управління.  

115. Особливості міжнародної та європейської стандартизації.  

116. Загальна характеристика стандартів на систему управління якістю ISO 9000.  

117. Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 1994 року: структура, склад, 

характер вимог. 60. Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 2000 р.: структура, 

склад, характер вимог.  

118. Особливості використання екологічних стандартів ISO 14000.  

119. Склад, структура та призначення галузевих систем стандартів (QS-9000; GMP; 

НАССР).  

120. Поняття, склад і структура системи управління якістю підприємства.  

121. Порядок розроблення та впровадження систем управління якістю в діяльність 

підприємства.  

122. Зміст етапів створення систем управління якістю.  

123. Структура документації системи управління якістю та порядок її розроблення.  

124. Політика підприємства в галузі якості: поняття, зміст, порядок розроблення.  

125. Настанова з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.  

126. Протоколи (методики) з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.  

127. Сутність та зміст сертифікації.  

128. Об’єкти сертифікації.  

129. Призначення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.  

130. Поняття та призначення сертифікації системи якості.  

131. Поняття, призначення та види аудиту якості.  

132. Типи аудиторських перевірок: внутрішній і зовнішній аудит.  

133. Значення системи НАССР для виробництва харчових продуктів.  

134. Загальна характеристика системи НАССР.  

135. Змістовна характеристика принципів системи НАССР.  

136. 79.Зміст етапів впровадження системи НАССР.  

137. Переваги системи НАССР.  

138. Призначення міжнародних стандартів ISO 22000:2007.  

139. Нормативно-правова база управління якістю.  

140. Правове забезпечення захисту прав та інтересів споживачів.  
 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань 

студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Управління якістю»  використовуються поточний метод 

контролю. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів 

в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, самостійна робота студентів, написання ІНДЗ, обговорення і поточне 

експрес-тестування. 

 



9.1  ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Поточний та модульний контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ, СРС) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські 

заняття 

 

Заліки по модулях 

20 

 

15 65 

100 балів 

 

9.2 Критерії оцінювання знань студентів 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
 

Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма 

зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.  

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

4 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

 

 

3 



Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС)  

Критерії оцінювання 35 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно і вчасно захистив СРС по темі. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

правильно СРС по темі семінару.   

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав СРС по темі 

семінару. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

СРС виконана не по темі семінару. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. СРС по темі 

семінару  не виконана.  

1 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  15 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань. 

1. Перший рівень (5 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 
Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. 

 

 

0,8 



2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
1,2 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді). 
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

2,5 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

                            Критерії оцінювання                                                                       30 балів 

Відмінно («до 30») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно 

та аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані 

сучасні методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які 

узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний 

характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових 

досліджень та інших творчих завдань. 

30 

Добре («до 25») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  

вибраної теми.   

25 

Задовільно («до 20») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

20 

Незадовільно («до 15») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

15 

Незадовільно («до 10») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по 

вибраній темі  не виконано.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3  Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового 

контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

A 90 – 100 5 відмінно 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 
незадовільно 

(без права перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни «Управління якістю»   включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 

 



РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Методики активізації процесу навчання 
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВИТКУ 

МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СВІТІ. 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
1. Загальновизнані світові лідери у сфері управління якістю 

підприємства США, Японії та низки країн Західної 

Європи. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Як співвідносяться етапи становлення менеджменту 

якості із загальними тенденціями розвитку науки 

управління?  

2. Які етапи з точки зору стратегічного підходу 

виділяють у становленні та розвитку систем управління 

якістю?  

 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1 Які вчені зробили найсуттєвіший внесок у 

формування та розвиток наукових підходів до 

управління якістю?  

2 В чому сутність досвіду управління якістю в США?  

3 Назвіть основні особливості японського досвіду 

управління якістю.  

4 Презентація ІРС. 
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ. КОНЦЕПЦІЯ TQM – ЯК 

ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
1. Які області науки вплинули на формування теорії ТQM та 

які вчені зробили найсуттєвіший внесок у її розвиток?  

2. Як ці ідеї використовуються у практиці діяльності 

вітчизняних підприємств?  

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Світова практика присудження нагород за якість.  

2. Модель ділової досконалості EFQM. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Ідеологія якої із історично складених систем 

управління якістю відповідає девізові «Якість 

продукції як відповідність вимогам споживача, 

персоналу і суспільства» 

2. Презентація ІРС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри 

економіки та менеджменту, 

факультет управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і 

відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – 

www.uceps.com.ua 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

▪ Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з 

навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з 

вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІДР  

▪ Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    


