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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення  навчальної дисципліни є створення і 

впровадження систем якості відповідних міжнародним стандартам серії ISO 9000 для 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань здобувачів вищої 

освіти та вивчення засад теорії та методології системи якості та сертифікації; принципів 

побудови та функціонування системи якості та сертифікації; вивчення нормативно-

правових, організаційних та економічних питань щодо системи якості та сертифікації.  

 

Завдання вивчення дисципліни: 

 

Основні завдання  дисципліни “Система якості та сертифікації” визначення теоретико-

методологічних засад системи якості та сертифікації; принципів побудови та 

функціонування системи управління якістю; вивчення нормативно-правових, 

організаційних та економічних питань щодо системи якості та сертифікації.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Система якості та сертифікації” базується на вивченні таких 

дисциплін як „Макроекономіка”, „Економіка у європейській інтеграції”, „Математика для 

економістів”, „Теорія і практика управління”, „Вступ до фаху”, „Теорія та історія 

управління”. 

Одночасно “Система якості та сертифікації”  є базою для глибокого вивчення таких 

дисципліни як „Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва”. „Економіка 

підприємства”, „Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, „Інвестування”, 

„Страхування”, „Маркетинг”, „Менеджмент”, „Податкова система”, „Митна справа” тощо. 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані 

такі компетентності 

загальні:  
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність працювати в команді або автономно; 

- навички використання сучасних інформаційних систем у комунікаційних 

технологій; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні:  

- знання призначення та структуру стандартів ISO серії 9000;   

-  знання вимог стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості;   

- знання методології оцінки діяльності та результатів діяльності суб’єктів 

господарювання щодо критеріїв премій за якістю;   

- знання методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства у 

відповідності з концепцією TQM;   



- знання значення та процедури сертифікації системи якості і аудиту якості;   

- знати основні форми збору, аналізу фінансових даних, форми фінансової 

звітності про діяльність у галузі якості, їх призначення та особливості 

застосування.  

Вивчення навчальної дисципліни “Система якості та сертифікації” передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати: 

- суть, значення і завдання системи якості та сертифікації; 

- теоретико-методологічних засад системи якості та сертифікації як механізму 

ефективного управління розвитком конкурентоспроможністю; 

-  система нормативно-правового забезпечення системи якості та сертифікації  

- прогресивний зарубіжний досвід засад системи якості та сертифікації 

муніципального управління  

б) уміти: 

- здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді. 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні 

управлінські рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з 

системи якості та сертифікації;. 

- засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями. 

- розробляти політику підприємства в галузі управління якістю;   

- розробляти структуру і основні положення “Керівництва з якості”;  

- вибирати необхідні стандарти ISO серії 9000 залежно від специфіки підприємства;  

- розробляти основні елементи систем управління якістю за моделями стандартів 

ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003;  

- розробляти основні елементи системи якості згідно з концепцією  

- TQM, виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської 

премії за якість;  

- вибирати оптимальну форму збору, аналізу і обробки економічних даних про 

діяльність у галузі якості і функціонування системи якості;  

- розробляти механізм управління економікою якості.  

-  

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 навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, залік 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Система якості та сертифікації” 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова навчальна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс:  III 

Семестр:  V 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, 

самостійна робота, робота в бібліотеці, 

Інтернеті, захист реферативних робіт, 

складання схем, таблиць, презентацій, 

розв’язування ситуаційних завдань, 

проведення тренінгів тощо  
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійн

а робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуа

льна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 48 32 16 72 16 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольни

х робіт 

Вид контролю 

3 13 1 залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю.  

Тема 2. Основні проблеми системи якості та сертифікації.  

Тема 3. Міжнародний досвід управління системою якості та сертифікації. 

Тема 4. Вітчизняний досвід управління системою якості та сертифікації.  

Тема 5. Базова концепція загального управління системою якості та сертифікації.  

Тема 6. Системи управління якістю.  

Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000.  

Тема 8. Статистичні методи контролю якості.  

Тема 9. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD).  

Тема 10. Сертифікація систем якості підприємства.  

Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація.  

Тема 12. Облік витрат на якість в умовах TQM.  

Тема 13. Аудит якості та премії якості.  

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю. 

Керівництво ISO/IEC 2 «Загальні терміни та визначення в галузі стандартизації та 

суміжних видів діяльності» - основний документ зі стандартизації термінів щодо 

управління якістю. Значення основних категорій в теорії управління якістю згідно з 

ДСТУ ISO серії 9000- 2007. Сутність управління якістю товарів як виду діяльності, 

спрямованого на виконання вимог до їх якості.  

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Система 

номенклатури показників якості продукції. Понятійний ряд якості:  

характеристика, властивість, загальна якість.  

 

Тема 2. Основні проблеми системи якості та сертифікації. 

Проблема якості продукції на сучасному етапі. Взаємозв'язок якості товарів з успіхом та 

ефективністю розвитку національної економіки, конкурентоспроможністю продукції, 

національним престижем країни.  

Значення та сутність управління якістю товарів. Управління якістю на рівні 

підприємства. Функції виробництва, спрямовані на покращення якості продукції залежно 

від характеру діяльності підприємства, організації, фірми. Фактори, що формують та 

забезпечують якість. Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до загального 

управління якістю (TQM).  

Тема 3. Міжнародний досвід управління системою якості та сертифікації. 

Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю в світі: перевірка 

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

управління якістю (QM); загальне управління якістю (TQM). Характеристика етапів 

розвитку управління якістю та їх удосконалення Досвід управління якістю в різних 

країнах світу: США, Японії, країнах Західної Європи, Азії та Африки.  

 

Тема 4. Вітчизняний досвід управління системою якості та сертифікації. 

Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. Поява елементів управління 

якості товарів на основі розвитку та впровадження стандартизації. Розвиток управління 

якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю. 



Розвиток систем управління якістю на підприємствах за часів СРСР: Саратівська система 

бездефектного виготовлення продукції (БВП); Горьківська система КАНАРСПИ (рос.: 

качество, надежность, ресурс с первых изделий); Ярославська система наукової 

організації робіт із підвищення моторесурса (НОРМ); Львівська система бездефектної 

праці (СБТ); комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП).  

 

Тема 5. Базова концепція загального управління системою якості та сертифікації. 

Основні елементи стратегії TQM. Умови успішного впровадження TQM. Промислова 

логіка загального управління якістю. Японська система планування необхідних 

матеріалів (MRP). Західна система планування з урахуванням моменту перезамовлення 

(ROP). Системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-Case (JIC).  

Нові підходи до управління людськими ресурсами в умовах TQM. Організація 

навчання. Розподіл повноважень та якості при управлінні людськими ресурсами в умовах 

TQM. Теорія постановки цілей.  

Реалізація методів загального управління якістю в Україні.  

 

Тема 6. Системи управління якістю. 

Системний підхід до проблеми управління якістю продукції.  

Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума, модель ЕтінгераСітінга, модель 

Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. Механізм управління якістю продукції. 

Принципи та функції системи управління якістю продукції. Комплексні системи 

управління якістю продукції. Порядок розроблення галузевих та територіальних систем 

управління якістю. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України. 

Розроблення систем управління якістю освітньої діяльності.  

 

Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000. 

Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000, еволюція розвитку стандартів 

якості. Структура базових стандартів ISO серії 9000. Організація робіт з впровадження 

стандартів ISO серії 9000 в Україні. Забезпечення відповідності систем якості стандартам 

ISO серії 9000.  

Робота з гармонізації вітчизняних стандартів та системи якості з міжнародними. 

Стандарти ISO серії 9000 і TQM.  

 

Тема 8. Статистичні методи контролю якості. 
Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збирання інформації.  

Статистичний ряд і його характеристики. Сім інструментів контролю якості: контрольний 

лист, гістограма, діаграма розсіювання, метод стратифікації, діаграма Парето, причинно-

наслідкова діаграма (Ісікави), контрольна карта Шухарта). Принципи їх побудови та 

застосування. Вивчення статистичних методів контролю якості.  

Тема 9. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD). 
Загальні положення. Порядок збирання вихідних даних. Вимоги споживача 

залежно від профілю якості. Модель профілю якості (за Н. Кано), його складові. Ключові 

елементи та інструменти Розгортання Функції Якості. Концепція Будинку Якості та етапи 

відстежування «голосу споживача» при Розгортанні Функції Якості. Зв'язок інструментів 

якості TQM та QFD. Планування якості продовольчих та непродовольчих товарів. 

  

Тема 10. Сертифікація систем якості підприємства. 
Основні принципи проведення сертифікації систем якості підприємств. 

Нормативна база для сертифікації систем якості: міжнародна, регіональна, національна. 

Етапи проведення сертифікації системи якості. Реєстр систем якості, його структура та 

функції. Міжнародна система визначення результатів оцінювання систем якості ISO/IES. 

Європейський союз із сертифікації та оцінювання систем якості. Сертифікація систем 



якості в Україні. Аналіз нормативних документів щодо сертифікації систем якості в 

Україні  

 

Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація. 

Вплив якості на прибуток та збитки підприємства. Традиційні підходи до 

визначення «оптимальної вартості якості». Структура прибутків та витрат. Класифікація 

витрат. Окупність витрат на якість. Рівні витрат на якість продукції. Витрати на якість і 

політика «нульового дефекта». Відносні частки елементів витрат на якість.  

 

Тема 12. Облік витрат на якість в умовах TQM. 
Алгоритм діяльності щодо фінансування витрат на якість. Основні задачі 

вимірювання витрат на якість. Витрати на відповідність, їх структура. Витрати на 

контроль. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість.  

 

Тема 13. Аудит якості та премії якості. 

Причини мотивації проведення оцінки якості. Характеристика типів аудиторських 

перевірок якості. Достовірність результатів оцінювання. Підготовка до зовнішнього 

аудиту щодо відповідності стандартам ISO серії 9000. Попередня організаційна робота. 

Підготовка документації. Технологія здійснення процедури зовнішнього аудиту. 

Сертифікаційний та внутрішній аудити. Процес сертифікації щодо відповідності 

стандартам ISO серії 9000. Мета проведення внутрішнього аудиту, основні етапи. Вимоги 

до аудиторів (інспекторів) та їх обов'язки. Корегуючі дії щодо виправлення виявлених 

невідповідностей. Методичні підходи до оцінки якості функціонування фірми. Методика 

самооцінки підприємств за критеріями національних премій з якості та критеріями 
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ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 
Тема 1. Стандартизація термінології в 

галузі управління якістю.  
8 3 5 2 1  

Тема 2 
Тема 2. Основні проблеми системи 

якості та сертифікації.  
8 3 5 2 1  

Тема 3 

Тема 3. Міжнародний досвід 

управління системою якості та 

сертифікації. 
10 5 5 4 1  

Тема 4 
Тема 4. Вітчизняний досвід управління 

системою якості та сертифікації.  
11 5 6 4 1  

Тема 5 

Тема 5. Базова концепція загального 

управління системою якості та 

сертифікації.  
12 6 6 4 2  

Тема 6 Тема 6. Системи управління якістю.  9 3 6 2 1  

Тема 7 
Тема 7. Система якості в стандартах 

ISO серії 9000.  
9 3 6 2 1  

Тема 8 
Тема 8. Статистичні методи контролю 

якості.  
9 3 6 2 1  

Тема 9 

Тема 9. Інструменти управління якістю 

та процес розгортання функції якості 

(QFD).  
9 3 6 2 1  

Тема 10 
Тема 10. Сертифікація систем якості 

підприємства.  
9 3 6 2 1  

Тема 11 
Тема 11. Витрати на якість та їх 

класифікація.  
8 3 5 2 1  

Тема 12 Тема 12. Облік витрат на якість в 

умовах TQM.  
8 3 5 2 1  

Тема 13 Тема 13. Аудит якості та премії якості.  3 3 5 2 1  

 Заліковий модуль № 1 2 2    2 

Разом годин 120 48 72/16 32 14 2 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
  

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1. Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю.  2 

2 Тема 2. Основні проблеми системи якості та сертифікації.  2 

3 
Тема 3. Міжнародний досвід управління системою якості та 

сертифікації. 
4 

4 
Тема 4. Вітчизняний досвід управління системою якості та 

сертифікації.  
4 

5 
Тема 5. Базова концепція загального управління системою якості 

та сертифікації.  
4 

6 Тема 6. Системи управління якістю.  2 

7 Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000.  2 

8. Тема 8. Статистичні методи контролю якості.  2 

9 
Тема 9. Інструменти управління якістю та процес розгортання 

функції якості (QFD).  
2 

10 Тема 10. Сертифікація систем якості підприємства.  2 

11 Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація.  2 

12 Тема 12. Облік витрат на якість в умовах TQM.  2 

13 Тема 13. Аудит якості та премії якості.  2 

 Разом 32 

 

 



7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського заняття.  

 

Кількіс

ть 

годин  

1 2 3 

1 

Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю.  

Тема 2. Основні проблеми системи якості та сертифікації 
2 

2 

Семінарське заняття №2 

Тема 3. Міжнародний досвід управління системою якості та 

сертифікації.  

Тема 4. Вітчизняний досвід управління системою якості та 

сертифікації..  

2 

3 

Семінарське заняття №3 

Тема 5. Базова концепція загального управління системою якості та 

сертифікації.  
2 

4 

Семінарське заняття №4 

Тема 6. Системи управління якістю. 

Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000. 

2 

5 

Семінарське заняття №5 

Тема 8. Статистичні методи контролю якості. 

Тема 9. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції 

якості (QFD). 

2 

6 

Семінарське заняття №6 

Тема 10. Сертифікація систем якості підприємства. 

Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація 

2 

7 

Семінарське заняття №7 

Тема 12. Облік витрат на якість в умовах TQM.  

Тема 13. Аудит якості та премії якості 

2 

Разом 14 

 

7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація щодо виконання СРС та ІНДЗ 2 

2. 
Консультація з теми 3 «Міжнародний досвід управління системою якості 

та сертифікації.  
2 

3. 
Консультація з теми 4 « Вітчизняний досвід управління системою якості 

та сертифікації..» 
2 

4. Консультація з теми 13 « Аудит якості та премії якості » 2 

5. Консультація до екзамену 2 

Разом годин 8 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  
“Система якості та сертифікації”   

1. Місце процесу управління системою якості та сертифікації в системі 

менеджменту організації.  

2. Значення системи якості та сертифікації на рівні держави та суб’єктів 

господарювання.  



3. Визначення терміну «якість»: аналіз підходів.  

4. Поняття «петлі якості» та аналіз її складових елементів.  

1. Сутність і складові менеджменту якості.  

2. Аналіз співвідношення термінів «управління якістю» та «менеджмент якості».  

3. Аналіз співвідношення термінів «система якості», «система забезпечення 

якості», «система управління якістю», «система менеджменту якості».  

4. Змістовна характеристика принципів управління якістю Е. Демінга.  

5. Сучасні принципи менеджменту якості.  

6. Сутність і зміст процесного підходу в управлінні якістю.  

7. Сутність і зміст системного підходу в управлінні якістю.  

8. Якість і задоволеність споживача: оцінка співвідношення між вартістю та 

цінністю продукту.  

9. Періоди становлення менеджменту якості в системі загального менеджменту.  

10. Змістовна характеристика основних етапів розвитку систем управління якістю.  

11. Особливості формування та розвитку вітчизняних систем управління якістю.  

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

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

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

15. «Гуру якості» та характеристика їх внеску у формування сучасної концепції 

менеджменту якості.  

16. Призначення та склад функцій у процесі управління якістю: огляд підходів.  

17. Цикл Демінга: сутність, значення, склад основних етапів робіт.  

18. Змістовна характеристика функцій управління якістю в системі менеджменту 

якості організації.  

19. Поняття та види контролю якості.  

20. Статистичний приймальний контроль: сутність, мета, порядок проведення.  

21. Характеристика методів управління якістю.  

22. Особливості та механізм застосування класичних методів управління якістю.  

23. Особливості та механізм застосування «нових» методів управління якістю.  

24. Інструменти контролю якості: склад, призначення, сфери застосування.  

25. Інструменти управління якістю: склад, призначення, сфери застосування.  

26. Метод QFD та сфери його застосування в системі менеджменту якості.  

27. Концепція Будинку якості: сутність, основна ідея, механізм застосування.  

28. Порядок побудови Будинку якості. Його складові елементи.  

29. Практична реалізація методу QFD у процесі створення нового продукту.  

30. Концепція оптимального рівня якості: переваги та недоліки.  

31. Сучасна концепція управління витратами на якість.  

32. Класифікація витрат на якість.  

33. Аналіз підходів до обліку й витрат на якість у межах організації.  

34. Методи аналізу витрат на якість.  

35. Класифікація показників якості продукції.  

36. Характеристика одиничних показників якості.  

37. Порядок та методи оцінювання рівня якості продукції.  

38. Тотальний менеджмент якості (TQM): сутність і шляхи реалізації.  

39. Базові концепції TQM: склад і загальна характеристика.  

40. Роль вищого керівництва організації в реалізації ідей TQM.  

41. Концепція внутрішнього маркетингу організації.  

42. Зміна підходів в управлінні персоналом в умовах TQM.  

43. Сутність і призначення премій якості.  

44. Японська премія за якість Е. Демінга.  



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

46. Європейська нагорода за якість.   

47. Самооцінювання підприємств за критеріями Європейської моделі ділової 

досконалості.  

48. Об’єкти та види стандартизації.  

49. Призначення державної системи стандартизації, її мета, принципи управління, 

склад органів.  

50. Напрями реформування державної системи стандартизації в Україні. Технічні 

регламенти.  

51. Головна мета, склад і напрями діяльності міжнародних та європейських 

організацій із стандартизації.  

52. Особливості міжнародної та європейської стандартизації.  

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

характер вимог.  

54. Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 2000 року: структура, склад, 

характер вимог.  

55. Склад, структура та призначення галузевих систем стандартів.  

56. Загальний підхід до створення системи менеджменту якості (СМЯ) на 

підприємстві відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000.  

57. Елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІСО 

9001:2001.  

58. Порядок розроблення та впровадження СМЯ в діяльність підприємства.   

59. Зміст етапів створення системи якості.   

60. Структура документації СМЯ та порядок її розроблення.   

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

62. Склад документів організації, у яких відображається зміст політики якості.  

63. Настанови (методики) з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.  

64. Процедури з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.  

65. Протоколи якості та сфера їх застосування.  

66. Удосконалення та розвиток системи менеджменту якості.  

67. Поняття, види та об’єкти сертифікації.   

68. Призначення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.  

69. Поняття та призначення сертифікації системи якості.  

70. Організація робіт із сертифікації СМЯ.   

71. Поняття, призначення та види аудиту якості.  

72. Місце та роль внутрішнього аудиту в забезпеченні ефективного функціонування 

СМЯ.  

73. Поняття якості, характеристика її показників  

74. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва  

75. Методика визначення втрат від зниження якості продукції.  

76. Основні чинники підвищення якості продукції в сільському господарстві.  

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

“Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка” від 26.02.2020 р., за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами оцінювання сформованих компетентностей у студентів з дисципліни 

„Система якості та сертифікаціі” є: семінари, тестування, індивідуальна та самостійна 

робота, поточний та проміжний контроль, інше.  



Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як сума з поточних балів, відображених у журналі обліку відвідування та 

успішності студентів,  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає 

суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу 

(максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає 

модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від 

визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових 

робіт (акти проміжного контролю, заключення, індивідуальну роботу). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних та 

письмових робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в 

онлайн форматі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, встановлених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, крім рекомендованих. 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань і компетенцій студентів 

 

Поточний контроль 

РАЗОМ Семінарські 

практичні заняття     

Модульна 

контрольна робота   

Самостійна 

робота студента    

Індивідуальна 

робота студента    

70 20 5 5 100 

 
9.2. Система нарахування рейтингових балів за усіма видами навчальної діяльності 

студента 

№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1. 

Категорії оцінки практичних робіт та семінарських занять 
Від 0 до 5 

балів 
70 

Практичні роботи   

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, без помилок і зарахована 
5  

 практична робота виконана в зазначений термін, у 4  



№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

повному обсязі, зарахована, але є несуттєві помилки 

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є суттєві помилки, що 

частково впливають на висновки і пропозиції 

3  

 практична робота виконана у неповному обсязі, або 

(та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання 

2  

 виконання пропущеної без поважних причин 

практичної роботи або повторне виконання не 

зарахованої практичної роботи 

1  

 практична робота не виконана або не зарахована 0  

Семінарські заняття   

- розгорнутий, вичерпаний виклад змісту питання; повний 

перелік необхідний для розкриття змісту питання 

категорій та законів; правильне розкриття змісту 

категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку та 

взаємодії; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; використання актуальних 

фактичних та статичних даних, матеріалів останніх подій 

в економічній, фінансовій та суспільних сферах в країні 

та за її межами 

5  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо 

він потрібен для вичерпного розкриття питання); при 

розкритті змісту питання в цілому правильно, за 

зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 

помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою 

викладача він швидко орієнтується  і знаходить правильні 

відповіді. 

4  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо він 

потрібен для вичерпного розкриття питання); одночасно 

мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують попередні критерії оцінки; відповідь 

малообгрунтована, неповна; студент не знайомий з 

законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 

преси з фінансово-аналітичних питань; студент лише з 

допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої 

помилки. 

2  

 
- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище; 
1  



№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 

окремо характеризують попередні критерії оцінки; у 

відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; допущенні грубі помилки й студент не може їх 

виправити; студент приймав участь в доповненнях, робив 

рецензії на виступи інших студентів, зробив 

повідомлення по суті заняття тощо. 

- студент відсутній на занятті; студент не приймав участі 

в обговоренні питань   
0  

2. 

Проміжний контроль 1 (контрольна робота). Проводиться в 

письмовій формі за окремими варіантами. Встановлено 3 

рівні складності завдань 

20 

 - 1 рівень: завдання з вибором відповіді 10 

 - 2 рівень: теоретичні питання   10 

 - 3 рівень:   розв’язування задачі  

3. 

Виконання індивідуальної роботи Від 0 до 5 5 

-грунтовне вирішення проблем, відображення власної 

позиції щодо прийняття управлінських рішень на основі 

узагальненої інформації; наявність змістовних висновків та 

конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність 

оформлення роботи 

5  

-наявність інформаційного матеріалу і узагальнень, 

помилки в розрахунках, що спричиняють  неправильні 

висновки та викривлюють пропозиції щодо покращення 

діяльності підприємства; несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень та 

неестетичне оформлення роботи 

2  

-відсутність виконаної індивідуальної роботи у встановлені 

терміни 
0  

4. 
Виконання самостійної роботи (Тестовий контроль: 10 

тестів по 0.5) 
Від 0 до 1 5 

 

 

 

 

 

 



 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

РОЗДІЛ  10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   
Викладання дисципліни „Система якості та сертифікаціі” супроводжує таке 

методичне забезпечення:   

• стандарти вищої освіти; 

• навчальні та робочі навчальні плани; 

• навчальна та робоча програма; 

• навчально-методичний комплекс дисципліни; 

• методичні рекомендації до виконання самостійної/індивідуальної роботи; 

• завдання для проведення проміжного контролю; 

• законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, підручники і навчальні посібники. 

РОЗДІЛ  11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

 Методи  активізації процесу  

навчання 

Практичне застосування навчальних  

технологій 

Проблемні лекції 



Проблемні лекції направлені на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів. 

 

Тема 10. Сертифікація систем 

якості підприємства. 

Проблемні питання: 

1. Нормативна база для сертифікації 

систем якості: міжнародна, регіональна, 

національна.  

2. Етапи проведення сертифікації системи 

якості.  

3. Міжнародна система визначення 

результатів оцінювання систем якості 

ISO/IES.  

Тема 11. Витрати на якість та їх 

класифікація.  

Проблемні питання: 

 

1. Структура прибутків та витрат. 

Класифікація витрат. 

2. Витрати на якість і політика 

«нульового дефекта».  

3. Відносні частки елементів витрат 

на якість.  

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

невідкладних завдань, ступінь якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Тема 12. Облік витрат на якість в 

умовах TQM. 
 Мозкова атака щодо утворення 

алгоритму фінансування витрат на якість  

Робота в малих групах 

Робота в малих групах дає змогу 

структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування.  

Тема 13. Аудит якості та премії 

якості. 

   Робота в малих групах при проведенні   

аудиторних практичних занять 

 

РОЗДІЛ  12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ 
 Ресурси мережі Інтернет   Ресурси мережі Факультету з навчальної 

дисципліни  

▪  Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪    http://www. library. lviv.ua/–

Львівська національна наукова 

бібліотека України ім. В. Стефаника  

▪     http://uk.wikipedia.org – вільна 

енциклопедія  

 

Навчальна програма з дисципліни “Система 

якості та сертифікації” 

Робоча програма з дисципліни дисципліни 

“Система якості та сертифікації” 

Методичні рекомендації для семінарських 

занять 

Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів 

Методичні рекомендації для індивідуальної 

роботи студентів 

Засоби діагностики знань з дисципліни 

“Система якості та сертифікації” 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

 

  

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


