
 

 

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.   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 

 

РОЗДІЛ 4.  . ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1 

 

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю. 

1.Значення основних категорій в теорії управління якістю згідно з ДСТУ ISO серії 9000- 

2007.  

2.Сутність управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого на виконання вимог 

до їх якості.  

3.Системи управління якістю. 

 

Тема 2. Основні проблеми системи якості та сертифікації. 

1. Проблема якості продукції на сучасному етапі.  

2. Значення та сутність управління якістю товарів.  

3. Управління якістю на рівні підприємства. 

4.Функції виробництва, спрямовані на покращення якості продукції залежно від характеру 

діяльності підприємства, організації, фірми. 

 

 



С емінарське заняття № 2 

 

Тема 3. Міжнародний досвід управління системою якості та сертифікації. 

1. Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю.  

2. Перевірка якості та випробування;  

3.Контроль якості (QC);  

4.Системи забезпечення якості (QA);  

Тема 4. Вітчизняний досвід управління системою якості та сертифікації. 

1.Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. 2.Поява елементів управління 

якості товарів на основі розвитку та впровадження стандартизації. 

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

управління якістю. 

 

Семінарське заняття № 3 

 

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

1. Основні елементи стратегії TQM.  

2. Умови успішного впровадження TQM.  

3. Промислова логіка загального управління якістю. 4.Реалізація методів загального 

управління якістю в Україні.  

 

Семінарське заняття № 4 

 

Тема 6. Системи управління якістю. 

1.Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. 

2.Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума,  

3. Модель ЕтінгераСітінга,  

4. Модель Джурана. Теорії Маслоу  

5. Модель Мак-Грегора.  

6.Механізм управління якістю продукції.  

Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000. 

1. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000, еволюція розвитку стандартів якості.  

2. Структура базових стандартів ISO серії 9000. 

3. Організація робіт з впровадження стандартів ISO серії 9000 в Україні. 

 

 

Семінарське заняття № 1 

 

Тема 8. Статистичні методи контролю якості. 
1. Сутність статистичних методів контролю якості.  

2.Порядок збирання інформації для контролю якості.  

3. Статистичний ряд і його характеристики. 

4. Інструменти контролю якості. 

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

2. Порядок збирання вихідних даних. 

3. Вимоги споживача залежно від профілю якості. 

4. Модель профілю якості (за Н. Кано), його складові.  

 

 

Семінарське заняття № 1 

 



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

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

3. Етапи проведення сертифікації системи якості.  

Тема 11. Витрати на якість та їх класифікація. 

1.Вплив якості на прибуток та збитки підприємства. 

2. Традиційні підходи до визначення «оптимальної вартості якості».  

3.Структура прибутків та витрат. Класифікація витрат. 4.Окупність витрат на якість.  

 

Семінарське заняття № 1 

 

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. 

1. Причини мотивації проведення оцінки якості. 

2. Характеристика типів аудиторських перевірок якості. 

3. Достовірність результатів оцінювання. 

4. Підготовка до зовнішнього аудиту щодо відповідності стандартам ISO серії 9000.  

5. Попередня організаційна робота. Підготовка документації. 6. Технологія здійснення 

процедури зовнішнього аудиту. 
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