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Назва дисципліни “ Система якості та сертифікаціі” 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 28 публічне управління та адміністрування  

спеціальності 281 публічне управління та адміністрування 

Викладачі дисципліни Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом 

Контактна інформація 

викладачів 

olha.malinovska@lnu.edu.ua  

вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації  

 в день проведення лекцій/практичних занять. 

 он-лайн консультації. (Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити). 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб формувати сучасне системне 

мислення та комплекс спеціальних вмінь, практичних знань і навичок у 

галузі системи якості та сертифікаціі. 

Тому у курсі представлено як огляд теоретичних основ та теоретико-

методологічних засад 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.  

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.  

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна “Система якості та сертифікаціі” належить до 

вибіркоіої навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним 

планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» за галуззю знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціалізацією «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» читається на 3 курсі - 5 семестрі в обсязі 4 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Підсумковий контроль –екзамен у кінці семестру. Обсяг курсу – 120 

годин, аудиторних занять 48годин, з них 32 години лекцій, 16 години 

семінарських занять та 72 годин самостійної роботи.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Система якості та 

сертифікаціі” є формування системи спеціальних знань здобувачів 

вищої освіти та вивчення засад теорії та методології системи якості та 

сертифікації; принципів побудови та функціонування системи якості та 

mailto:olga.malinovska@lnu.edu.ua


сертифікації; вивчення нормативно-правових, організаційних та 

економічних питань щодо системи якості та сертифікації.  

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основні джерела:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. 

3. Господарський кодекс України  від 16.01.2003 р. № 436–IV.   

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 г. № 2755-VI. http:// 

www.rada.gov.ua 

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. 

№ 4651-VI. 

7. Амосов О. Ю. Теоретико-методологічні особливості розвитку 

менеджменту якості продукції підприємств АПК / О. Ю. Амосов 

// Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства. Серія «Економічні науки». Випуск 98. 

– Харків: ХНТУСГ,  

8. 2010. – С. 3-7.  

9. Боженко Л. І. Управління якістю, основи стандартизації та 

сертифікації продукції: Навч. посіб. / Л. І. Боженко, О. Й.  

Гутта. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.  

10. Вакуленко А. В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко — К.: КНЕУ, 2004. — 167 

с.  

11. Всеобщее управление качеством (TQM) / Под ред. О. П. 

Глудкина. –  

12. М.: Горячая линия-Телеком, 2001. – 600 с.  

13. Захожай  В. Б.  Статистика  якості:  Підруч.  / 

 В. Б. Захожай,  

14. А. Ю. Чорний.  – К.: МАУП, 2005. – 576 с.  

15. Зось-Кіор М. В. Управління якістю і конкурентоспроможністю 

продукції аграрних підприємств в умовах глобалізації 

економіки / М. В. ЗосьКіор, Н. С. Соколова: монографія. – 

Луганск: ЛНАУ, Елтон-2, 2012. – 248 с.  

16. Лойко Д. П. Управління якістю: навч. посіб. / [Д. П. Лойко, О. 

В. Вотченнікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр]. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2010. – 336 с.  

17. Мазур И. И. Управление качеством: учеб. Пособ. / И. И. Мазур,  

18. В. Д. Шапиро.[ под ред. И.И.Мазура.] – М.: Высш.школа, 2003. 

– 334с.  

19. Менеджмент якості: Конспект лекцій (для студентів 

спеціальності  

20. 7.050201 усіх форм навчання) / Укл. В. В. Ляшенко. – 

Краматорськ: ДДМА, 2007. – 88 с.  

21. Мишин В. М. Управление качеством: Учеб. пособ. для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 463 с.  

22. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості /  

23. О. І. Момот: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 

368 с.  

24. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО  

25. 9000:2000. Политика.  Оценка.  Формирование  /  В. А.  Никитин,  

26. В. В. Филончева. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 127с.  



27. Никифоров А.Д. Управление качеством: учеб. пособ. для вузов 

/ А. Д. Никифоров. – М.: Дрофа, 2004. – 720с.  

28. Царенко О. М. Управління якістю агропромислової продукції / 

О. М. Царенко, В. П. Руденко: навч. посібник. – Суми: ВТД  

29. «Універститетська книга», 2006. – 431 с.  

30. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – 

К.:  

31. «Знання», 2007. – 471с. 

допоміжна:  

32. ДСТУ ISO 9000:2000. Система управління якістю. Основні 

положення та словник.  

33. ДСТУ ISO 9001:2000. Система управління якістю. Вимоги.  

34. ДСТУ ISO 9002:2000. Система управління якістю.  

35. ДСТУ ISO 9003:2000. Система управління якістю.  

36. ДСТУ ISO 9004:2000. Система управління якістю. Настанови 

щодо поліпшення якості.  

37. ISO 9000:2001. Система управління якістю. Основні положення 

та словник.  

38. ISO 9001:2001. Система управління якістю. Вимоги.  

39. ISO 9004:2001. Система управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності.  

40. Про гігієну продуктів харчування: Директива Ради 93/43 ЄЕС 

від 14.06.93.  

41. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та 

визначення.  

42. ДСТУ ISO 10011-1-97. Настанови щодо перевірки систем 

якості. - Ч. 1. Перевірка.  

43. ДСТУ ISO 10011-2-97. Настанови щодо перевірки систем 

якості. - Ч. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки 

систем якості.  

44. ДСТУ ISO 10011-3-97. Настанови щодо перевірки систем 

якості. — Ч. 3 Управління програмами перевірок.  

45. ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарти з правління якістю та 

забезпечення якості. — Ч. 1. Настанови щодо вибору та 

застосування.  

46. ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарти з правління якістю та 

забезпечення якості. — Ч. 2. Настанови щодо застосування 

ДСТУ ISO 9001-95; ДСТУ ISO 9002-95; ДСТУ ISO 9003-95.  

47. ДСТУ ISO 9001-95. Системи якості. Модель забезпечення 

якості у процесі проектування, розроблення, виробництва, 

монтажу та обслуговування.  

48. ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення 

якості у процесі розроблення, виробництва, монтажу та 

обслуговування. ДСТУ ISO 9003-95. Системи якості. Модель 

забезпечення якості у процесі контролю готової продукції та її 

випробувань.  

49. ДСТУ ISO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи 

якості. — Ч. 1. Настанови.  

50. ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю та елементи системи 

якості. — Ч. 1. Настанови щодо послуг.  

51. ДСТУ 2926-94. Системи якості. Комплекси керування якістю 



системи технологій. Основні положення.  

52. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування якістю 

системи технологій. Загальні вимоги до інформаційно-

технологічних моделей керування якістю.  

53. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. 

Терміни та визначення.  

54. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація 

систем якості. Порядок проведення.  

55. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні 

положення.  

56. ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до 

органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.  

57. ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки 

документів. Форма та опис.  

58. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання 

якості.  

Ресурси інтернету:  

1. Офіційне представництво Президента України: 

www.president.gov.ua 

2. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua 

3. Верховна Рада України: www.rada.gov.ua 

4. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info  

5. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

6. http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

7. http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

8. http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

9. Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс].   

Режим доступу: http: // www.auc.org.ua  

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1996 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

11. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http: // www.rada.gov.ua 

12. http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку. 

13. http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики 

України. 

14. http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

15. http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

16. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в 

Україні. 

17. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського 

18. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-

інформаційні центри України  

19. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова 

бібліотека України ім. В. Стефаника  

20. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

21. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу: 

http://www.cor.eu.int/home. htm  
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Обсяг курсу Обсяг курсу – 120 годин, аудиторних занять 48годин, з них 32 години 

лекцій, 16 години семінарських занять та 72 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

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 

Ключові слова Стандартизація, управління якістю, системи управління якістю, 

система номенклатури, показники якості продукції, структура базових 

стандартів, стандарти ISO 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

 

СХЕМА КУРСУ 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література. 

 

*** Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 Тема 1. Стандартизація 

термінології в галузі 

управління якістю. 

1.Керівництво ISO/IEC 2 

«Загальні терміни та визначення 

в галузі стандартизації та 

суміжних видів діяльності»  

2.Значення основних категорій в 

теорії управління якістю згідно з 

ДСТУ ISO серії 9000- 2007. 

3.Сутність управління якістю 

товарів як виду діяльності, 

спрямованого на виконання 

вимог до їх якості.  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 

8 

1 

2 Тема 2. Основні проблеми 

системи якості та сертифікації. 

1.Проблема якості продукції на 

сучасному етапі.  

2.Значення та сутність управління 

якістю товарів. Управління якістю 

на рівні підприємства.  

3.Наукові основи управління 

якістю товарів від Демінга до 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

8 
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загального управління якістю 

(TQM).  

 

робота Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 

3 Тема 3. Міжнародний досвід 

управління системою якості та 

сертифікації. 

1.Послідовність розвитку методів 

і підходів до управління якістю в 

світі: перевірка якості та 

випробування;  

2.Характеристика етапів розвитку 

управління якістю та їх 

удосконалення  

3.Досвід управління якістю в 

різних країнах світу: США, 

Японії, країнах Західної Європи, 

Азії та Африки.  

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 

10 

3 

4 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. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 
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[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 

5 Тема 5. Базова концепція 

загального управління 

системою якості та 

сертифікації. 

1.Основні елементи стратегії 

TQM.  

2.Умови успішного 

впровадження TQM. Промислова 

логіка загального управління 

якістю.  

3.Нові підходи до управління 

людськими ресурсами в умовах 

TQM. 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота, 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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6 Тема 6. Системи управління 

якістю. 
1.Системний підхід до проблеми 

управління якістю продукції.  

2.Принципи та функції системи 

управління якістю продукції. 

Комплексні системи управління 

якістю продукції. 

3.Порядок розроблення галузевих 

та територіальних систем 

управління якістю. 

4.Впровадження систем 

управління якістю на 

підприємствах України.  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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7 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. Організація робіт з 

впровадження стандартів ISO 

серії 9000 в Україні.  

3. Забезпечення відповідності 

систем якості стандартам ISO 

серії 9000.  

4.Робота з гармонізації 

вітчизняних стандартів та системи 

якості з міжнародними. Стандарти 

ISO серії 9000 і TQM. 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 

9 

7 

8 Тема 8. Статистичні методи 

контролю якості. 

1.Сутність статистичних методів 

контролю якості. 

2.Порядок збирання інформації.  

3.Статистичний ряд і його 

характеристики.  

4.Вивчення статистичних методів 

контролю якості.  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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9 Тема 9. Інструменти управління 

якістю та процес розгортання 

функції якості (QFD). 

1.Загальні положення. Порядок 

збирання вихідних даних.  

2.Вимоги споживача залежно від 

профілю якості. 

3.Зв'язок інструментів якості TQM 

та QFD.  

4.Планування якості 

продовольчих та непродовольчих 

товарів. 

.  

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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10 Тема 10. Сертифікація систем 

якості підприємства. 

1.Основні принципи проведення 

сертифікації систем якості 

підприємств. Нормативна база для 

сертифікації систем якості: 

міжнародна, регіональна, 

національна. 

2.Етапи проведення сертифікації 

системи якості.  

3.Реєстр систем якості, його 

структура та функції. 

4.Міжнародна система визначення 

результатів оцінювання систем 

якості ISO/IES.  

 

с Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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 Тема 11. Витрати на якість та їх 

класифікація. 

1.Вплив якості на прибуток та 

збитки підприємства. 

2. Традиційні підходи до 

визначення «оптимальної вартості 

якості». Структура прибутків та 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

8 

11 
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http://www.rada.gov.ua/
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витрат. Класифікація витрат. 

3.Окупність витрат на якість.  

4.Рівні витрат на якість продукції. 

Витрати на якість і політика 

«нульового дефекта». Відносні 

частки елементів витрат на якість.  

 

 

самостійна  

робота 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 

 Тема 12. Облік витрат на 

якість в умовах TQM. 

1.Алгоритм діяльності щодо 

фінансування витрат на якість. 

2.Основні задачі вимірювання 

витрат на якість.  

3.Витрати на відповідність, їх 

структура. 

4.Витрати на контроль. 

5.Нормативні документи щодо 

збирання та аналізу витрат на 

якість.  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота, 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 
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 Тема 13. Аудит якості та премії 

якості. 

1.Причини мотивації проведення 

оцінки якості.  

2.Характеристика типів 

аудиторських перевірок якості.. 

3.Сертифікаційний та внутрішній 

аудити. Процес сертифікації щодо 

відповідності стандартам ISO 

серії 9000.  

4 Методика самооцінки 

підприємств за критеріями 

національних премій з якості та 

критеріями 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

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

Офіційне представництво 

Президента України: 

www.president.gov.ua 

Урядовий портал: 

www.kmu.gov.ua 

Верховна Рада України: 

www.rada.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації 

міст України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http: // www.auc.org.ua  

Закон України «Про 

10 

13 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://eup.uа/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.auc.org.ua/


 робота в групах, 

самостійна  

робота 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1996 р. 

[Електронний ресурс].  

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua  

Земельний кодекс України 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua 

http://eup.uа. 

 
Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних дисциплін „Макроекономіка”, „Економіка у європейській 

інтеграції”, „Математика для економістів”, „Теорія і практика 

управління”, „Вступ до фаху”, „Теорія та історія управління”. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Проектор, ПК. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

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


Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

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.  
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 


