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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
В сучасних умовах здійснення економічної діяльності якість стала інтегруючим 

поняттям, що зачіпає інтереси всіх учасників національного господарювання. Для 

виробників продукції якість є гарантією та вирішальним фактором забезпечення їх 

конкурентоспроможності, стійкості, авторитету та успішності функціонування; для 

споживачів підвищення якості є умовою задоволення їх потреб і захисту прав; для органів 

влади забезпечення якості життя громадян є одним із пріоритетних державних завдань. 

Вирішення основних проблем підвищення якості можливе за умови впровадження дієвої 

системи управління якістю. Відповідно до міжнародних стандартів ІSО 9000 система 

управління якістю є загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, який забезпечує 

високу якість процесів, робіт, послуг. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення і впровадження систем 

якості відповідних міжнародним стандартам серії ISO 9000 для забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

 

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 в публічному управлінні та адмініструванні; вивчення нормативно-правових, 

організаційних та економічних питань щодо системи якості в публічному управлінні.  

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є:  

– визначення теоретико-методологічних засад системи якості в управлінні; 

– принципів побудови та функціонування системи управління якістю;  

– вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо 

системи якості;  

– вивчити сутність системи управління якістю, дослідити необхідність її побудови в 

організації та визначити основні завдання забезпечення її ефективного функціонування;  

– дослідити базові вимоги до побудови систем управління якістю та узагальнити 

критерії результативності її функціонування;  

– охарактеризувати інституційне забезпечення створення та впровадження систем 

управління якістю в публічному управлінні;  

– діагностувати проблеми функціонування діючої системи якості в організації та 

оцінити її на предмет відповідності міжнародним стандартам;  

– проаналізувати організаційне забезпечення функціонування системи якості в 

публічному управлінні;  

– запропонувати заходи з удосконалення організаційного забезпечення розроблення 

та впровадження системи управління якістю.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін – «Організація управлінської 

діяльності», «Регіональна економіка»; передує вивченню – «Публічне управління соціальним 

розвитком», «Управлінський консалтинг», «Стратегії бізнесу». 

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності: 

Інтегральна компетентність 



Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними. 

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

СК14. Здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-

аналіз тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання 

знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

уміти: 

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування. 

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи. 

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей 

концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу. 

 

 



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  4 кредити. 

 

Форма контролю  – залік. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  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 3.  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: 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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