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Вcтуп 
Розвиток менеджменту проектів відбувається шляхом 

розвитку методологій і стандартів, які розробляють міжнародні 

професійні організації. Тому, головним завданням курсу є вивчення  

теорії та методології управління якістю, принципів побудови і 

функціонування системи управління якістю, опанування нормативно-

правових, організаційних та економічних понять щодо управління 

якістю 

Вивчення дисципліни “Управління якістю” базується на знаннях, 

отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Управління бізнес-

процесами», «Корпоративні системи  управління проектами», 

«Планування проекту», «Методології і стандарти управління про- 

ектами».  

 Робоча програма навчальної дисципліни складена відповідно 

до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» (2016 р.). 

Анотація 
Предметом вивчення дисципліни “Управління якістю” є 

розробка організаційної моделі і впровадження системи управління 

якістю проектами у діяльність організації / підприємства. 

Для якісного набуття компетентності з управління якістю 

проекту студенти магістранти повинні зрозуміти систему методологій 

і стандартів, що застосовують в управління проектами. Під час 

вивчення курсу студенти зможуть застосувати сучасні стандарти в 

розробці нормативних документів управління проектами, розробці 

стандартів бізнес-процедур  і бізнес-процесів. 

Ключові слова: проект, організаційно-структурна карта, бізнес-

процес, система управління, якість, споживча цінність, регламент, 

записи, стандарт, процедура, критерії оцінки, аудит. 

Summary 
 The subject of the study of the discipline "Quality Management" 

is the development of an organizational model and the implementation of 

quality management projects in the activities of the organization / 

enterprise. 

 For quality acquisition of the competence in project quality 

management, undergraduate students must understand the system of 

methodologies and standards used in project management. During the 

course students will be able to apply modern standards in the development 

of regulatory documents for project management, the development of 

standards for business processes and business processes. 
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Key words: project, organizational and structural card, business process, 

management system, quality, consumer value, regulations, records, 

standard, procedure, evaluation criteria, audit. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
д\ф навчання заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 3 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

Нормативна 

 Спеціальність 073     

«Менеджмент»  Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових  модулів – 2 

Спеціалізація 

«Управління 

проектами» 

6-й 7-й 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

11-й 13-й 

Лекції 

16 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

– 2 

самостійна робота 

студента -4 

Рівень вищої 

освіти: бакалавр 

Практичні 

14год. 4 год. 

Самостійна робота 

Звіти ІНДЗ – 18г. 

60 год. 64 год. 

Форма контролю: залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 
• для денної форми навчання - 33% до 67%; 

• для заочної форми навчання - 11% до 89%. 

2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни  
“Управління якістю” 

Метою вивчення дисципліни «Управління якістю» є  формування 

у майбутніх керівників проектів та програм сучасного управлінського 

мислення та системи спеціальних знань з теорії та методології 

управління якістю, принципів побудови і функціонування системи 

правління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних 

та економічних питань щодо управління якістю,  формування у галузі 

управління та реалізації проектів. 
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В результаті вивчення дисципліни  “Управління якістю” студенти 

повинні: 

знати:  
• термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління 

якістю; 

• термінологію процесного і системного менеджменту; 

• вимоги до розробки і побудови візуальних моделей системного 

управління бізнес-процесами; 

• зміст положень Міжнародного стандарту ІСО-9001 «Системи 

управління якістю. Вимоги». 

• зміст і послідовність етапів впровадження Системи управління 

якістю на підприємстві 

• особливості управління якістю на рівні підприємства; 

• зміст і послідовність стадій формування якості продукції; 

• зміст  факторів, що обумовлюють якість продукції; 

• порядок побудови процесної  структури організації та системи 

управління якістю; 

• зміст елементів системи управління якістю; 

• зміст і перелік документів для функціонування системи управління 

якістю; 

• вітчизняний і міжнародний досвід з управління якістю; 

• вплив якості на прибуток підприємства,  

• класифікацію витрат на якість;  

• зміст положень філософії якості, програм і національних премій; 

• зміст головних положень теорії TQM; 

вміти:  
• визначати чинники поліпшення якості продукції і забезпечення її 

конкурентоспроможності; 

• інтерпретувати і застосовувати на практиці принципи, методи та 

інструменти управління якістю; 

• визначати бізнес-процеси системи управління якістю; 

• будувати процесні структури та системи управління якістю; 

• розробляти і реалізовувати заходи щодо організації робіт із розробки 

та впровадження систем управління якістю відповідно до вимог і 

рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000; 

• застосовувати статистичні інструменти контролю якості продукції та 

СУЯ; 

• здійснювати підготовку і проведення аудиту стану системи 

управління. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1: Теоретико-методологічні основи управління 
якістю 
Тема 1. Стандартизація і термінологія в галузі управління якістю  

Значення концепцій в теорії управління якістю згідно з ДСТУ ISO 

9000:2015 «Системи управління якістю».  Основні положення та 

словник термінів. 

Суть управління якістю продукції як виду діяльності, що 

орієнтована на виконання вимог до якості. Стадії формування якості 

продукції. Забезпечення якості продукції та методи оцінки. 

Оцінка якості сервісу. 

Тема 2. Система якості в стандартах ІS0 серії 9000  
    Якість та розвиток науково-технічного та соціального прогресу. 

Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. Процесний 

менеджмент. 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. Розробка і розвиток методів оцінки якості на 

різних етапах виробництва. Розвиток систем управління якістю 

продукції. Переваги і недоліки цих систем. 

Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. Зміст 

принципів та функцій системи управління якістю. 

Загальна характеристика стандартів 1S0 серії 9000, еволюція 

розвитку стандартів якості. 

Структура базових стандартів 1S0 серії 9000. Забезпечення 

відповідності систем якості стандартам 1S0 серії 9000 як 

першочергова вимога при сертифікації. 

Удосконалення систем управління якістю відповідно до реко-

мендацій 1S0 9004. Стандарти ІS0 серії 9000 і ТОМ. 

Тема 3. Розробка і впровадження системи управління якістю 
Етапи впровадження СУЯ. Роль вищого керівництва у СУЯ. Політика 

у сфері якості. Зворотній зв’язок у системі управління якістю. Процес 

та його головні складові. Класифікація процесів виробничої системи. 

Розуміння процесного підходу. Типи процесів на підприємстві. 

Алгоритм опису процесу. 

Побудова процесної моделі Системи управління якістю на прикладі 

підприємства. 
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Тема 4. Системний підхід до побудови системи управління  якістю 
 Перелік процесів рекомендованих для розгляду при постановці СУЯ. 

Послідовність процесів.  Вимірювання і аналіз процесів. Документи, 

що необхідні для забезпечення, планування, функціонування і 

управління  процесами СМЯ.  

Документований опис продуктів бізнес-процесів життєвого циклу на 

прикладі підприємства. Ситуативна задача “Офістех”. 

Змістовий модуль 2: Стандартизація систем управління якістю 
Тема 5. Документування СУЯ. Вимоги ІSO 9001 до управління 

записами. Вимоги ІS0 – 9001:2008 до управління документацією. 

Структура документації Системи управління якістю. Настанова з 

якості. Формування  організаційно-структурних карт процесу. 

Стандарти бізнес-процесів СУЯ.  
Тема 6. Базова концепція Тотального управління якістю (TQM)  

Основні елементи стратегії ТQМ. Умови успішного впровадження 

ТQМ. 

Статистичні методи контролю якості, - їх cутність  і порядок збору 

інформації. 

Статистичний ряд і його характеристики. 

Сім інструментів контролю якості: контрольний лист, гістограма, 

діаграма розсіювання, метод стратифікації, діаграма Парето, 

причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави), контрольна карта 

(карта Шухарта). Принципи їх побудови і застосування. 

Роль гуртків якості у вивченні статистичних методів контролю 

якості. 

Тема 7. Облік витрат на якість в умовах ТОМ 
 Вплив якості на прибуток і збитки підприємства. Традиційні підходи 

до визначення «оптимальної вартості якості». Структура прибутків та 

витрат. Класифікація витрат. 
Алгоритм діяльності щодо фінансування витрат на якість. Витрати 

на відповідність та їх структура. Витрати на контроль, втрати, 

причини їх виникнення. 

Збір даних про витрати на якість. Керівні документи щодо збору та 

аналізу витрат на якість. Управління протоколами якості. 

Тема 8. Сертифікація систем якості підприємства. 
Основні   принципи   проведення   сертифікації   систем   якості 

підприємств.                                                                                                 

Сертифікаційний і внутрішній аудити. Етапи проведення 

сертифікації систем  управління якістю. Мета проведення внут-

рішнього аудиту, основні етапи. 
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Типи аудиторських перевірок і моделей оцінки рівня якості. 

Самооцінка. Підготовка до зовнішнього аудиту на відповідність 

стандартам 1S0 серії 9000. Попередня організаційна робота. 

Підготовка документації. Технологія виконання процедури 

зовнішнього аудиту. 

Вимоги до аудиторів (інспекторів). Обов'язки аудиторів. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Заліковий кредит навчальної дисципліни враховує всі види 

аудиторних і поза аудиторних навчальних робіт студента. Загальна 

кількість годин відповідає опису навчальної дисципліни.  

Структура навчальної дисципліни 
№

п/

п 
Назви тем змістових модулів  

Кількість годин 
Денна  

форма 

Заочна форма 

л п срс л п срс 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Змістовий модуль 1: «Методологія управління якістю» 
1. Лекція 1. Стандартизація і термінологія в 

галузі управління якістю  
2 1 8 0,5 0,5 11 

2. Лекція 2. Система якості в стандартах ІS0 

серії 9000 
2 1 8 

1 
   0,5 10 

3. Лекція 3. Розробка і впровадження 

системи управління якістю.  
2 2 6 

1 
  0,5 

10 

4. Лекція 4. Системний підхід до побудови 

системи управління  якістю. 
2 2 8 

1 
   0,5 

10 

Змістовий модуль 2: Стандартизація систем управління якістю 
5. Лекція 5. Документування СУЯ.  2 2 8 0,5    0,5 10 
6. Лекція 6. Базова концепція Тотального 

управління якістю (TQM). Статистичні 

методи контролю якості.  

2 2 6 0,5   0,5 
10 

7. Лекція 7. Облік витрат на якість в умовах 

ТОМ. 
2 2 8 0,5    0,5 

10 

8. Лекція 8. Сертифікація систем якості 

підприємства. 
2 2 8 0,5   0,5 

11 

Всього 16 14 60 4 4 82 

Примітка: 90 год., що відповідає 3 кредитам ECTS. 

Підготовка до аудиторних занять: 0,5 год. * 30 = 15 год. 

Підготовка до модульних контрольних робіт: 6 год.* 2 к.р.= 12 год. 

Самостійна робота – 33 год. 
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5. Теми практичних занять  

 
№ 

з/п 
Тема заняття  Ден

на 

Год 

Заочна  

Год. 

1 2 3 4 

1. Зміст ДСТУ ISO 9001:2008 „Система управління 

якістю. Вимоги.” і його застосування у проектуванні 

систем управління.  

Формулювання календарного план дій з переліком 

головних робіт з впровадження СУЯ на підприємстві. 

2 0,5 

2. Управління якістю на рівні підприємства. Розробка і 

побудова візуальної моделі процесної системи 

управління підприємством у форматі ІDF0, як 

сукупності бізнес-процесів. 

2 0,5 

3. Формування  організаційно-структурних карт процесу.  2  

4. Документований опис продуктів бізнес-процесів 

життєвого циклу на прикладі підприємства. Підготовка 

стандартів бізнес-процесів СУЯ. 

2 0,5 

5. Порядок збору даних про стан системи управління 

виробничою системою. Сутність статистичних методів 

контролю якості. 

2 0,5 

6. Облік витрат на якість в умовах ТQМ. 2 1 

7. Корпоративні системи управління і Система управління 

якістю. 

2 1 

 Всього 14 4 
 
6. Самостійної робота 

 Самостійна робота потребує опрацювання додаткової навчальної 

літератури, нормативних документів, наукових праць та періодичних 

ділових видань і передбачає також самопідготовку до практичних 

занять, самоконтроль знань згідно плану занять.  

 Розподіл годин для студентів денної форми навчання: 

 Підготовка до аудиторних занять: 0,5год. * 30 = 15 год. 

 Підготовка до модульних контрольних робіт: 6 год.*3 кр = 18 год. 

 Опрацювання окремих частин тем програми, які не  викладаються 

на лекціях – 27 год. 

Всього: 60 години. 
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Завдання для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання 
№ 

теми 
Назва теми Зміст питання Год 

1.  Стандартизація і 

термінологія в галузі 

управління якістю  

Загальна характеристика стандартів 

1S0 серії 9000, еволюція розвитку 

стандартів якості. 

Структура базових стандартів 1S0 

серії 9000. Забезпечення 

відповідності систем якості 

стандартам 1S0 серії 9000 як 

першочергова вимога при 

сертифікації. 

4 

2.  Система якості в 

стандартах ІS0 серії 

9000 

Зміст складових функції управління 

згідно моделі процесного мене-

джменту. Цикл Е.Демінга, як алго-

ритм управління бізнес-процесом. 

Особливості та зміст етапів 

постановки процесного менеджмен-

ту. Роль вищого керівництва в 

організації управління якістю. 

4 

3.  Розробка і 

впровадження системи 

управління якістю.  

Характеристика складових моделі 

системи управління якістю згідно 

вимог ІСО-9001 

3 

4.  Системний підхід до 

побудови системи 

управління  якістю. 

Зміст управління організацією згідно 

моделі М.Портера. 

3 

5.  Документування СУЯ.  Вимоги до документування бізнес-

процесів. Характеристика бізнес-

процесів, до яких стандарт ІСО-9001 

стандарт ставить  вимогу 

обов’язкового документування. 

Класифікація документації. 

3 

6.  Базова концепція 

Тотального управління 

якістю (TQM). 

Статистичні методи 

контролю якості.  

Зміст коригуючих і попереджуючих 

дій в управлінні якістю. 

Характеристика змісту процедури 

вимірювання, аналізу і поліпшення 

стану системи управління 

3 

7.  Облік витрат на якість в 

умовах ТОМ. 
Методика відбору даних і управління 

часовою протяжністю бізнес-

процесів виробничої системи. Зміст 

управління невідповідною 

продукцією. 

2 

8.  Сертифікація систем 

якості підприємства. 

Етапи проведення сертифікації 

систем  управління якістю. Мета 

проведення внутрішнього аудиту, 

основні етапи. 

3 
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9.  Всього 27 

 

7. Самостійна робота студентів заочної форми навчання 

Вам необхідно обрати організацію (підприємство), яку Ви 

особисто знаєте, і хочете  брати як приклад для виконання 

контрольної роботи.  У випадку, якщо Ваша організація занадто 

велика для опису, Ви можете обрати для написання контрольної 

роботи відділ або структурний підрозділ у якому Ви працюєте.  

   Приклади з Інтернету, або організації, що Ви особисто не знаєте, не 

дозволяються. 

У виконанні контрольної роботи доцільно дотримуватися 

наступної послідовності: 

1. Дайте визначення поняття “якість”. 

2. Сформулюйте головні складові “системи управління якістю”. 

3. Розробіть ТОР-модель бізнес-процесу, що демонструє головну 

діяльність обраного Вами підприємства. Опишіть зміст елементів 

бізнес-процесу. 

4. Розробіть контекстну модель бізнес-процесів, що демонструє 

систему управління організацією (підприємством). 

5. Опишіть короткий зміст бізнес-процесів життєвого циклу і 

продуктів їх здійснення.  

6. Наведіть приклади критеріїв вимірювання і оцінки бізнес-

процесів, що формулюють ланцюжок процесів життєвого циклу. 

7. Опишіть зміст організаційно-управлінських, оціночних і 

ресурсних процесів створення головного продукту діяльності  

підприємства  (дотримуйтесь рекомендацій відповідно до стандарту 

ISO 9001:2000). 

8. Заповніть організаційно-структурну карту одного із бізнес-

процесів життєвого циклу створення головного продукту діяльності 

підприємства (за вибором).  

9. Опишіть зміст здійснюваних (рекомендованих) управлінських дій, 

що необхідні для попередження виникнення  невідповідностей і 

усунення їх причин;    

10. Як Ви розумієте “нові можливості” Вашої організації внаслідок 

впровадження системи управління якістю згідно вимог і рекомендацій 

Міжнародних стандартів ISO 9000. 

8.  Методи навчання 
В процесі проведення лекційних і практичних занять 

використовуються технічні засоби і наступні  методи активного 
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навчання: моделювання, синтезу, аналізу, експертизи, індукції і 

дедукції; виступи фахівців, що мають практичний досвід роботи; 

роздатковий матеріал; проекти документів з організаційного розвитку; 

комп’ютерне ПЗ для моделювання бізнес-процесів. 

 
9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу передбачається проведення таких видів контролю: 

- поточний контроль проводиться за допомогою усного та 

письмового опитування, тестування, виконання контрольних робіт 

після вивчення змістових модулів; 

- підсумковий контроль: залік. 

Для діагностики якості навчання використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 

 
10. Критерії та шкала оцінювання навчальних досягнень 

студентів 
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться 

відповідно до «Порядку організації контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів у ЄКТС».  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 

заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
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40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Розподіл  балів, що присвоюються студентам 
Модуль 1  Модуль 2  

тема Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  Всього 

Практичні 10 5 5 10 5 10 5 10  60 

МКР1         20 20 

МКР2         20 20 

Всього за курс 10 10 5 10 10 10 5 10 40 100 

       Т1, Т2 ...  – теми занять 
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

№ 

теми 
Поточний контроль ІНДЗ Усього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

бали 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-7 0-7 0-50 100 

        Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни виставляються 

студентам за сумарною кількістю набраних балів, отриманих в 

результаті поточного оцінювання і виконаного індивідуального 

завдання. 

Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності Екзамен 

90 – 100 “відмінно” 
82 – 89 

“добре” 
74 – 81 
64 – 73 

“задовільно” 
60 – 63 

35 – 59 “незадовільно” з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 “незадовільно” з обов’язковим 

повторним вивченням 
 

У відомості результати навчання проставляються за двома 

шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки 

виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
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набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не 

менше 60 балів. 

 
11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення курсу включає: 

1. Робоча програма  «Управління якістю» для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент» освітньої програми   «Управління проектами». - 

Рівне: НУВГП, 2019. – 15 с. 

2. В.В.Нетепчук. Управління якістю: Інтерактивний комплекс 

навчально - методичного забезпечення –Рівне, 2007. – 134 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/12810 

3. Системи гармонізованих стандартів: ДСТУ ІСО 9000, ДСТУ ІСО 

9001, ДСТУ ІСО 9004, ДСТУ ІСО 14000, стандарти НАССР та ін. 

3. Методики проведення операційного аудиту підприємств. 

4. Комплекти стандартів, нормативів, відомчих норм і правил, БНіП. 

12. Рекомендована література 

Базова література. 

1. Нетепчук В.В. «Управління якістю», - Рівне: НУВГП, 2007. - 134с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/12810 

2.Мережко Н.В. Управління якістю / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська. 

Н.С. Ясинська. - К. : КНТЕУ, 2010. - 216 с. 

4. В.В.Нетепчук. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с., http://ep3.nuwm.edu.ua/8812/ 

5.О.П. Глудкин, Н.М. Горбунков, А.И. Гуров и др. / Всеобщее 

управление качеством. - М. : Горячая линия - Телеком, 2001. 

6. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: 

Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 432 с. 

Допоміжна література 
1. Адлер   Ю.   Вісім   принципів,   які   змінюють  світ  /   Ю. Адлер  

// Стандартизація, сертифікація, якість. - 2001. -№ 4. - С. 47-54. 

2. Ефимов    В.В.    Средства    и    методы    управления    качеством    

/     В.В. Ефимов. - М. : КноРус, 2010. - 232 с. 

3. В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Бизне-проессы: регламентация и 

управление: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 319с. – (Учебники 

для программы МВА). 
4. В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процесный поход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов.-5-е изд.- М.: РИА «Стандарты 

и качество», 2007. - 408 с., ил. – (Серия «Практический 

менеджмент»). 
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5. Клименко М. О., Скрипчук П. М./ Стандартизація та сертифікація 

в екології. Підручник. УДУВГП, Рівне, 2003.-202с.   

6. Якубовський В. Міжнародні стандарти ІSО 9000 версії 2000 року: 

основа, структура і практика застосування / В. Якубовський // 

Стандартизація, сертифікація, якість. - 2000. - № 2, 3, 4. 

7. Шахов В.М., Голубченко А.А. и др.. ІSО 9000 Системы 

управления качеством от идеи до воплощения. Луганськ., 

монографія., ОАО „ЛОТ” –  204 с. 

8. ДСТУ ISO 14001-97 «Системи управління навколишнім 

середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх 

застосування». 

9. ДСТУ ISO 9001-2015 «Системи управління якістю. Вимоги»  
 
13.Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Законодавство України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України  www.ukrstat.gov.ua/  

3. Державна обласна бібліотека (м. Рівне, пл. Короленка, 6) 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/ naukova- 

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/ MySql/page_lib.php  

- ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua; 

5. Електронні сайти: Українського товариства з якості, Бюро 

«Верітас» 

6. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

7. http://www.stcu.kiev.ua/ – Центр науки і технологій України. 

8. http:// www.ukrpatent.org.ua – Укрпатент. 

9. http://www.wipo.int/ – Всесвітня організація інтелектуальної 

власності. 

     

 Розробник:      Нетепчук  В.В. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


