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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Управління 

якістю» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність та 

методологія управління якістю, принципи побудови і функціонування 

системи управління якістю, нормативно-правові, організаційні та 

економічні питання щодо управління якістю.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління якістю» є 

складовою частиною циклу фундаментальної підготовки студентів за 

спеціальністю «Менеджмент». Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 

«Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Планування 

діяльності підприємства», а також цілеспрямованої роботи під час 

вивчення спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

практичних заняттях та самостійної роботи.  

Анотація 
Дисципліна «Управління якістю» є невід’ємною частиною 

формування професійної компетентності студентів спеціальності 

073 «Менеджмент». Дисципліна «Управління якістю» направлена на 

оволодіння теоретичними знаннями процесного і системного 

менеджменту, вимоги до розробки і побудови візуальних моделей 

системного управління бізнес-процесами, змісту положень 

Міжнародного стандарту ІСО-9001 «Системи управління якістю. 

Вимоги», особливостей управління якістю на рівні підприємства, 

змісту і послідовності стадій формування якості продукції, порядку 

побудови процесної  структури організації та системи управління 

якістю, змісту  факторів, що обумовлюють якість продукції та 

елементів системи управління якістю, переліку документів для 

функціонування системи управління якістю, вітчизняного і 

міжнародного досвіду з управління якістю, класифікації витрат на 

якість, зміст положень філософії якості, програм і національних 

премій, а також змісту головних положень теорії TQM. 

Ключові слова: якість, система управління якістю, стандарти, 

процесний підхід, управління бізнес-процесами. 
Abstract 

Discipline "Quality Management" is an integral part of the formation of 

professional competence of students of the specialty 073 "Management". 

The discipline "Quality Management" is aimed at mastering theoretical 

knowledge of process and system management, requirements for the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



development and construction of visual models of system management of 

business processes, content of the provisions of the International Standard 

ISO-9001 "Quality Management Systems. Requirements", features of 

quality management at the enterprise level, content and consistency of the 

stages of product quality formation, the order of construction of the 

organizational structure and quality management system, the content of the 

factors that determine the quality of products and elements of the quality 

management system, the list of documents for the functioning of the quality 

management system, the domestic and international experience in quality 

management, cost classifications, quality philosophy content, programs and 

national awards, as well as the content of the main polo en theory of TQM. 
Key words: quality, quality management system, standards, process 

approach, business process management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних 
Галузь знань 

Нормативна 
ECTS – 5 

07 

«Менеджмент» 

Модулів: 1 Спеціальність  Рік підготовки 

Змістових модулів: 2 

073 

«Менеджмент» 
5-й 6-й 

  Семестри 

Загальна кількість   10 12 
годин: 150   Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4  

СРС – 4 

Рівень вищої 

освіти:  

магістр 

30 год. 2 год. 
Практичні 

24 год. 10 год. 
Лабораторні 

– – 
Самостійна робота 

96 год. 138 год. 
Вид підсумкового 

контролю:  

екзамен екзамен 
 

Примітка 
Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної й 

індивідуальної роботи у загальній кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 44,4% до 55,5%; 

для заочної форми навчання – 8,9% до 91,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Метою викладання дисципліни „Управління якістю” є 

формування у студентів системи знань з теорії та методології 

управління якістю, принципів побудови і функціонування системи 

управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних 

та економічних питань щодо управління якістю. 
Вивчення курсу „Управління якістю” передбачає розв’язання таких 

завдань: 

- опанувати термінологію та організаційні засади в галузі управління 

якістю; 

- поглиблено вивчити вітчизняні та міжнародні стандарти; 

- ознайомитися із методами та підходами до управління якістю у світі; 

- ознайомитися із особливостями розробки та впровадження 

системи управління якістю на підприємствах різних галузей; 

- з’ясувати сутність статистичних методів контролю якості;  

- ознайомитися із основними принципами та особливостями 

проведення процедури сертифікації систем якості підприємства в 

Україні;  

- ознайомитися із поняттям аудиту системи якості та особливостями 

його проведення. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  

• термінологію щодо основних понять і категорій у сфері 

управління якістю; процесного і системного менеджменту;  

• вимоги до розробки і побудови візуальних моделей системного 

управління бізнес-процесами;  

• особливості управління якістю на рівні підприємства, зміст і 

послідовність стадій формування якості продукції;  

• порядок побудови процесної  структури організації та системи 

управління якістю;  

• зміст  факторів, що обумовлюють якість продукції, зміст 

елементів системи управління якістю, зміст і перелік документів для 

функціонування системи управління якістю;  

• вітчизняний і міжнародний досвід з управління якістю; 

• питання щодо впливу 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;  

� 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. 

Основні вміння студенти набувають під час вивчення лекцій, в ході 

практичних занять, а також самостійно при підготовці самостійних 

робіт. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління якістю» студенти 

мають отримати ґрунтовні знання з управління якістю, навички 

самостійного творчого мислення, вміння розробляти та впроваджувати 

систему управління якістю на підприємствах та організаціях  

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління 
якістю 

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

стандартизації і суміжних видів діяльності», - основний документ зі 

стандартизації термінів щодо управління якістю. Системи управління 

якістю.  Основні положення та словник термінів. Суть управління 

якістю продукції як виду діяльності, що орієнтований на виконання 

вимог до якості.  

Системи управління навколишнім середовищем. Нормативні 

документи. Модель, принципи, вимоги до системи. Зв'язок із 

системою управління якістю. Зміст, питання для контролю. Специфіка 

розробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Основні проблеми управління якістю 
Проблема якості на сучасному етапі. Взаємозв’язок якості 

продукції з успіхом та ефективністю розвитку національної 

економіки, конкурентоспроможністю, національним престижем 

країни.  Визначення та сутність управління якістю товарів. Якість та 

розвиток науково-технічного та соціального прогресу. 

Управління якістю на рівні підприємства. Сучасний підхід до 

управління якістю на виробництві. Функції виробництва, які 

орієнтовані на на якість продукції, залежно від характеру діяльності 

підприємства, організації, фірми. 

Наукові основи управління якістю товарів, - від Е. Демінга до 

Тотального управління якістю (TQM). 

 
Тема 3. Міжнародний досвід управління якістю 

Послідовність розвитку методів та підходів до управління якістю 

у світі: перевірка якості та випробування; контроль якості (QC); 

системи забезпечення якості (QA); управління якістю (QM); 

всезагальне 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. Особливості розвитку 

управління якістю в різних країнах світу. 

 
Тема 4. Вітчизняний досвід управління якістю 

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. Розробка і розвиток методів оцінки якості на різних етапах 

виробництва. Розвиток систем управління якістю продукції. Переваги 

та недоліки цих систем. 

Облік вимог стандартів 1S0 серії 9000 у вітчизняних стандартах. 

Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління 

якістю з міжнародними.  

 
Тема 5. Базова концепція загального управління якістю 

Основні елементи стратегії ТQМ. Умови успішного впровадження 

ТQМ. Промислова логіка загального управління якістю. Японська 

система планування необхідних матеріалів (МRР). Західна система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



планування - планування з урахуванням моменту перезамовлення 

(RОР). Системи Just-In-Тіmе (JIТ) та Just-In -Саsе (JIС). 

Нові підходи до управління людськими ресурсами в умовах ТQМ.   

Організація  навчання.   Розподіл  повноважень  та  якості  при 

управлінні людськими ресурсами в умовах ТQМ. Теорія постановки 

цілей. Реалізація методів всезагального управління якістю в Україні. 

 

Тема 6. Системи управління якістю  
Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. 

Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума, модель 

Етінгера-Сітінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. 

Механізм  управління якістю продукції.  Принципи та функції 

системи управління якістю. 

Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок 

розробки галузевих та територіальних систем управління якістю. 

Впровадження систем управління якістю на підприємствах України. 

Розробка систем управління якістю освітньої діяльності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Тема 7. Система якості в стандартах IS0 серії 9000 
Загальна характеристика стандартів IS0 серії 9000, еволюція 

розвитку стандартів якості. 

Структура базових стандартів IS0 серії 9000. Організація робіт 

впровадження  стандартів  IS0  серії 9000  в Україні.  Забезпечення 

відповідності систем якості стандартам IS0 серії 9000 як 

першочергова вимога при сертифікації. 

Удосконалення систем управління якістю відповідно до реко-

мендацій 1S0 серії 9000. Робота з гармонізації вітчизняних стандартів 

на системи якості з міжнародними. Стандарти ІS0 серії 9000 і ТQМ. 

 

Тема 8. Статистичні методи контролю якості 
 

Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збору 

інформації. Статистичний ряд і його характеристики. 

Сім інструментів контролю якості: контрольний лист, гістограма, 

діаграма розсіювання, метод стратифікації, діаграма Паретто, 

причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави), контрольна карта 

(карта Шухарта). Принципи їх побудови і застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сім нових інструментів контролю якості: діаграма спорідненості, 

діаграма зв'язків, деревовидна діаграма, матрична діаграма, векторна 

діаграма, діаграма здійснення процесу (РОРС), матриця пріоритетів 

(аналіз матричних даних). Процедура побудови та застосування. 

 
Тема 9. Сертифікація систем якості підприємства 

Основні   принципи   проведення   сертифікації   систем   якості 

підприємств.                                                                                                 

Нормативна база для сертифікації систем якості: міжнародна, 

регіональна, національна. Задачі, процес, принципи та алгоритм 

сертифікації. Задачі УкрСЕПРО, Бюро Верітас та інших 

сертифікаційних органів. Сертифікація продукції. Сертифікація 

систем управління. Аналіз нормативних документів щодо сертифікації 

систем якості в Україні. Вартість сертифікації. Вимоги до фахівців із 

сертифікації. Акредитація. Етапи проведення сертифікації систем  

управління якістю. Реєстр систем якості, його структура та функції. 

Міжнародна  система визначення  результатів  оцінки  систем якості 

ІSО/ІЕS. Європейський союз із сертифікації та оцінки систем якості. 

Екологізація економіки як передумова екологічної сертифікації. 

 

Тема 10. Облік витрат на якість в умовах ТQМ 
Вплив якості на прибуток та збитки підприємства. Традиційні 

підходи до визначення «оптимальної вартості якості». Структура 

прибутків та витрат. Класифікація витрат. Алгоритм діяльності щодо 

фінансування витрат на якість. Основні завдання вимірювання витрат 

на якість. Витрати на невідповідність їх структура. Втрати, причини їх 

виникнення. 

 

Тема 11. Аудит якості та премії якості 
Типи аудиторських перевірок і моделей оцінки рівня якості. 

Причини мотивації проведення оцінки якості. Характеристика типів 

аудиторських перевірок якості. Достовірність результатів оцінки. 

Самооцінка. Підготовка документації. Технологія виконання 

процедури зовнішнього аудиту. 

Сертифікаційний та внутрішній аудити. Мета проведення 

внутрішнього аудиту, основні етапи. Вимоги до аудиторів 

(інспекторів). Обов'язки аудиторів. Корегуючі дії щодо виправлення 

виявлених невідповідностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Усьо- 

го 

у тому числі 
Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи управління якістю 

Тема1. Стандартиза

ція термінології в 

галузі управління 

якістю 
13 3 2     8  1  1     15 

Тема 2. Основні 

проблеми 

управління якістю 
11 2 2     7  1 1     14 

Тема 3. 
Міжнародний 

досвід управління 

якістю 

14 3 2     9  2  1     14 

Тема 
4. Вітчизняний 

досвід управління 

якістю 

12 2 2     8   2 1     12 

Тема 5. Базова 

концепція 

загального 

управління якістю 

15 4 2     9   1 1     15 

Тема 6. Системи 

управління якістю 15 4 2     9   1  1     15 

Змістовий модуль 2. Стандартизація систем управління якістю 
Тема 7. Система 

якості в стандартах 

IS0 серії 9000 
15 3 3   9  1 1   15 

Тема 8. 
Статистичні методи 

контролю якості 
14 3 2   9  1 1   15 

Тема 9. 
Сертифікація 

систем якості 

підприємства 

15 3 3   9  2 2   12 

Тема 10. Облік 

витрат на якість в 

умовах ТQМ 
14 2 2   10      8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 11. Аудит 

якості та премії 

якості 

12 1 2   9      3 

Усього годин 150 30 24   96  8 6   138 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 

Стандартизація термінології в галузі 

управління якістю 

Застосування принципів управління 

згідно  ДСТУ ISO 9001:2008 

2 

  

2 

Особливості впровадження систем 

управління якістю на підприємствах 

різних напрямів діяльності 

2 

2 

3 

Розробка та розвиток методів оцінки 

якості на різних етапах виробництва 

продукції 

4 

2 

4 

Використання методів розрахунку 

економічної ефективності 

впровадження системи управління 

якістю 

4 

2 

5 
Застосування статистичних методів 

контролю якості 
3 

1 

6 

Нові підходи до управління персоналом 

в умовах ТQМ. Модель управління 

персоналом 

3 

  

7 Класифікація витрат на якість 2 2 

8 

Методика формування порядку 

проведення внутрішнього аудиту 

системи управління якістю на 

підприємстві 

2 

1 

9 
Логічна послідовність кроків 

застосування ХАССП 
2 

  

10 Разом 24 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 

опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 

документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

Виконуючи поставлені завдання, студенти набувають практичних 

навичок щодо застосування інструментарію податкового 

менеджменту. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

40 год. – підготовка до аудиторних занять;  

30 год. – підготовка до контрольних заходів; 

26 год. – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

10 год. – підготовка до аудиторних занять;  

30 год. – підготовка до контрольних заходів; 

90 год. – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 

Економічні, соціальні та екологічні передумови 

розвитку систем управління у різних галузях. 

Сутність та основні способи розробки системи 

ІСО 14000. 

Співвідношення принципи 

конкурентоспроможності  та якості продукції. 

Особливості та зміст етапів постановки 

процесного менеджменту. Зміст управління 

організацією згідно моделі М.Портера. Сучасні 

підходи та методи управління якістю. 

8 17 

2 

Система управління харчовою безпекою 

(НАССР) та її значення для 

конкурентоспроможності підприємств. 

Принципи, сутність, мета і задачі НАССР. 

10 14 

3 

Основні моделі систем управління якістю в 

розвинутих країнах. Особливості японського 

досвіду управління якістю. 

10 12 

4 

Якість продукції та послуг як ключове 

положення конкурентоспроможності 

підприємств. Значення і сутність коригуючих та 

попереджуючих дій в розробці й управлінні 

підприємствами та забезпеченні якості. 

8 12 

5 

Види сертифікатів. Основні види документації з 

якості, які застосовуються на підприємствах. 

Порядок проведення сертифікації продукції. 

Метрологічне забезпечення розробки, аудиту та 

сертифікації систем управління. 

8 15 

6 

Види сертифікатів. Основні види документації з 

якості, які застосовуються на підприємствах. 

Порядок проведення сертифікації продукції. 

Метрологічне забезпечення розробки, аудиту та 

сертифікації систем управління. 

 

 

10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

7 
Системи екологічного управління та їх значення 

для конкурентоспроможності підприємств. 
8 15 

8 

Характеристика змісту процедури вимірювання, 

аналізу та поліпшення стану системи 

управління. Зміст управління невідповідною 

продукцією. Сутність та основні етапи методу 

структурування функції якості (СФЯ). 

Застосування та сутність  Failure Mode & Effect 

Analysis (FMEA)-аналізу. 

8 15 

9 

Зміна структури затрат на якість в результаті 

впровадження системи TQM. Роль керівництва 

підприємства при впровадженні систем 

управління якістю. 

8 10 

10 

Характеристика циклічності моделі СЗПЕ. 

Логіка побудови карти збалансованих 

показників оцінки ефективності розвитку 

бізнесу. 

8 8 

11 

Зміст та застосування циклів SDCA та PDCA 

при забезпеченні та покращенні якості 

продукції. Порядок затвердження документів 

системи якості. 

10 5 

  Разом 96 138 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В процесі проведення лекційних та практичних занять 

використовуються такі методи активного навчання: диспути та 

дискусії; тематичні тести; розподіл ролей в аудиторії; ділові ігри; 

ситуаційні завдання, кейс-задачі, розрахункові задачі 

При виконанні практичних задач та самостійної роботи 

використовуються засоби комп’ютерної техніки. 

В ході проведення занять використовуються наступні ТЗН: 

• мультимедійні засоби для слайдової презентації лекційного 

матеріалу (у програмі PowerPoint); 

• друковані роздаткові матеріали. 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення таких видів контролю: 

• поточний контроль здійснюється за допомогою проведення усного 

та письмового опитування, тестування; 

• підсумковий контроль: екзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів з навчальної дисципліни «Управління якістю» 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 та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо). 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 

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; 

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, які отримують студенти денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум- 

ковий  

тест  

(екза- 

мен) 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

40 20   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11   

5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 40 100 

Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на 

підставі виконаного і захищеного індивідуального завдання, 

виконання завдань на аудиторних заняттях та модульного контролю. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання 
Підготовка 

індивідуального 
завдання 

Захист 
індивідуального 

завдання 

Аудиторн
а робота 

Підсумковий 
тест (екзамен) Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2     
15 15 10 20 40 100 

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

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 дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю» 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

3. Нормативні документи 

4. Презентаційні матеріали 
5. Методичні вказівки для виконання практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни «Управління якістю» 

студентами спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм 

навчання / Пахаренко О.В. – Рівне, НУВГП, 2018Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

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

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

2.  Всеобщее управление качеством / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунков, 

А.И. Гуров и др. - М. : Горячая линия - Телеком, 2001. 

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

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

 

 
Допоміжна 

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

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

2. Ахмин А.М. Основы управления качеством продукции.:Учебное 

пособие./А.М.Ахмин, Д.П.Гасюк. - Санкт-Петербург:Изд-во " Союз", 

2002. - 192с. 

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

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

4.  Ковалев    С.В.    Управление    качеством    работы    персонала    / 

С.В. Ковалев. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 384 с. 

5. Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління 

якістю: Навч. посіб.-Київ: ЦНЛ,2005. - 340с. 

6. Клименко М. О., Скрипчук П. М./ Стандартизація та сертифікація в 

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

7.  Ламоткин   С.А.   Управление   качеством   товарной   продукции   І 
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