
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
 

Мета курсу – формування у майбутніх спеціалістів системних знань з теорії та 
методології управління якістю та концептуальних основ стандартизації і сертифікації 
на сучасному підприємстві; принципів побудови та функціонування систем 
управління якістю на виробництві; вивчення нормативно-правових, організаційних та 
економічних питань щодо управління якістю. 

Дисципліна «Управління якістю» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Економіка підприємства», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Менеджмент і маркетинг», «Основи науково-аналітичних досліджень». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», 
«Управління ЗЕД», «Потенціал і розвиток підприємства», «Операційний 
менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність провести перевірку якості,визначати відхилення 
підконтрольних показниківта при випробуванні на якість; розуміти вплив якості на 
прибуток підприємства, класифікацію витрат щодо якості;-розумінняпідходів 
проведенняконтролюякості (QС); організувати систему забезпечення якості (QА); 
здатність формувати рух інформаційних потоків при управлінніякістю (QМ); 
впровадити загальне управління якістю (ТQМ). 

Програмні результати навчання: 
знати: знання і розуміння нових підходів до управління людськими ресурсами в 
умовах ТQМ; сучасні знання визначення елементів сертифікації системи якості в 
Україні та вивчення діяльності Держспоживстандарту України із сертифікації систем 
якості;-базові знання визначення рівня витрат на якість продукції та введення 
політики «нульового дефекту» на підприємстві; знати сутність типів аудиторських 
перевірок якості та технологію здійснення процедури зовнішнього аудиту; розуміти 
особливості організації робіт з впровадження стандартів ISO серії 9000. 
вміти: чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її 
конкурентоспроможності; засвоїти алгоритм діяльності щодо фінансування витрат на 
якість та основні задачі вимірювання витрат на якість; аналізувати та застосовувати 
на практиці принципи, методи й інструменти управління якістю; проводити заходи 
щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю 
відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000; обґрунтовувати 
можливості використання аудиторських перевірок та моделей оцінювання рівня 
якості на виробництві.  
володіти: навичками аналізу та застосовувати на практиці принципи, методи й 
інструменти управління якістю. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Стандартизація термінології в галузі управління якістю. Керівництво ISO / ІЕС 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. 
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Сутність 
управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого на виконання вимог до 
їх якості. Система номенклатури показників якості продукції. Понятійний ряд якості: 



характеристика, властивість, загальна якість. Основні проблеми управління якістю. 
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. Якість та розвиток науково-технічного й соціального прогресу. Міжнародний 
досвід управління якістю. Послідовність розвитку методів і підходів до управління 
якістю у світі: перевірка якості та випробування; контроль якості (QС); системи 
забезпечення якості (QА); управління якістю (QМ); загальне управління якістю 
(ТQМ). 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. 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. 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 з урахуванням моменту 
перезамовлення (RОР). Системи Just-Іn-Тіmе (JIТ) та Just-Іn -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. 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 
продукції. Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок розроблення 
галузевих та територіальних систем управління якістю. Впровадження систем 
управління якістю на підприємствах України. 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 як першочергова вимога при сертифікації. 
Удосконалення систем управління якістю відповідно до рекомендацій ISO серії 9000. 
Робота з гармонізації вітчизняних стандартів та системи якості з міжнародними. 
Стандарти ISO серії 9000 і ТQМ. Статистичні методи контролю якості. Сутність 
статистичних методів контролю якості. Порядок збирання інформації. Статистичний 
ряд і його характеристика. 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. 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 ІSO/ІЕS. 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 дефекту». Відносні частки елементів витрат на якість. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


