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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Сформувати комплекс знань щодо базових принципів побудови та функціонування 

систем управління якістю, категорій, методів та інструментів управління якістю в 

сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії та практики у сфері 

менеджменту якості, довести необхідність використання цих досягнень у всіх сферах 

діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури 

Тривалість  
2 семестр, разом 90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота  
54 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Лекції та практичні заняття в аудиторії,  виїзні заняття, самостійна робота поза 

розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота.   

Підсумковий контроль: ПМК (залік)  

Базові знання   
Наявність грунтовних знань із основ менеджменту, управління персоналом, операційного 

менеджменту, інноваційного менеджменту, стратегічного управління 

Мова викладання  Українська  
  

 

 

 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати 

навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

ПР3. Проектувати ефективні 

системи управління організаціями; 

ПР4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї;  

 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів;  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани;  

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;  

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Модуль 1. Теорія та практика управління якістю 

Тема 1. Стандартизація 

термінології в галузі 

управління якістю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою.  

Тема 2. Основні проблеми 

управління якістю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 3. Міжнародний і 

вітчизняний досвід 

управління якістю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 4. Базова концепція 

загального управління 

якістю (TQM) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Модуль 2. Системи управління якістю 

Тема 5. Системи 

управління якістю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 6. Сертифікація 

системи якості 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 7. Облік витрат на 

якість в умовах TQM 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 



Тема 8. Аудит діяльності 

та премії якості 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням 

із провідним викладачем.  
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

  
Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (10 бали); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (15 балів)  
50  

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (10 бали); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (15 балів)  
50  

Разом  100  
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Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81 С  Добре  
64-73 D  Задовільно  
60-63 Е  Задовільно достатньо  
35-59 FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34 F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
90-100 А  Відмінно   
82-89 В  Дуже добре   

  


