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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 



Управління 
якістю 

організації 

Період навчання
– 1 курс, 2 
семестр 

Об'єктом вивчення дисципліни є 
складові елементи системи 

управління якістю організації   Предмет вивчення дисципліни – принципи, 
закономірності, методи побудови та 

функціонування систем управління якістю 
організації

Обсяг – 4 
кредити, 120 

год.,
у т. ч. лекцій –

26 год., 
практичні

заняття – 20 
год.,

самостійна
робота – 74 год. 

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ” Є формування 
системи знань з теорії та методології управління якістю організації, розуміння принципів 

побудови та функціонування систем управління якістю організації.

Підсумкова форма 
контролю – залік



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких 
компетентностей

загальних: 
• здатність до спілкуватися з 

представниками інших 
професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної діяльності);

• навички використання 
інформаційних та 
комунікаційних технологій;

• здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів);

• здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.

спеціальних: 
• здатність обирати та 

використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених 
цілей та міжнародних 
стандартів;

• здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 
управління;

• здатність розробляти проекти, 
управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість;

• здатність до управління 
організацією та її розвитком.



Очікувані

результати

навчання

• ідентифікувати проблеми якості в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення;

• проектувати ефективні системи управління якістю організації;

• мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 
враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування 
та соціальну відповідальність;

• вміти спілкуватися в професійних і наукових колах 
державною та іноземною мовами;

• вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 
(підрозділу).



Тематичний план навчальної дисципліни

• Основні проблеми управління якістю організації 

• Статистичні методи контролю якості

• Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю

• Базова концепція загального управління якістю

• Системи управління якістю

• Система якості в стандартах ІSО серії 9000

• Стандартизація термінології в галузі управління якістю

• Стандартизація термінології в галузі управління якістю

• Облік витрат на якість в умовах ТQМ

• Сертифікація систем якості організації



Навчально-
методичне 

та 
інформацій

не 
забезпеченн

я 

Робоча програма
навчальної дисципліни

Дистанційний курс

Лекційний матеріал

Методичні вказівки і 
завдання для самостійної

роботи студентів

Методичні вказівки і 
завдання для практичних

занять 

Методичні вказівки і 
завдання для поточного та 

підсумкового контролю 
знань студентів



Кадрове забезпечення

Д.е.н., проф. Трут Ольга 
Олексіївна



Чекаємо на Вас!

Будемо раді зустрічі з 

Вами!


