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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

  В умовах кредитно – накопичувальної системи самостійна робота є 

основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний 

від обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Мета курсу - формування професійних менеджерів, які володіють 

сучасними знаннями, навичками та вміннями в галузі бізнесу, які здатні 

ефективно управляти компаніями на конкурентних ринках. Оволодіння теорією, 

методологією та механізмом ділового адміністрування. 

Завдання вивчення: 

− вивчення методології та теорії адміністративного менеджменту, засвоєння 

закономірностей стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції 

підприємства, методів та процедур управління організації; 

− підготовка професіональних управлінських кадрів нового стилю мислення, 

які розуміють особливості ринкової економіки, мають знання, вміння та 

навики, які необхідні для прийняття та реалізації ефективних управлінських 

рішень, які можуть бути лідерами; 

− отримання знань та навиків, які необхідні для прогнозування діяльності, 

розробки стратегічних планів та програм, управління складними 

бізнеспроцесами; 

− оволодіння мистецтвом управління бізнесом в умовах конкуренції, ризику; 

− налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу; 

− формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та 

комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації 

на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем; 

− застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній 

діяльності; 

− використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, 

механізм його здійснення в діяльності підприємств; 

− застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного 

управління; 



− розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

− формування у студентів наукового світогляду і знань із технологій та 

методів управління змінами в організаціях; 

− вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперерв них 

змін; 

− забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами 

основних інструментів управління проектами в організації. 

− теоретична й практична підготовка студентів щодо організації робіт із 

забезпечення а управляння якістю продукції. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

 

 Тема 5. Тактичне і стратегічне управління корпораціями.   

Завдання 1.:  Самостійно  дослідити  принципи тактичного і стратегічного 

управління корпораціями.   

 

 Тема 8.    Управління проектами в системі менеджменту організації 

Завдання 1.:  Самостійно  дослідити  управління проектами в системі 

менеджменту організації   

Тема 10.     Системи управління якістю. Система якості в стандартах ISO 

серії 9000 

Завдання 1.:  Самостійно  дослідити   системи управління якістю (СУЯ).  

Завдання 2.: Самостійно дослідити і проаналізувати стандарти   ISO серії 9000. 

  

  

 

 

 

 

 



Зміст самостійної роботи з дисципліни  

«Просемінр з менеджменту бізнес-адміністрування» 

  

 Тема 5. Тактичне і стратегічне управління корпораціями.   

Завдання 1.:  Самостійно  дослідити  принципи тактичного і стратегічного 

управління корпораціями.    

 

При вивченні теми потрібно  чітко з’ясувати, що  стратегічне управління з 

точки зору загального менеджменту можна розглядати як сукупність 

специфічних процесів прийняття управлінських рішень щодо формування мети 

та визначення цілей організації, вибору стратегій її діяльності та використання 

ресурсів у ринковому середовищі, що забезпечують реалізацію цих стратегій. 

Суть стратегічного управління полягає в формуванні уяви про ринок та 

вироблення загального уявлення про перспективи організації на цьому ринку. 

Формування такого уявлення базується не стільки на аналізі достовірної 

інформації про ринок, скільки на обґрунтуванні допустимих гіпотез. 

Використання гіпотез замість достовірної та релевантної інформації для 

визначення перспективних напрямків діяльності організації диктується тим, що 

стратегічне управління здійснюється в умовах невизначеності про стан та зміни 

факторів ринку. 

Стратегічне управління орієнтує діяльність організації на пошук та 

проведення змін споживачів та їх запитів. При цьому ключовими задачами 

організації є: 

- удосконалення продукту чи підвищення якості послуги; 

- розробка нових виробів чи послуг; 

- робота зі споживачами; 

- надання споживачам нових видів послуг та удосконалення існуючих 

(обслуговування). 

Для реалізації цих ключових задач стратегічне управління повинно 

концентрувати зусилля менеджерів, щоб реагувати на тиск конкурентів, що 



постійно наростає в ринковому середовищі, на швидку появу нових та 

удосконалених товарів та послуг, що покликані задовольнити запити споживачів, 

які постійно змінюються. Поняття «реагування на тиск конкурентів» визначає 

характер поведінки певної організації на конкурентному ринку. Група 

організацій, яка виробляє та продає одноманітні або однорідні продукти, що 

конкурують між собою, створюють господарчу галузь. 

Як відомо, організації-виробники, що діють в ринкових умовах, теоретично 

можуть здійснювати свою діяльність в таких ринках: 

- досконала конкуренція, при якій окрема організація-виробник не може 

впливати на ціну товару, який вона реалізує. Галузь, де діють виробники, є 

вільною для входу чи виходу різних організацій; 

- монополія характерна тим, що на ринку діє організація, яка має 

абсолютну перевагу у виробництві або продажі певного продукту. Така 

організація має виключні можливості використовувати ресурси, сильного впливу 

на конкурентів та на споживачів; 

- монополістична конкуренція характеризується тим, що на ринку домінує 

єдиний виробник продукції, яка протягом короткого терміну не має прямих 

конкурентів; 

- олігополія становить собою ринкову структуру, в якій діє мала кількість 

конкурентів, що мають домінуючі позиції та створюють сильну 

взаємозалежність. 

Стратегічне управління буде залежати від того, на якому ринку діє 

організація-виробник. 

З точки зору загального менеджменту стратегічне управління не є окремою 

складовою організації чи функціональною підсистемою. Стратегічне управління 

в організації виконує роль специфічних процесів, які повинні забезпечити її 

життєдіяльність в певній перспективі та умовах, які можуть виникнути в 

зовнішньому середовищі. Тому його не можна розглядати окремо від тактичного 

та лінійного (оперативного) управління організацією. Це одна система 



менеджменту в якій протікають різні за значеннями та складністю процеси 

управління організацією, яка працює на ринку товарів чи послуг. 

Специфіка процесів стратегічного управління проявляється в умовах 

прийняття рішень. До них належать: 

- управлінські рішення, що приймаються менеджерами мають дуже 

важливе значення для життєдіяльності організації. Тому на менеджерів 

покладається велика відповідальність за майбутню долю організації; 

- управлінські рішення приймаються на основі гіпотез про майбутні 

можливості організації, які можуть бути при відповідних (гіпотетичних) змінах в 

зовнішньому середовищі; 

- управлінські рішення мають особливу складність в процесі аналізу та 

вибору альтернативних стратегій діяльності організації. Така складність є 

наслідком невизначеності умов та можливостей при яких приймається рішення; 

- управлінські рішення стратегічного характеру мають підвищений ризик. 

Тому їх обґрунтування та реалізація потребують великих витрат часу, праці та 

коштів. 

Організація для виконання своєї місії в суспільстві повинна дбати про свою 

конкурентоздатність. Це є умовою стійкої присутності на ринку для будь-якої 

організації. Конкурентоздатність – це є особиста синтетична характеристика 

організації, яка показує її здатність протистояти іншим організаціям 

(конкурентам) та вести успішну боротьбу за ринки ресурсів та збуту товарів чи 

послуг. Конкурентоздатність організації це синтетичний показник, який 

залежить від внутрішнього потенціалу, обраної стратегії та механізму їх 

використання для досягнення поставлених цілей. 

Можна виділити етапи, що визначають характер процесів стратегічного 

рівня. Їх умовно можна розділити таким чином: 

- етап визначення мети та цілей діяльності організації; 

- етап аналізу та формування потенціалу організації; 

- етап розробки стратегій діяльності організацій; 



- етап формування та забезпечення функціонування механізму реалізації 

стратегій. 

В різних роботах пропонується та розглядається велика кількість 

положень, які стосуються принципів стратегічного управління. Частина із них 

має загальний характер і може претендувати на роль принципів, інші носять 

локальний характер і належать до простих тривіальних положень. Узагальнення 

методологічних напрацювань зі стратегічного менеджменту дає змогу авторам 

сформувати такий перелік принципів. На наш погляд, до принципів 

стратегічного управління належать: 

- принцип пріоритетності визначає необхідність встановлення пріоритетів 

досягнення цілей та пріоритетів реалізації стратегій. В умовах використання 

внутрішнього потенціалу та обмежених ресурсів організація не може 

забезпечувати усі визначені цілі та стратегії одночасно. Тому вона повинна 

віддавати якісь пріоритети тій чи іншій цілі та стратегії, встановлювати 

послідовність реалізації стратегій. Пріоритети необхідно встановлювати, 

виходячи із співвідношення вигоди та витрат; 

- принцип спадковості характеризує закономірний перехід від домінантних 

(головних) ознак існуючого потенціалу (функціонування організації) до 

бажаного потенціалу при визначенні стратегій діяльності організації. Визначення 

поточного потенціалу дуже важливо, бо не можна приймати рішення щодо 

роботи в майбутньому, не маючи чіткого уявлення про те, в якому стані 

знаходиться організація тепер і що можна використати в майбутньому; 

- принцип коригування характеризує необхідність постійного проведення 

змін в цілях та стратегіях для їх узгодження з поточними умовами діяльності 

організації. Стратегічне управління передбачає своєчасне прийняття 

стратегічних рішень відповідно до умов та обставин, що виникають, змінюючи 

цілі та коригуючи розроблені стратегії; 

- принцип концентрації зусиль визначає, що при виборі стратегій 

необхідно концентрувати зусилля на пріоритетних напрямках діяльності, які 



мають високу вірогідність успіху. На основі цього принципу організація повинна 

створювати свої конкурентні переваги; 

- принцип балансу ризиків висуває вимоги до створення рівноваги 

можливих ризиків за рахунок розробки альтернативних стратегій – створення 

стратегічного резерву, як альтернативних способів діяльності організації; 

- принцип співставлення визначає технологію проведення перспективного 

аналізу. Оцінка потенціалу організації не буде об’єктивною, якщо його складові 

не будуть зіставлені з відповідними факторами зовнішнього середовища. Лише 

такий аналіз дозволяє вибрати гіпотезу щодо умов та можливостей організації в 

майбутній діяльності. В процесі реалізації стратегій організація повинна 

постійно відслідковувати зміни зовнішнього середовища, та порівнювати їх із 

власним потенціалом; - принцип синергізму визначає правила формування 

механізму реалізації стратегій діяльності організації. Стратегічне управління 

повинно формуватися як єдина система виконання усіх загальних функцій 

управління. Взаємозв’язок між різними видами діяльності та органами, що їх 

виконують, повинен забезпечувати єдність напрямків діяльності. Використання 

цих принципів залежить від масштабу застосування та моделі стратегічного 

управління, що вибирає організація. Сучасна концепція конкурентних переваг на 

ринках базується на організації виробничого процесу і вибору того ринку, в який 

можливо увійти і де можна конкурувати. За останній час більшість організацій 

що діють на світовому ринку, перейшли від конкуренції, яка базувалась на збуті, 

до конкуренції, що використовує інвестиції в удосконалення виробничих 

процесів. При такій моделі виробничі структури повинні бути гнучкими, що дає 

їм змогу швидко пристосовуватися до змін, своєчасно взаємодіяти із споживачем 

та зовнішнім середовищем. 

Стратегії не визначаються, але менеджмент таких організацій вирішує 

стратегічні задачі. Перспективна оцінка нестабільності та характеру впливу 

факторів зовнішнього середовища не проводиться. 

Для вирішення стратегічних задач використовується інтуїтивна оцінка 

впливу зовнішнього середовища. 



Механізм реалізації стратегічних задач орієнтований на оперативне 

управління. Конкурентні переваги формуються не за рахунок стратегій, а за 

рахунок використання ситуацій, що виникають на ринку. Існування на 

конкурентному ринку забезпечується за рахунок гнучкості менеджменту та 

швидкої орієнтації в ситуаціях. Необхідність в стратегічному управлінні в таких 

організаціях прямо пропорційна рівню невизначеності проблем, що виникають 

під впливом зовнішнього середовища. 

Модель стратегічного управління великих підприємств зовсім інша. Їй 

притаманно виконання усіх етапів стратегічного управління. Але існують 

особливості виконання цих етапів, що витікають з нової парадигми стратегічного 

управління. Ці особливості мають відношення до визначення місії та 

формування системи цілей, розробки стратегій досягнення цілей та механізму 

реалізації стратегій. 

Визначення місії та формування системи цілей діяльності організації є 

одним із процесів стратегічного управління. Він складається із трьох 

ипр. нтацій: визначення місії; формування стратегічних цілей; формування 

короткострокових робочих цілей. В моделі стратегічного управління ці процеси 

відносяться до стратегічного планування. Формування місії та цілей 

пропонується проводити після детального аналізу стратегічних проблем, що 

відбуваються в діяльності організації та її зовнішньому оточенні. Такий підхід 

використовувався на етапі, коли існувала методологія стратегічного планування. 

Тоді ці процеси мали відношення до стратегічного планування, як реалізація 

цільового підходу, який в цей час був запропонований П. Друкером. 

Сучасна модель стратегічного управління ці процеси відносить до 

самостійного етапу, що забезпечується виконанням функції « ипр. нтацій 

не я». Це ствердження має під собою таке підґрунтя. 

По-перше, ціль не може бути результатом планування. Вона є 

узагальненим уявленням суспільної корисності існування організації в 

суспільстві та головною ознакою її відмінності від конкурентів. В визначенні 

місії віддзеркалюється суспільне призначення бізнесу, його філософія діяльності 



організації. Місія організації може не змінюватися на протязі довгого часу, а 

плани розробляються та реалізуються протягом певного планового періоду. 

По-друге, ціль не можна ототожнювати з планом або прогнозом. Прогноз, 

визначає напрямок розвитку, ціль – найбільш прийнятний стан системи в межах 

цього напрямку, а план – шлях досягнення цілі, етапи та окремі «сходинки» руху 

до них. 

По-третє, цілі визначають лише головні (визначні) напрямки для 

успішного бізнесу, яким хоче займатися організація. Ці напрямки визначаються 

лише як бажаний стан, в якому може знаходитися організація при відповідних 

умовах поводження зовнішнього середовища. При цьому допускається гіпотеза, 

що зовнішнє середовище на час визначення цілей залишається незмінним. 

Тому для зіставлення бажаного стану організації зі станом зовнішнього 

середовища проводиться спеціальний аналіз, а не аналіз стратегічних проблем. 

Стратегічні проблеми, якими займається аналіз, випливають зі 

стратегічних та робочих цілей. Якраз пошук умов та можливостей досягнення 

визначених цілей потребує проведення аналізу стратегічних проблем. 

Розробки стратегій досягнення цілей, що базуються на існуючій 

методології, теж не відповідають новій парадигмі стратегічного менеджменту. 

Діюча методологія базована на досконалому проведенні стратегічного аналізу 

(перспективного) та розробку детальних стратегій за всіма напрямками 

діяльності організації. Ці процеси відносяться до стратегічного планування, яке 

розглядається як функція стратегічного менеджменту. Така концепція вступає в 

протиріччя з теорією загального менеджменту. 

По-перше, стратегічне управління не має власних функцій, тому що воно 

представляє собою лише процеси, які закінчуються конкретними стратегічними 

результатами – місією, цілями, стратегіями, стратегічними вимогами до системи 

управління. Протікання усіх процесів в організації забезпечується усіма 

загальними функціями управління. Стратегічне планування не є окремою 

функцією управління, а воно є лише частиною загальної функції планування, яка 

виділена умовно. Підставою такого виділення є склад та зміст результатів, 



методи, які використовуються для отримання цих результатів, часовий лаг, в 

якому формуються стратегічні результати. Тому виділяти стратегічне 

планування як окрему функцію управління немає підстав. 

По-друге, сучасний погляд на процес формування стратегій вийшов за 

межі принципу ієрархій, що притаманний існуючій концепції стратегічного 

управління. Стратегії рідко бувають простим результатом аналітичних розробок 

та планів вищого керівництва. В оточенні, яке дуже швидко змінюється, вдалі 

стратегії звичайно виникають як підсумок низки послідовних рішень, що 

приймаються частіше за все менеджерами середньої ланки, які мають справу з 

ринками та технологіями. Тому на підприємстві детально сформульованої 

стратегії може просто не існувати. Опитування керівників, що було проведено 

фахівцями Лондонської школи бізнесу, також показали, що сьогодні немає 

сумніву відносно того, що реальність управлінської діяльності не схожа на 

ієрархічні моделі, які базуються на аналізуванні, плануванні, впровадженні та 

контролюванні, як окремих та послідовних видів діяльності. 

Для того, щоб зрозуміти процеси формування стратегій діяльності 

організації, необхідно визначити ключові елементи цих процесів. Розробка 

стратегії – це обґрунтування гіпотез про бажані результати, які б хотіли 

отримати керівники організації при умовах, коли зовнішнє середовище буде 

змінюватись так, як це бачать керівники організації. Тоді стратегія повинна 

вказувати на особливості поведінки організації в зовнішньому середовищі, 

розкривати логіку і послідовність дій її менеджменту. При цьому головню 

гіпотезою є поведінка конкурентів, які також працюють в майже в такому ж 

зовнішньому середовищі, як і організація і діють проти неї. Дійсні наміри 

конкурентів ретельно приховані. Тому організація обґрунтовує гіпотезу 

поведінки конкурентів в густому тумані і керівництво змушене приймати 

рішення з дуже великим рівнем невизначеності. Якщо базуватися на ієрархічній 

концепції розробки стратегії, то відповідні дії конкурентів можуть бути невірно 

зрозумілими та недооціненими. 



Ключові поняття:  Суть стратегічного управління, елементи стратегій 

діяльності, конкурентні переваги, формування стратегій. 

Питання та завдання: 

1. Розкрийте специфіку процесів стратегічного управління. 

2. В чому полягає сутність стратегічного управління? 

3. На чому базується концепція конкурентних переваг?   

4. Назвіть  етапи, що визначають характер процесів стратегічного рівня.   

5. Назвіть ключові елементи стратегій діяльності організації.  

 

 Тема 8.    Управління проектами в системі менеджменту організації 

Завдання 1.  Самостійно  дослідити  управління проектами в системі 

менеджменту організації   

 

При вивченні теми потрібно  чітко з’ясувати, що  управління проектом – це 

діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою 

ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсам, а також якості 

кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному 

завданні). За більше ніж тридцять років, протягом яких застосовується 

технологія управління проектами, був розроблений цілий ряд методик і 

інструментів, покликаних допомогти менеджерам проектів управляти цими 

обмеженнями. Для того, щоб ефективно управляти обмеженнями проекту 

використовуються методи побудови і контролю календарних графіків робіт. Для 

управління ресурсними обмеженнями використовуються методи формування 

фінансового плану (бюджету) проекту і, у міру виконання робіт, здійснюється 

моніторинг, із тим, щоб не дати витратам вийти з під контролю. Для виконання 

робіт потрібне відповідне ресурсне забезпечення, для цього використовують 

спеціальні методи управління людськими і матеріальними ресурсами 

(наприклад, матриця відповідальності, діаграми завантаження ресурсів). З трьох 

основних обмежень трудніше усього контролювати обмеження по заданих 

результатах проекту. Проблема полягає в тому, що завдання часто важко і 



формулювати, і контролювати. Для вирішення даних проблем 

використовуються, зокрема, методи управління якістю робіт. 

Отже, керівники проектів відповідають за три аспекти реалізації проекту: 

терміни, витрати і якість результату. Відповідно до звичайного принципу 

управління проектами, вважається, що ефективне управління термінами робіт є 

ключем до успіху по всіх трьох показниках. Тимчасові обмеження проекту часто 

є найбільше критичними. Там, де терміни виконання проекту серйозно 

затягуються, дуже ймовірними наслідками є перевитрата коштів і недостатньо 

висока якість робіт. Тому, у більшості методів управління проектами основний 

акцент робиться на календарному плануванні робіт і контролі за дотриманням 

календарного графіка. 

Ані однин проект не буде успішним, якщо персонал не матиме достатньої 

мотивації для досягнення його цілей. Для цього менеджери проекту повинні 

організовувати та спрямовувати діяльність великої кількості людей, 

співпрацювати з людьми, які матеріально зацікавлені в результатах проекту: 

постачальниками, адміністраторами, банкірами, підрядниками, які здійснюють 

роботи по проекту або забезпечують інші фактори, необхідні для 

функціонування проекту. Менеджери повинні також розробити та впровадити 

організаційні структури для експлуатації проекту після його реалізації, для того, 

щоб він продовжував приносити вигоду. 

Не існує єдиних правил, які були б універсальними для управління будь-

якими проектами, це залежить від типу проекту, особливостей країни або 

регіону, ступеню інновації та інших факторів. Тому менеджери повинні дуже 

чутливо реагувати на обставини (контекст) в якому проект здійснюється і в 

якому він буде функціонувати після реалізації. Саме контекст проекту буде 

найкращім чином визначати організацію менеджменту та взаємовідносини між 

різними зацікавленими особами. 

Але деякі функції є спільними для менеджменту будь-якого проекту: 

•визначення цілей проекту; 

•планування; 



•керівництво роботою та допомога в роботі; 

Головними навичками, якими повинні володіти менеджери є наступні: 

•комунікабельність; 

•мотивація діяльності; 

•здатність здійснювати контроль за виробничими потужностями та 

ресурсами проекту. 

Контекст проекту – це зовнішнє та внутрішнє середовище в якому 

планується та здійснюється проект. 

Зовнішнє середовище проекту включає наступні фактори: 

•фізичні (місце розташування, клімат, географічні особливості); 

•економічні фактори (внутрішні та міжнародні); 

•культурні, соціальні, політичні, в тому числі підтримка з боку сторонніх 

організацій; 

•технологічні (можливості та тип змін). 

Внутрішнє середовище, в основному, визначається взаємодією між 

наступними учасниками та клієнтами: 

•власник, яким може бути уряд, рада директорів, акціонери, приватна 

особа; 

•користувач, ринок, покупець, клієнт, чиї потреби та бажання необхідно 

враховувати та з’ясовувати; 

•головна організація, якою може бути міністерство або корпорація, 

відповідальна за роботи по проекту; 

•команда з управління проекту, включаючи штатних робітників та 

консультантів; 

•постачальники, оптові фірми, підрядники, що забезпечують матеріалами 

та послугами. 

Крім названих факторів, на контекст проекту впливають ірраціональні 

фактори, які важко підлягають формальному визначенню, але можуть впливати 

як позитивно так і негативно на проект, наприклад: 

•фактори соціальної системи (премії та якість життя); 



•політичні фактори (влада, обмежені ресурси, ідеологія); 

•індивідуальні реакції на премію, владу, якість життя. 

Функції менеджменту проектів 

1. Лідерство – уміння зробити цілі та задачі ясними та зрозумілими для 

команди 

а) врахування інтересів тих хто є клієнтом та тих хто сподівається 

отримати вигоди від проекту; 

б) визначення системи цінностей, якою треба користуватись у 

взаємовідносинах з клієнтами. 

2. Планування  

Є два види планування: 

а) стратегічний план, який встановлює взаємовідносини між ціллю та 

клієнтами в існуючому соціально-економічному середовищі з урахуванням 

факторів ризику та існуючих альтернатив; 

б) план дій, який визначає масштаб проекту та рівень економічної 

ефективності. Для отримання визначених результатів, оперативний план повинен 

збалансувати та встановити зв’язок між наявними ресурсами, технологією, 

інформацією, навичками та послугами або продуктом, що вироблятиметься в 

результаті впровадження проекту. 

•Керівництво та допомога в роботі 

а) правильний розподіл праці, організація підрозділів, розподіл 

матеріальних та фінансових ресурсів; 

б) компетентне виконання програм роботи, організація та інтеграція 

робочої сили, формування та мотивація ефективних робочих підрозділів та 

спеціальних груп. 

•Координація 

а) налагодження зовнішніх відносин та інформації: контакт, координація та 

вплив на суміжні управлінські підрозділи, зацікавлені сторони та клієнтів; 

б) організація внутрішніх відносин з іншими організаційними 

підрозділами. 



•Контроль виконання 

а) встановлення норм, які визначають ипр. нтацій н цілей та ступеню 

делегування; 

б) контроль за матеріальними, фінансовими, бухгалтерськими та 

соціальними факторами; 

в) періодична оцінка виконання та коригування планів. 

•Орієнтація на результат 

а) застосування системи премій у відповідності до правил організації; 

б) навчання для можливого просування по службі. 

Навички менеджерів 

Розвиток навичок менеджменту можна розглядати в контексті трьох 

основних функцій менеджменту – планування, управління та контролю, хоча 

більшість з розглянутих нижче навичок можуть бути корисними для кожної 

функції управління. 

•Управління людськими ресурсами: 

•опис характеру роботи та план підбору персоналу; 

•комплектування персоналу; 

•формування команди проекту; 

•управління штатними співробітниками та консультантами; 

•навчання персоналу та просування по службі. 

•Управління кількісним та якісним підбором кадрів: 

•компетентність; 

•мотивація; 

•обов’язки; 

•сумісництво. 

•Міжособисті комунікації: 

•розподіл обов’язків та відповідальності для окремих груп та робітників; 

• планування роботи окремого робітника та методів її оцінки; 

•вміння слухати; 

•вміння отримувати та оцінювати зворотній зв’язок; 



•проведення інтерв’ю та переговорів; 

•проведення зборів; 

•визначення проблеми та її рішення; 

•планування свого часу. 

•Здійснення : 

•пояснення планів проекту та програми; 

•прийоми планування та контролю реалізації проекту; 

•володіння системами та методами реалізації; 

•управління пропозиціями, контрактами та закупівлею матеріалів та 

послуг; 

•управління факторами виробництва та збутом продукції; 

•управління маркетингом. 

•Фінансове планування та менеджмент 

•володіння методами оцінки та розрахунку витрат; 

•володіння економічними та статистичними методами; 

•уміння управляти фондами; 

•володіння методами контролю та ревізії. 

•Управління інформаційними системами 

•володіння інформаційними системами управління проектами; 

•контроль кількості та якості; 

•управління графіком роботи; 

• звітність про стан робіт та їх оцінка.   

 Ключові поняття:  інвестиційна стратегія, стратегічний план, місія 

організації, цілі організації (проекту), завдання організації (проекту), SWOТ – 

аналіз, інвестиційний проект, управління проектом, стратегічне планування.   

Питання та завдання: 

1. Назвіть функції менеджменту проектів. 

2. Які фактори включає зовнішнє середовище проекту?   

3. Розкрийте сутність технології управління проектами.   

4. Назвіть  аспекти реалізації проекту.   



  

Тема 10.    Системи управління якістю. Система якості в стандартах ISO 

серії 9000 

Завдання 1.:  Самостійно дослідити системи управління якістю послуг та 

розробити її структуру. 

  

 При вивченні теми потрібно чітко з’ясувати, що наявність конкурентного 

середовища в умовах ринкової економіки зобов’язує приділяти величезну увагу 

проблемам якості. Останніми роками керівництво багатьох підприємств 

зіткнулося з необхідністю управління якістю, як засобом досягнення 

конкурентоспроможності, завоювання довіри до продукції у споживача. 

Успішна діяльність ряду підприємств своїм досвідом доводять, що 

сьогодні створення і впровадження систем управління якості – не просто бажано, 

але і необхідно в конкурентній боротьбі. На даний момент розвитку ринку це є 

умовою виживання, оскільки на ринку надання послуг спостерігається постійне 

збільшення міри конкуренції між підприємствами. Використання тільки цінових 

чинників конкурентоспроможності не гарантує стабільного положення на ринку.  

Система менеджменту якості (СМЯ) – сукупність організаційної 

структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва 

якістю. Вона призначена для постійного поліпшення діяльності, для підвищення 

конкурентоспроможності організації на вітчизняному і світовому ринках, 

визначає конкурентоспроможність будь-якої організації.  

Під управлінням якості розуміється: «Система методів виробництва, 

сприяюча економічному випуску якісних товарів або наданню якісних послуг, 

які задовольняють вимогам споживачів. Сучасне управління якістю ґрунтоване 

на використанні статистичних методів і часто називається статистичним 

контролем якості». «Займатися управлінням якістю – означає розробляти, 

проектувати, випускати і обслуговувати якісну продукцію / послугу, яка є 

найбільш економічною, найбільш корисною для споживача і завжди задовольняє 

його потребам.  



Найбільш відомим авторитетом в області якості є Едвард Демінг. Він 

зробив найбільший вплив на відродження післявоєнної Японії і США в 80-х 

роках. Демінг запропонував принципи управління якістю і є тим наставником з 

якості. Широко відомий цикл доктора Демінга – РDСА, інакше – круг Демінга, 

який передбачає виконання 4-х етапів робіт (Рис.1):  

 

 

Рис. 1. Цикл  PDCA – круг Демінга 
-планування (Plan – P); 
-виконання робіт – дія (Do – D); 
-контроль результатів (Chek – C); 
-корегуючи дії (Action – A). 
 
Таким чином, управління якістю – це процес дії на виробництво і 

діяльність взагалі з метою забезпечення якості. 

Суть підходу Демінга в тому, що причини низької ефективності і поганої 

якості найчастіше закладені в системі, а не в працівниках. Тому для поліпшення 
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виробничих результатів керівники повинні коригувати саму систему. Особливу 

увагу Демінг приділяв: 

− необхідності збору статистичної інформації про відхилення від 

стандартів; 

− зменшенню відхилень в процесах і продуктах компанії; 

− пошуку, аналізу і усуненню причин відхилень. 

Чотирнадцять принципів Едварда Демінга і до цього дня є основою для 

управління якістю у всьому світі:  

1.   Ставити за мету постійне поліпшення якості продукції і підвищення 

продуктивності праці. 

2.   Наслідувати філософію неприпустимості помилок (затримки у 

відвантаженні, дефектної сировини, непрофесійної роботи). 

3.    «Вбудовувати» якість в продукт в цілях виключення необхідності 

масового контролю. 

4.   Оцінювати постачальника не тільки з погляду ціни; прагнути встановити з 

ним довгострокові зв’язки. 

5.   Знижувати витрати за рахунок підвищення якості продукції і 

продуктивності праці. 

6.   Постійно підвищувати кваліфікацію співробітників. 

7.   Вводити нові методи контролю, які спонукають співробітників працювати 

краще. 

8.   Розряджати напруженість, що сковує співробітників, на користь 

підвищення продуктивності праці. 

9.   Руйнувати перешкоди між різними підрозділами підприємства і 

застосовувати психологічні підходи при вирішенні проблем. 

10. Не вимагати від співробітників такої продуктивності праці, яка не може 

бути забезпечена наявними засобами виробництва. 

11. Відміняти кількісні норми. Застосовувати статистичні методи для 

постійного підвищення якості продукції і продуктивності праці. 

12. Підтримувати задоволення співробітників результатами праці. 



13. Забезпечувати можливість підвищення кваліфікації співробітників 

відповідно до вимог прогресу. 

4. Вносити в свідомість вищого керівництва відповідальність за якість. 

Глобальна концепція ЄС пропонує застосування системи менеджменту 

якості як гарантії стабільності якості зроблених продуктів / наданих послуг. Щоб 

створити по можливості надійну систему якості, був розроблений комплекс 

стандартів, склад, що описує, і структуру системи, вимоги до її елементів – так 

звані норми сімейства ИСО 9000. Нині сімейство ИСО 9000 включає: 

• усі міжнародні стандарти з номерами ИСО 9000 – 9004;  

• усі міжнародні стандарти з номерами ИСО 10001-10020;  

• стандарт ИСО 8402. 

Розробка єдиної системи менеджменту якості, як у регульованій, так і в 

нерегульованій державним законодавством областях виробництва продукції 

сприяє ще і тому, щоб скоротити загальну кількість (і дуже значну) різних 

стандартів, приписів, положень і інших документів, часто суперечливих, які 

виробник повинен виконувати і які, в силу їх числа і суперечності, він часто не в 

змозі виконати.  

Стандарти  ISO 9000 встановлюють умови для управління створенням та 

наданням послуг, передбачають, у зв’язку зі специфічною природою послуги, 

необхідність забезпечення чіткого опису характеристик, які визначають 

споживачі, і встановлення критеріїв для кожної з цих характеристик. Вони 

містять опис понять, принципів та процесів, застосовуваних до всіх видів 

пропозицій щодо послуг. 

Пов’язані із наданням послуг процеси також вимахають опису за 

допомогою характеристик, спостереження за якими для споживача може бути не 

завжди можливим, але які безпосередньо визначають рівень надання послуги. 

Характеристика послуги чи її надання може бути кількісною (піддається 

вимірюванню) або якісною (піддається порівнянню), в залежності від того, як і 

хто її оцінює – організація, яка надає послуги, чи споживач. При цьому варто 

зазначити, що багатьом якісним характеристикам, які отримали суб’єктивну 



оцінку споживачів, може надалі даватися кількісна оцінка організацією, котра 

надає послуги.   

До характеристик, які можуть зазначатися в нормативних документах, 

належать: 

− потужності, можливості, чисельність персоналу та кількість матеріалів; 

− час очікування, час надання і час технологічного циклу послуги; 

− гігієна, безпека, безвідмовність та гарантії; 

− чуйність, доступність і ввічливість персоналу, комфортність і 

естетичність оточення, компетентність, надійність, точність, повнота, 

відповідність сучасному рівню, достовірність та ефективність 

контактів. 

У більшості випадків управління характеристиками послуг та їхнім 

наданням може бути досягнутим лише за рахунок управління процесом надання 

послуги. Тому важливу роль у досягненні та підтриманні необхідного рівня 

якості послуг відіграють вимірювання параметрів процесу і управління ними. 

Незважаючи на те, що іноді під час надання послуги можливе усунення 

виявлених недоліків, здебільшого неможна покладатися на контроль наданої 

послуги як засіб впливу на якість послуги в точках взаємодії зі споживачем, де 

споживач часто неспроможний чітко виявити будь-яку невідповідність.   

Задоволення потреб споживача у наданні якісної послуги може бути 

досягнуте лише за наявності гармонії між відповідальністю керівництва, 

персоналом, матеріальними ресурсами та структурою системи якості (Рис. 2). 



 

 Рис. 2    Ключові аспекти системи якості  

 

Споживач перебуває в центрі трьох ключових аспектів системи якості. 

Керівництво несе відповідальність за вироблення політики у сфері якості послуг 

і задоволення потреб споживача. Її реалізація залежить від того, наскільки 

успішно керівництво забезпечує розроблення та ефективне функціонування 

системи якості.  

При формуванні системи управління якості на підприємстві необхідно 

враховувати ряд принципів :  

1. Для забезпечення високої якості технічного обслуговування 

підприємство повинне розробляти спеціальні стандарти або правила 

обслуговування, які передбачають систематичне навчання і тренування для 

зайнятого в обслуговуванні персоналу, забезпечують ідентичність на усіх рівнях 

обслуговування і є безумовними для виконання. 

2. Диференціація послуги залежить від розуміння потреб споживача і 

спроби задовольнити її за допомогою індивідуального підходу і з максимальною 

ретельністю.  

3. Головним завданням забезпечення якості послуги є задоволення або 

перевищення очікувань споживачів.  

4. Оцінка якості послуг повинна ґрунтуватися на критеріях, 

використовуваних споживачами для цих цілей. 

Відповідальність керівництва 

Взаємодія зі споживачем 

Структура системи якості Персонал і матеріальні ресурси 



5. Підприємству, що надає послуги, прийнятніше постійно виправдовувати 

очікування, чим намагатися передбачити постійно зростаючі очікування, 

оскільки в останньому випадку потрібне буде підняти рівень очікувань до такої 

висоти, що його важко буде досягти, а потім утримати на відповідній висоті.  

6. Операційний менеджмент повинен підрозділяти кожну послугу на ряд 

послідовних дій, де кожне вносить свій вклад в складові частини процесу 

задоволення покупців. 

7. Споживачі судять про якість за вихідними даними. Завдання 

підприємства, що надає послугу, полягає в тому, щоб ідентифікувати і зменшити 

розбіжності, виявлені і класифіковані як значні перешкоди до надання якісної 

послуги.  

8. Відповідність, яка проявляється в наданні однієї і тієї ж залежної 

послуги одному і тому ж споживачеві і іншим споживачам(для стандартної 

послуги), дуже важлива. 

9. Для підприємства що надає послугу, необхідно створити свою культуру 

компанії в цілому для заохочення своїх службовців до надання якісного образу 

послуги під час особистого спілкування персоналу із споживачами. 

10. Якість послуги сприяє придбанню «відданих» споживачів з метою 

забезпечення контактів і зростання доходів прибутковості підприємства. В еру 

повільного зростання ринку найкращим джерелом нових можливостей для 

бізнесу являються постійні клієнти. Дешевше проводити програми, спрямовані 

на задоволення вже наявних клієнтів, чим витрачати гроші на пошук нових. 

Підприємства, що уміють забезпечити високий рівень якості обслуговування, 

мають можливість встановлювати більш високу ціну на продукцію, 

розвиваються більш високими темпами і отримують більший прибуток. 

11. Вимагається використати усі можливі канали зв’язку, щоб забезпечити 

споживачеві оперативний контакт із службою сервісу.  

12. Найосновнішою і важливішою формою контролю для підприємства, 

яка зосереджує усі свої зусилля на споживачеві, являється облік прихильності і 

задоволеності споживача.  



Підприємство, яке надає послуги, має розробити, створити, документально 

оформити, впровадити і підтримувати в робочому стані систему менеджменту 

якості як засіб проведення прийнятої у сфері якості послуг політики і виконання 

поставлених завдань. 

Структура процесів системи якості має забезпечувати належне управління 

всіма робочими процесами, які визначають якість послуг, і гарантувати їхній 

належний рівень. У рамках системи якості мають бути розроблені методики, що 

встановлюють вимоги до здійснення всіх пов’язаних із виконанням послуги 

процесів, включаючи три основні процеси (маркетинг, проектування і надання 

послуги), які функціонують в системі якості послуг (Рис. 3). 

Якість послуги, як вона сприймається споживачем, безпосередньо 

визначається цими процесами, а також діями, пов’язаними із заходами, що 

виконуються за результатами зворотного зв’язку з якості послуг і сприяють 

поліпшенню їхньої якості, а саме: 

- оцінюванням наданої постачальникам послуги; 

- оцінюванням отриманої послуги споживачем; 

- перевірками якості реалізації всіх процесів системи якості та їхньої 

ефективності. 

Зворотній зв’язок з якості має бути встановлений і між групами процесів 

структури системи якості, які взаємодіють між собою. 

  

 



 

Рис. 3    Структура системи якості послуг 

    - потреби у послузі / результат виконання; 

             - документи на процеси виконання послуг; 

    - процеси виконання послуг; 

    - пов’язані з послугою заходи 

 

  

Процес  
проектування 

Процес 
маркетингу 

Процес 
надання 
послуги 

Технічні умови 
на  послугу 

Технічні умови 
на надання 

послуги 

Технічні  
умови на  

управління 
якістю 

Короткий 
опис 

Потреби 
у послузі 

Результат 
виконання 

послуги 

Оцінювання 
споживачем 

Оцінювання  
постачальником 

Аналіз рівня 
виконання послуги 
і його підвищення 



 Керівництво підприємств має визначити та документально оформити 

політику в області якості, яка передбачає визначення завдань, основних напрямів 

і цілей організації в області якості.  

У системах менеджменту якості застосовуються наступні види документів: 

- документи, що надають погоджену інформацію про систему 

менеджменту якості організації, призначену як для внутрішнього, так і 

зовнішнього користування; до таких документів відносять керівництво з якості; 

- документи, що описують, яким чином система менеджменту якості 

застосовується до конкретної послуги, проекту або контракту; до такого типу 

документів відносять плани якості; 

- документи, що встановлюють вимоги – документи, що встановлюють 

технічні вимоги; 

- документи, що містять рекомендації або пропозиції; до такого виду 

документів відносять методичні документи; 

- документи, що містять інформацію щодо послідовності виконання дій та 

процесів; такі документи можуть включати документовані процедури, робочі  

інструкції; 

- документи, що містять об’єктивні свідоцтва виконаних дій або 

досягнутих результатів; до таких документів відносять записи. 

Кожне підприємство визначає обсяг необхідної документації і її носіїв. Це 

залежить від таких факторів, як вид і розмір фірми, складність і взаємодія 

процесів, складність послуги.  

Документаційне забезпечення менеджменту якості підприємства включає 

документи з якості  та документи з підтвердження якості й підтвердження 

поліпшення якості. 

Документація з якості включає: документацію по плануванню якості 

(стратегічному й оперативному); документацію по управлінню якістю (політика 

та цілі в області якості, керівництво з якості, документовані процедури 

управління), в яких сформульовані цілі й завдання в області якості, описана 

система управління на основі якості, організаційні процеси з врахуванням вимог  



ІСО 9001-2009. До документаційного забезпечення менеджменту якості 

підприємств відносять також  документи що регламентують вимоги до  послуг 

що надаються, процесів їх надання та контролю (внутрішні нормативні й 

технічні документи й зовнішні нормативні й технічні документи). 

Відповідальність за впровадження та дотримання основних положень 

політики якості підприємства несуть її власники та керівництво.   Саме вони 

використовуючи основні методи та функції менеджменту мають забезпечити її 

роз’яснення і доведення до всіх структурних підрозділів і працівників 

підприємства.  

Політика в області якості надання послуг повинна бути направлена на 

реалізацію наступних основних завдань: задоволення споживача з погляду 

професійних стандартів і етики, безперервне підвищення якості послуги, облік 

вимог суспільства і захисту навколишнього середовища, ефективність надання 

послуги. 

Реалізація основних завдань з дотримання політики якості при наданні 

підприємством послуг має бути покладена на обслуговуючий персонал,  

діяльність якого пов’язана з виявленням і реєстрацією претензій, скарг, 

рекламацій з боку споживачів послуг; проведенням заходів, спрямованих на їх 

усунення та попередження.  

На керівництво підприємства та керівників  її структурних підрозділів має 

бути покладена відповідальність за управління системою внутрішнього аудиту та 

системою перевірки дотримання та виконання управлінських рішень  політики 

якості організації. 

У системі якості мають бути чітко визначені повноваження, 

відповідальність і взаємодія всього персоналу підприємства, виконання послуг і 

контролю діяльності, що впливає на якість послуг.  

Систему якості, розроблену відповідно до вимог міжнародних стандартів 

серії ІСО 9000 та/або, повинно періодично аналізувати керівництво сервісної 

організації для того, щоб можна було переконатися в її відповідності 

встановленим вимогам і ефективності. Аналіз, що проводиться керівництвом, 



зазвичай включає оцінку результатів внутрішніх перевірок, що проводяться 

представниками керівництва, відповідальними за функціонування системи. 

Для досягнення цілей в області якості керівник підприємства має 

визначити структуру системи ефективного управління. Сервісна організація 

повинна визначати вимоги до внутрішньої перевірки якості надання послуг, 

забезпечити необхідними засобами контролю і призначити спеціально навчених 

співробітників для її проведення.  

Система внутрішнього аудиту якості надання послуг  повинна включати 

контроль, оцінку якості обслуговування туристів, яку повинен проводити 

персонал, не відповідальний за виконання робіт. 

Кожний суб`єкт сервісної організації, задіяний в процесі надання послуг 

окремо розробляє документально оформлену систему якості, що забезпечує 

відповідність послуги встановленим вимогам. Документаційне забезпечення 

системи управління якістю має включати:  плани та керівництва з якості; перелік 

необхідного контрольно-вимірювального та технологічного обладнання, 

матеріальних ресурсів, положення та інструкції з підбору кваліфікованих кадрів 

для забезпечення необхідної якості послуг; визначенням прийнятних стандартів з 

погляду закладених в них показників і вимог, включаючи вимоги, що містять 

суб’єктивний елемент; звіти з якості туристичних послуг. 

Менеджмент якості підприємства  передбачає ефективну взаємодію із 

споживачем, яка включає інформацію щодо: характеристики послуги, 

доступності та витратах часу на її надання, очікуваній вартості послуги, 

співвідношення між якістю послуги, умовами її надання та вартістю, можливості 

впливу споживачів на якість послуги, адекватних і досяжних засобах для 

ефективного спілкування споживача з сервісною організацією, можливості 

отримання оцінки якості послуги споживачем, встановлення взаємозв’язку між 

запропонованою послугою і реальними потребами споживача. 

Сервісна організація повинна встановити процедури розробки, 

затвердження, ведення і забезпечення всіма документами і даними, що 

відносяться до системи менеджменту якості. Документація повинна бути 



розглянута і затверджена повноважною особою до її введення в дію. Всі 

складові, вимоги і положення системи якості, прийняті на підприємстві, повинні 

бути систематизовані, впорядковані та документовані у вигляді планів, методик, 

стандартів, інструкцій і протоколів. 

До початку надання послуги необхідно перевірити виконання наступних 

положень: 

- послуга узгоджується з вимогами споживачів; 

- процес надання послуги є повністю відпрацьованим; 

- забезпечено необхідні ресурси для виконання зобов’язань щодо послуги, 

зокрема матеріальні та людські ресурси; 

- послуга відповідає чинним зведенням правил, стандартів, кресленням і 

технічним умовам; 

- підготовлено інформацію щодо користування послугою, яка надається 

споживачам. 

Слід періодично проводити процедури перезатвердження послуги, які 

дозволяють впевнитися в тому, що послуга продовжує задовольняти вимоги 

споживача і відповідає своїм технічним умовам, а також продовжує виявляти 

резерви підвищення якості надання послуги і управління нею. 

Вирішення про впровадження системи менеджменту якості (СМЯ),  

відповідно до стандартів ISO серії 9000, приймає вище керівництво 

підприємства. В переважній більшості випадків впровадження СМЯ та її 

сертифікація мають добровільний характер. Сертифікація полягає в перевірці й 

підтвердженні третьою стороною відповідності СМЯ стандартам ISO  серії 9000.  

В обов’язковому порядку СМЯ має бути упроваджена і сертифікована втому 

випадку,  якщо підприємство освоює випуск продукції,    належній обов’язковій 

сертифікації та її схема вимагає сертифікації СМЯ.  

 У випадку добровільного впровадження і сертифікації СМЯ, керівництву 

підприємства необхідно спочатку оцінити її економічну доцільність.  Оцінка 

економічної доцільності впровадження СМЯ передбачає зіставлення витрат на 



розробку, впровадження СМЯ та її підтримку, з одного боку, і вартісної оцінки 

позитивних результатів від впровадження і сертифікації СМЯ, з іншого.  

Найбільші вигоди від сертифікації СМЯ отримують підприємства,             

які експортують свою продукцію в промислово розвинені країни або мають 

великий експортний потенціал,  а сертифікована авторитетними зарубіжними 

організаціями СМЯ дозволяє ефективніше реалізувати цей потенціал.    

У випадку позитивного рішення щодо доцільності впровадження СМЯ 

необхідно одразу обрати орган із сертифікації (вітчизняний або зарубіжний), 

враховуючи при цьому: його імідж, кількість країн, в яких визнається виданий 

ним сертифікат; до якої країни або країн збирається переважно експортувати 

свою продукцію підприємство; вартість сертифікації та подальших послуг.  

Вибір органу з сертифікації до початку розробки СМЯ дозволить 

підприємствуотримуватисплачувануметодичнудопомогувпідготовціфахівців для 

підприємства у сфері управління якістю, в розробці і впровадженні СМЯ.  

 Витрати на розробку і впровадження СМЯ істотно залежатимуть від того, 

для всіх або лише окремих видів продукції, що випускається, 

упроваджуватиметься СМЯ, а також від кількості та значущості пунктів вимог 

стандарту  ISO   9001-2009, яким повинна відповідати запроваджувана СМЯ.    

  Для ефективного управління реалізацією проекту доцільно розробити та 

затвердити графік впровадження та сертифікації СМЯ.  

  Далі йде сертифікація СМЯ уповноваженим органом.  Успіх проекту з 

впровадження системи менеджменту якості суттєво залежить від бажання та 

прагнення першого керівника підприємства збудувати ефективну систему. Для 

реалізації проекту необхідно виділяти необхідні матеріальні та трудові ресурси.  

Важливо,  аби процес розробки та впровадження системи менеджменту 

якості знаходився під контролем вищого керівництва.  Періодично повинен 

проводитися аналіз перебігу реалізації проекту з боку керівництва з метою 

усунення виявлених недоліків.  

Із завершенням розробки й впровадження СМЯ, немає закінчуватися 

процес вдосконалення діяльності підприємства. Стандарти  ISO  передбачають 



постійне вдосконалення СМЯ та діяльність підприємства на базі результатів 

внутрішніх і зовнішніх аудитів, що періодично проводяться, й аналізу з боку 

керівництва.  

Ефективність СМЯ,  що розробляється,  залежить від якості розробки її 

документації. Документація СМЯ включає:  

− керівництво за якістю;  

− процедури (методики, методологічні інструкції, стандарти 

підприємства);  

− робочі інструкції;  

− протоколи якості (інформація щодо заходів, які вживаються, і 

результатів у сфері якості).  

Зазвичай,  вказані вище документи в літературі прийнято зображати у 

вигляді піраміди,  вершину якої займає керівництво за якістю як основний 

документ СМЯ, а основа піраміди -  протоколи якості, тобто інформація щодо 

заходів, ужитих, і результатів у сфері якості.  

   Керівництво за якістю є конфіденційним документом,  що містить 

повний опис СМЯ з аргументацією її відповідності вимогам стандарту ISO 

9001:2000.  

Розділи 4 – 8 змісту керівництва за якістю відповідають змісту розділів 4-8 

стандарту ISO   9001:2009.  У цих розділах керівництва за якістю подано опис 

того, як підприємство виконує відповідні вимоги стандарту  ISO      9001 і які 

методики (процедури, стандарти підприємства, методологічні інструкції) з цією 

метою розроблені.  

Процедура (методика) – документ другого рівня, який описує 

встановлений спосіб здійснення певного процесу в межах СМЯ,           переважно 

того що виконується групою працівників. Методики (процедури) мають 

оформлюватися як документи.  

Робоча інструкція -  документ третього рівня, який регламентує дії певного 

виконавця під час здійснення конкретного процесу.  



Протоколи якості містять інформацію щодо результатів перевірок 

вимірювального та випробувального устаткування,  технологічного 

устаткування, рекламації споживачів продукції, результатів аудитів СМЯ тощо.  

 

Ключові поняття: система управління якості, принципи СУЯ,  

дркументаційне забезпечення СУЯ, круг Демінга. 

Питання та завдання: 

1. Назвіть принципи формування системи управління якості.   

2. Розкрийте сутність кругу Демінга. 

3. Назвіть основні положення менеджменту якості підприємства.      

4. Що включає  ипр. нтацій не забезпечення системи управління якістю?   

 

                          Питання для обговорення  

1. Що таке організаційне забезпечення процесів створення СМЯ на  

підприємстві?  

2. Який порядок розроблення й впровадження СМЯ в діяльність 

підприємства?  

3. Які елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ 

ІСО 9001:2009 можуть документуватися за вибором підприємства?  

4. Для чого необхідно розробляти документацію СМЯ?  

5. Яке місце в напрямках політики підприємства  (технічної,  маркетингової, 

соціальної) посідає політика в області якості?  

6. Що таке процедури та інструкції, що виконуються підрозділами 

підприємства відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000?  

 

                            Навчальні завдання  

1.  Заступник директора з виробництва попросив надати йому службову 

записку, у якій мають бути вказані переваги та недоліки впровадження 

системи якості на основі стандартів  ISO 9001 на конкретному підприємстві, 



а також основні елементи СМЯ, що повинні описуватися під час її 

створення. Напишіть таку службову записку обсягом 1-2 сторінки. 

2.   Визначте місце служби якості в організаційній структурі підприємства та 

охарактеризуйте склад робіт та основні функції,  що мають виконуватися 

службою якості згідно з вимогами стандарту ISO 9001 версії 2009 року в 

межах системи управління якістю.  

3.  Напишіть есе на тему: «Для чого підприємству необхідні стандарти ISO?» 
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