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Сомов Д.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Система управління якістю на підприємстві». 
― К.: МАУП, 2018. – 42 с. 

 
Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, 

методичні рекомендації до опанування окремих тем навчального курсу та 
дидактичні матеріали до його виконання з навчальної дисципліни «Система 
управління якістю на підприємстві», список рекомендованої літератури. 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
В умовах кредитно – модульної системи самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Мета курсу: формування у студентів системи знань з теорії та 
методології управління якістю, принципів побудови та функціонування 
систем управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних 
та економічних питань щодо управління якістю.  

 Основними завданнями дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів щодо організації робіт із забезпечення та управління 
якістю. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
− термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління 

якістю; 
− особливості управління якістю на рівні підприємства; 
− вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю; 
− питання щодо впливу якості на прибуток підприємства, класифікації 

витрат на якість; 
− правове забезпечення щодо управління якістю. 

Студенти повинні вміти: 
− виявляти чинники поліпшення якості продукції і забезпечення її 

конкурентоспроможності; 
− аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи та 

правила управління якістю; 
− проводити заходи щодо організації робіт із розробки та 

впровадження систем управління якістю відповідно до 
рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“Система управління якістю на підприємстві» 
№ 
п/п  

Назва змістового модуля і теми  

Змістовий модуль 1. Основні поняття системи управління якістю 
підприємства.  

1.  Загальні відомості про якість і методи її забезпечення. 
2.  Етапи розвитку менеджменту якості. 
3.  Сучасна філософія якості. 
4.  Концепція управління якістю засобами державного управління. 
5.  Методичні основи оцінювання рівня якості. 
6.  Аналітичні методи управління якістю. 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні засади системи 
управління якістю підприємства. 

7.  Загальні принципи економіки якості. 
8.  Стандартизація і сертифікація в управлінні якістю. 
9.  Розробка документів системи якості і її функціонування. 
10.  Інструменти управління якістю та процес розгортання функцій якості. 
11.  Облік витрат на якість.  
12  Аудит якості. 
Разом годин: 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ»  

І. Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку 
значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Ґрунтовне 
засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох 
літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. Для 
здійснення самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитись з 
нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, перелік 
якої наведено в списку рекомендованої літератури, а також публікаціями 
періодичних видань.  

Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно із 
списком і в такій послідовності:  

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми;  
б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми;  
в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної 

теми;  
г) дати відповідь на контрольні запитання до відповідної теми;  
д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації.  
ІІ. За кожною з тем курсу “Система управління якістю на підприємстві” 

студент повинен виконати наступні завдання:  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.  
 
Тема 1. Загальні відомості про якість і методи її забезпечення. 
Теми рефератів  
1. Мета, задачі і зміст дисципліни «Система управління якістю на 

підприємстві» 
2. Основні поняття і визначення у сфері якості. 
3. Якість продукції як об’єкт управління.  
4. Економічні аспекти якості продукції.  
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і розуміти: 
- сутність управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого 

на виконання вимог щодо їхньої якості; 
- систему номенклатури показників якості продукції. Понятійний ряд 

якості: характеристика, властивість, загальна якість; 
- значення та сутність управління якістю товарів, якість та розвиток 

науково-технічного й соціального прогресу; 
- фактори, що формують та забезпечують якість. 
 
2. Керівництво ISO/IES 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. Законспектуйте основні 
терміни та визначення стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 розділ 3: Терміни та 
визначення понять. 

 
Тести для контролю засвоєних знань 
1. Перші найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили 

конкурентної боротьби з’явилися: 
а) на початку XVII ст.; 
б) у середині XVIII ст.; 
в) на початку XІХ ст.; 
г) у середині XХ ст. 
2. Сутність поняття «менеджмент якості» полягає в: 
а) координованій діяльності процесів забезпечення, управління та 

поліпшення якості; 
б) системі цілей та завдань стосовно встановлення рівня якості 

продукції відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів; 
в) обліку, аналізі, плануванні та контролі за випуском продукції 

визначеного рівня якості; 
г) координованій діяльності з управління та керування діяльністю 

організації стосовно якості. 
3. Сутність і зміст поняття «якість» найбільш точно характеризує таке 

визначення: 
а) сукупність властивостей продукту, що відповідають потребам та 

інтересам споживачів; 
б) це ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, 

процесу або системи задовольняє сформульовані потреби або очікування; 
в) сучасна концепція управління організацією, коли її акценти 

зосереджено на досягненні лідерства на ринку; 
г) характеристика рівня продукції, процесу або системи відповідно до 

потреб ринку. 
4. Відповідно до стандарту ISO 9000 версії 2007 року під якістю 

продукції мають на увазі: 
а) сукупність властивостей та характеристик, що надають їй 

спроможність задовольняти потреби (користувачів) установлені та 
передбачувані; 

б) сукупність її властивостей, що зумовлюють спроможність 
задовольняти певну потребу відповідно до її призначення; 

в) ступінь, до якого сукупність його власних характеристик 
задовольняє вимоги; 

г) сукупність характеристик продукції. 
5. Відповідно до стандартів ISO 9000 весь життєвий цикл продукції 

охоплюється поняттям: 



а) коло якості; 
б) забезпечення якості; 
в) «петлі якості»; 
г) розгортання функції якості. 

Література [1-2,4, 6, 9, 23-24] 
 

Тема 2. Етапи розвитку менеджменту якості. 
Теми рефератів  
1. Історичні етапи управління якістю. 
2. Вітчизняний досвід управління якістю. 
3. Еволюція систем якості в Японії. 
4. Запровадження премій якості в США, Японії та інших країнах.  

 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні опрацювати 

лекційний матеріал і розуміти: 
- послідовність розвитку методів та підходів до управління якістю в 

світі: 
- перевірка якості та випробування; контроль якості QС; системи 

забезпечення якості QА; управління якістю QМ; загальне управління якістю 
ТQМ; 

- характеристику етапів розвитку управління якістю та їх 
удосконалення. 

2. Формування підходів до розвитку управління якістю в різних країнах 
світу слід здійснити на підставі досвіду управління якістю в різних країнах 
світу: США, Японії, країнах Західної Європи, Азії та Африки та ін. 
Визначити особливості розвитку управління якістю в різних країнах світу. Як 
джерело інформації пропонується використовувати заздалегідь підготовлені 
доповіді та реферати. 

Формування вітчизняних підходів до розвитку управління якістю слід 
здійснити на основі аналізу систем БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП, 
КСПЭП, КСУКП и ЭВР. Як джерело інформації пропонується 
використовувати заздалегідь підготовлені доповіді та реферати. 

3. Ситуаційна задача. 
У 70-х рр. при традиційному підході до управління діяльністю в 

корпорації Ford було прийняте таке визначення якості: «Якість – це 
відповідність всім необхідним технічним вимогам, які визначені в робочих 
кресленнях, технічних умовах й інших подібних документах». 

Проте, при розвитку взаємин із споживачами і в першу чергу завдяки 
успіхам японських фірм, що поставили задоволення споживачів головною 
метою своїх стратегій розвитку, в кінці 80-х рр. корпорація Ford прийняла 
інше визначення якості: «Якість визначається покупцем; покупець хоче мати 
вироби і послуги, які в перебігу всього терміну їх служби задовольняють 
його або її потребам і очікуванням за ціною, відповідною цінністю». Які 
відбулися зміни у визначенні якості? Прокоментуйте їх. 



Література [1-4, 6, 9-13, 16-18, 23-24, ] 
 

Тема 3. Сучасна філософія якості. 

Теми рефератів  
1. Концептуальні підходи щодо інтерпретації поняття «якість». 
2. Роль менеджменто-маркетингової служби в управлінні якістю 

продукції.  
3. Моделі досконалості — сучасні механізми формування нової 

філософії якості. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і розуміти: 
- проблеми якості продукції на сучасному етапі; 
- значення та сутність управління якістю товарів; 
- управління якістю на рівні підприємства. Функції виробництва, 

спрямовані на покращення якості продукції залежно від характеру діяльності 
підприємства. 

2. Практичні завдання. 
2.1. Заступник директора з виробництва попросив надати йому 

службову записку, у якій висвітлені основні проблеми управління якістю на 
підприємстві. 

Напишіть таку службову записку обсягом 1-2 сторінки. 
2.2. Напишіть есе на тему: «Для чого потрібне управління якістю на 

підприємстві?» 
2.3. Практична ситуація. 
На одному з українських підприємств під час його огляду міжнародною 

делегацією експертів видатний радянський вчений В.А. Лапідус затримався 
біля одного працівника. За дуже короткий час він зробив стільки пропозицій 
щодо поліпшення якості, скільки не кожен дорогий консультант зможе 
зробити за цілий рік роботи. Але не це головне. В кінці розмови він сказав 
чудові, можливо, найважливіші слова: «Дякую, що Ви мене почули». Що 
повчального можна сказати з цього випадку? 

Література [3, 5, 9, 10, 11, 13, 26, 27, 28, 34] 
 
 

Тема 4. Концепція управління якістю засобами державного управління. 
Теми рефератів 
1. Державна політика у сфері якості. 
2. Стандартизація та сертифікація продукції. 
3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації. 
4. Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи. 
5. Основні терміни метрології. 



 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття. 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і розуміти: 
- який підхід покладений в міжнародних стандартах в основу побудови 

системи управління якістю; 
- який порядок розроблення та впровадження СУЯ в діяльність 

підприємства; 
- яку структуру має Система управління якістю на підприємстві; 
- види діяльності, складові процесної моделі системи менеджменту 

якості; 
- значення документації системи управління якістю; 
- який склад документації системи управління якістю; 
- які вимоги висуваються до рівня затвердження документів; 
- які вимоги висуваються до процесу зміни документів; 
- як здійснюється управління записами при реєстрації даних про якість. 
2. Практичне завдання. 
Уявіть себе операційним менеджером на великому підприємстві. 

Керівництво, впроваджуючи принципи TQM, хоче надати робочим групам 
кількох підрозділів додаткові повноваження й відповідальність та 
простежити, як зміниться продуктивність праці та якість роботи цих 
підрозділів. Однак така пропозиція викликала опір як керівників відділів, так 
і самих співробітників. Напишіть службову записку для заступника 
директора з виробництва, у якій потрібно викласти можливі причини опору 
робітників і запропонувати низку заходів щодо подолання цього опору. 

3. Тести для контролю засвоєних знань 
1. Формування на підприємстві СУЯ дозволяє: 
а) забезпечити випуск продукції, що відповідає найкращим світовим 

зразкам; 
б) виготовляти продукцію, яка є найбільш конкурентоспроможною на 

ринку; 
в) виготовляти продукцію, якість якої є стабільною та відповідає 

установленим до неї вимогам; 
г) дозволяє орієнтуватися на вимоги конкретного споживача. 
2. Які елементи СУЯ згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2008 

повинні документуватися під час її створення й підготовки до сертифікації: 
а) система якості; 
б) управління невідповідною продукцією; 
в) відповідальність керівництва; 
г) управління ресурсами; 
д) контроль якості; 
е) випуск продукції; 
ж) вимірювання, аналіз, поліпшення. 
3. До складу документації СУЯ належать: 
а) стратегія з якості; 



б) настанова щодо якості; 
в) політика у сфері якості; 
г) оперативно-календарні плани; 
д) методики та процедури; 
е) робочі інструкції. 
4. Визначити терміни, зміст яких наведено нижче: 
а) схематичне зображення певної послідовності процесів, що 

здійснюються на всіх етапах життєвого циклу продукції; 
б) сукупність властивостей і характеристик продукції та послуг, що 

обумовлюють їх спроможність задовольняти установлені й передбачувані 
потреби; 

в) координована діяльність із управління діяльністю організації 
стосовно якості; 

г) сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, 
необхідних для здійснення управління якістю. 

5. При створенні системи управління якістю можуть використовуватись 
такі групи стандартів: 

а) SA 8000; 
б) ISO 9000; 
в) QS 9000; 
г) EN 45000; 
д) ДСТУ ІSО 9001. 
6. Які елементи СУЯ, згідно з вимогами стандарту ISO 9001-2008, 

повинні документуватись при її створенні та підготовкою до сертифікації: 
а) система якості; 
б) управління невідповідною продукцією; 
в) відповідальність керівництва; 
г) управління ресурсами; 
д) контроль якості; 
е) випуск продукції; 
ж) вимірювання, аналізування, поліпшування. 
7. Впроваджувати системи менеджменту якості відповідно до 

стандартів ISO серії 9000 можуть: 
а) лише підприємства, що працюють у сфері електротехніки, 

радіоелектроніки та зв’язку; 
б) будь-які підприємства незалежно від їх форм власності та видів 

діяльності; 
в) лише підприємства, що надають послуги; 
г) організації, що проводять сертифікації систем менеджменту якості. 
8. Які стандарти описують вимоги до систем менеджменту якості? 
а) стандарти ISO серії 14000; 
б) стандарти ISO серії 1011; 
в) стандарти ISO серії 9000. 
9. Система менеджменту якості відповідно до ISO 9001 охоплює: 
а) лише стадії проектування продукції та підготовки виробництва; 



б) лише контроль якості продукції; 
в) лише стадії виробництва та експлуатації продукції; 
г) всі стадії життєвого циклу продукції. 

Література [2, 4, 10, 11, 14, 16, 25, 28, 30] 
 
 

Тема 5. Методичні основи оцінювання рівня якості. 
Теми рефератів 
1. Класифікація факторів, які впливають на процес управління якістю 

продукції. 
2. Методика визначення рівнів якості та вибору номенклатури 

показників якості. 
3. Методи контролю якості продукції (послуг). 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і знати: 
- сутність статистичних методів контролю якості; 
- порядок збирання інформації; 
- статистичний ряд і його характеристики; 
- сім інструментів контролю якості: контрольний лист, гістограма, 

діаграма розсіювання, метод стратифікації, діаграма Парето, причинно-
наслідкова діаграма Ісікави, контрольна картка Шухрата; 

- принципи побудови діаграм та застосування. 
2. Розв’язання задач. 
2.1 Замість знаків питання на поданій причинно-наслідковій діаграмі 

потрібно вказати відповідні позначення та найменування (4 групи основних 
причин виникнення дефектів), а також підготувати причинно-наслідкову 
діаграму для аналізу можливих причин затримання поставок харчових 
продуктів для супермаркету, замовлених у постачальника. 

 
Причинно-наслідкова діаграма 

2.2. Із загальної кількості деталей, виготовлених виробничим ділянкою 
в поточному місяці , 200 деталей мають дефекти. Після проведеної 
класифікації по групах дефектів отримали такі дані: 

- відхилення в розмірах 90 деталей 



- раковини 36 деталей, 
- подряпини 30 деталей, 
- тріщини 16 деталей, 
- вигин 12 деталей, 
- інші 16 деталей. 
Дослідження причин появи бракованих деталей по кожній групі дало 

такі результати: 
Причини дефектів Кількість дефектних деталей 
Спосіб установки деталей на верстаті 82 
Недотримання режимів обробки 38 
Стан оснащення 32 
Форма заготовки 18 
Стан обладнання 14 
Інші 16 
Визначити, застосовуючи діаграму Парето: 
а ) зниження дефектів за відхиленням в розмірах; 
б) загальне зниження дефектів, а також скорочення матеріальних 

витрат у результаті зниження відсотка браку, якщо собівартість виготовлення 
однієї деталі становить 350 грн. 

Література [3, 5, 9, 10, 16, 17, 19, 29, 38, 43] 
 
 

Тема 6. Аналітичні методи управління якістю. 
Теми рефератів 
1. Роль і місце аналітичних методів у загальному управлінні якістю. 
2. Випадкові величини ознак якості. 
3. Дискретні розподіли ознак якості. 
4. Неперервні розподіли ознак якості. 
5. Закони розподілу, похідні від нормального. 

 
Практичне завдання 1 

Мета завдання – освоїти методику розрахунку інтегрального 
економічного показника якості машин.  

Необхідно визначити значення інтегрального економічного показника 
якості машин аналогічного призначення моделей А та Б, відповідно до 
вітчизняного та закордонного виробництва. Необхідні дані наведено у табл. 
1.  

На основі отриманих результатів виявити фактори, що визначають 
переваги машини, яка має найкраще значення інтегрального економічно-го 
показника якості.  

Методичні рекомендації до виконання завдання 1  
Інтегральний економічний показник якості машин розраховується за 

наступною формулою (Кінт):  
 
 Кінт =Еm/Ц + Зm,  (1) 



 
 

 
Таблиця 1  

Дані про показники машин різних моделей 

Найменування показників 
Величини показників 

машина 
моделі А 

машина 
моделі Б 

Ціна машини, тис. грн  130 150 
Сплата мита, страховки, зборів, податків та інші витрати, 
що сплачуються імпортером, тис. грн  

– 1,2 

Витрати на транспортування, монтаж, налагодження 
машини, тис. грн  

1,8 2,8 

Середньорічна продуктивність машини, шт.  12 000 12 500 
Строк служби машини до списання, років  7 7 
Витрати на технічне обслуговування та ремонти машини за 
строк її служби за роками, тис. грн:  
перший рік  
другий рік  
третій рік  
четвертий рік  
п'ятий рік  
шостий рік  
сьомий рік  

 
 

5,0 
3,4 
3,2 
3,9 
5,7 
4,1 
4,5 

 
 

7,8 
6,2 
6,3 
7,1 
8,4 
6,9 
7,2 

Витрати на експлуатацію машини за роками, тис. грн:  
перший рік  
другий рік  
третій рік  
четвертий рік  
п'ятий рік  
шостий рік  
сьомий рік  

 
24,0 
20,0 
18,5 
21,3 
25,7 
22,4 
23,0 

 
22,5 
18,9 
17,5 
18,6 
21,7 
19,0 
19,3 

 
де Ет – корисний ефект від експлуатації машини за строк її служби;  
Ц – витрати на придбання машини (ціна машини, сплата мита, 

страховки, зборів, податків, витрати на транспортування, монтаж, 
налагодження машини);  

Зm – витрати на утримання, експлуатацію, технічне обслуговування та 
ремонти (без урахування амортизації на реновацію) за строк служби машини, 
що здійснювалися до моменту її придбання. 

 
Практичне завдання 2 

Мета завдання – засвоєння застосування методу експертних оцінок під 
час визначення показників якості продукції.  

На основі даних про роботу двох груп експертів з оцінки 
ергономічності машин семи моделей, що наведені в табл. 2, необхідно 
оцінити узгодженість оцінок кожної групи експертів за допомогою 
коефіцієнта конкордації.  



Методичні рекомендації до виконання завдання 2  
Коефіцієнт конкордації (W) розраховується за формулою:  
 

Таблиця 2  
Дані бальної оцінки ергономічності машин за двома групами експертів 

Номер 
об'єкта 

експертизи 

Оцінки експертів 
Група 1 Група 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 5  4  5  4  5  5  6  3  4  6  
2 1  2  1  2  2  4  5  7  5  3  
3 4  3  2  3  4  3  7  5  6  4  
4 2  1  3  1  3  4  6  4  3  5  
5 6  5  7  5  6  4  8  3  5  6  
6 3  7  4  6  1  5  3  7  3  8  
7 7  6  6  7  7  3  6  4  7  7  

 
 
 , (2)  

 
де S – середньоквадратичне відхилення;  
m – кількість факторів (ознак);  
p – кількість експертів;  
Середньоквадратичне відхилення (S) розраховується за формулою:  
 

 , (3) 

 
де  – ранг, який присвоєно j-м експертом для і-го фактора;  

 – середнє значення для сумарних рангів.  
 
 ,  (4)  

 
де tj – число повторень кожного рангу в j-м ряду;  
kj – число рангів, що повторюються в j-м ряду. 

Література [1 -5, 8, 13, 19, 23, 24, 30, 37, 42] 
 
 

Змістовний модуль 2. Організаційно-економічні засади системи 
управління якістю підприємства. 

 



Тема 7. Загальні принципи економіки якості. 
Теми рефератів  
1. Історія розвитку економіки якості.  
2. Економіка якості як філософія менеджменту. Класифікація витрат.  
3. Моделі оптимізації витрат, пов‘язаних з якістю.  
4. Функція втрат якості QLF та приховані витрати на якість.  
5. Управління витратами, що пов‘язані з якістю. Стандарти ISO серії 

9000, 10000 і витрати на якість. 
 

Завдання 4 
Мета завдання – засвоєння порядку визначення та аналізу витрат 

підприємства, що пов’язані з якістю.  
Підприємство розробило проект упровадження системи менеджменту 

якості відповідно до стандарту ISO 9001 – 2000. Користуючись да-ними, що 
наведені у табл. 4, про середні щомісячні витрати підприємства, які пов’язані 
з якістю, ви повинні визначити структуру цих витрат.  

Таблиця 4  
Дані про витрати, що пов’язані з якістю 

№ 
п/п Найменування показників Величини 

показників, тис. грн 
1  Витрати та втрати, що пов’язані з недоліками 

проектування  10 

2  Витрати, що пов’язані з перевірками 
постачальників матеріалів  6 

3  Витрати, що пов’язані з перевірками 
постачальників комплектуючих виробів  4 

 
Завдання 5 

Мета завдання – засвоєння методики визначення сумарних втрат 
підприємства від браку.  

Необхідно визначити сумарні втрати від браку та величину 
недоотриманого прибутку від невиправного браку, від виправлення 
внутрішнього браку, від виправлення або заміну зовнішнього браку. Дані 
наведено у табл. 5.  

Таблиця 5  
Дані про різні види втрат від браку 

Найменування показника Величина 
показника 

1 2 
Внутрішній невиправний брак  
Ціна реалізації придатної продукції, грн/од.  75 
Собівартість одиниці бракованої продукції, що не підлягає 
виправленню, грн  44 

Коефіцієнт, що відображає невраховані у собівартості дефектної 
продукції величини:  
загальновиробничих витрат  

1,14 
1,1 



адміністративних витрат  

Обсяг невиправного браку, шт.  50 
Вартість кінцево забракованої продукції за ціною можливого її 
використання, грн/од.  12 

 

Продовження таблиці 5 
1 2 

Сума відшкодування збитків, фактично утримана з винуватців 
невиправного браку, грн  500 

Рентабельність продукції, %  20 
Внутрішній брак, що підлягає виправленню 

Обсяг внутрішнього браку, що підлягає виправленню, шт.  110 
Ціна реалізації виправленого браку, грн  64 
Вартість сировини, матеріалів, палива та енергії, які витрачені під 
час виправлення браку, грн/од.  2 

Сума заробітної плати, яка витрачена на виправлення забракованої 
продукції, грн/од.  3 

Сума відшкодування збитків, фактично утримана з винуватців, грн  200 
Зовнішній невиправний брак 

Ціна забракованої продукції, грн/од.  75 
Кількість невиправного браку, що потребує заміни, шт.  5 
Сума відшкодування споживачам витрат, що понесені у зв’язку з 
придбанням ними кінцево забракованої продукції, грн/од.  25 

Сума витрат, що необхідна для заміни забракованої продукції у 
споживача, грн/од.  15 

Література [1, 2, 3, 10, 14, 20, 21, 24, 36, 37, 40] 
 
 

Тема 8. Стандартизація і сертифікація в управлінні якістю. 
Теми рефератів 
1. Стандартизація - як система управління якістю.  
2. Сертифікація продукції - шлях до цивілізованої ринкової економіки.  
3. Національні стандарти України. 
4. Міжнародні стандарти.  
 

 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і знати: 
- основні принципи проведення сертифікації систем якості 

підприємств; 
- нормативну базу для сертифікації систем якості: міжнародну, 

регіональну, національну; 
- етапи проведення сертифікації систем якості; 
- реєстр систем якості, його структура та функції; 



- міжнародну систему визначення результатів оцінювання систем 
якості. 

2. Практичне завдання. 
2.1. Складіть орієнтовний план-графік сертифікації СМЯ конкретного 

підприємства за умови проведення підготовчого етапу власними силами та із 
залученням консультантів. Визначте витрати за кожним варіантом та 
обґрунтуйте вибір найкращої альтернативи. 

2.2. Складіть опитувальник щодо готовності конкретного підприємства 
до сертифікації. 

2.3. Зробіть порівняльне оцінювання процедури сертифікації СМЯ 
державною та недержавною установами (етапи, вартість робіт, строки). 

3. Тести для контролю засвоєних знань 
3.1. Сертифікація системи якості полягає в: 
а) проведенні поточного контролю якості; 
б) забезпечити випуск продукції, що відповідає найкращим світовим 

зразкам; 
в) отримання відгуку споживача про продукцію; 
г) підтвердження відповідності системи якості визначеним вимогам 
3.2. Обов’язкова сертифікація проводиться на відповідність вимогам 

нормативної документації стосовно: 
а) безпеки життя та власності громадян; 
б) захисту навколишнього середовища; 
в) взаємозамінності й відповідності продукції; 
г) метрологічних норм. 
3.3. Добровільна сертифікація проводиться з метою: 
а) захисту навколишнього середовища; 
б) реклами продукції підприємства та створення його позитивного 

іміджу; 
в) випуску найкращих світових зразків продукції; 
г) підвищення ступеня довіри споживачів до продукції (робіт, послуг) 

підприємства. 
3.4. Сутність і зміст поняття «стандартизація» найбільш точно 

характеризує таке визначення: 
а) діяльність організації системи якості на підприємстві, що полягає в 

застосуванні інструментів контролю якості, а також принципів менеджменту 
якості; 

б) підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг 
їхньому функціональному призначенню шляхом впровадження принципів, 
методів та форм менеджменту якості на підприємстві; 

в) діяльність зі встановленні положень для загального і багаторазового 
застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення 
оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є 
підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх 
функціональному призначенню; 



г) встановлення правил цільового застосування щодо наявних чи 
можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування 
у певній сфері, результатом якої є усунення бар’єрів у торгівлі та сприяння 
науково-технічному співробітництву. 

 
Практичне завдання 3 

Мета завдання – засвоєння методики оцінки ефективності розробки, 
впровадження та сертифікації систем менеджменту якості за міжнародними 
стандартами.  

Визначте ефективність розробки, впровадження та сертифікації на 
підприємстві системи менеджменту якості відповідно до стандарту ІSО 9001. 
Дані наведені у табл. 3.  

Таблиця 3  
Дані про результати функціонування системи менеджменту якості 

Найменування показника 

Величина показника за роками 
середньорічне 
значення до 
сертифікації 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Обсяг реалізації продукції в 
Україні, тис. шт.  

250 280 290 285 

Обсяг експорту, тис. шт.  – 35 54 56 
Ціна реалізації продукції 
(без ПДВ), грн/ од.  
в Україні  
за кордоном  

 
 

10 
16 

 
 

12 
16 

 
 

13 
16 

 
 

12,5 
16 

Собівартість реалізованої 
продукції, грн/од.  
в Україні  
за кордоном  

 
 
8 
– 

 
 

7,7 
8,5 

 
 

7,5 
8,4 

 
 

7,5 
8,4 

 
Витрати на розробку, впровадження та сертифікацію системи 

менеджменту якості склали в 2015 р. – 230 тис. грн, в 2016 р. – 80 тис. грн.  
Методичні рекомендації до виконання завдання 3  
Оцінку ефективності впровадження й сертифікації систем 

менеджменту якості (Есер) необхідно здійснювати за наступною формулою:  
 

 , (5) 

 
де  – приріст прибутку, що зумовлений впровадженням і 

сертифікацією системи менеджменту якості відповідно до стандартів ІSО 
серії 9000, у році t, грн;  

– величина податку з додаткового прибутку, в році t, грн;  
 – сумарні витрати на створення, впровадження й сертифікацію 

системи менеджменту якості за стандартами ІSО серії 9000, у році t, грн;  



ТСЕР – період створення, впровадження та сертифікації системи 
менеджменту якості, рік;  

Т – період дії сертифікованої системи менеджменту якості, рік;  
Е – норма дисконтування;  
tр – рік, до якого приводяться різночасні витрати та результати;  
t – рік, витрати і результати якого призводять до розрахункового.  
Приріст прибутку, що зумовлений впровадженням і сертифікацією 

системи менеджменту якості, може бути забезпечений завдяки зростанню 
обсягів реалізації продукції в Україні та за кордоном, збільшенню ціни 
реалізації продукції, а також зменшенню собівартості продукції (втрат від 
браку). Приріст прибутку визначається шляхом порівняння прибутку, що 
підприємство одержувало до впровадження системи менеджменту якості, з 
прибутком, який отримали після її сертифікації. 

Література [1, 2, 3, 10, 14, 20, 21, 24, 36, 37, 40] 
 
 

Тема 9. Розробка документів системи якості і її функціонування. 
Теми рефератів 
1. Основні положення по створенню системи якості.  
2. Організація робіт з розробки системи якості.  
3 Організація і проведення технічного навчання.  
4. Організація і проведення аналізу стану справ по якості.  
5. Визначення структурних підрозділів, що виконують функції якості, 

їхній склад.  
6. Розробка структурної і функціональної схем системи якості.  
7. Визначення складу і розробка нормативної документації системи 

якості.  
8. Розробка «Посібника з якості» і «Програми якості».  
9. Впровадження і коректування системи за результатами перевірок  
10. Функціонування системи якості.  
 
Тестові завдання для перевірки знань 
1. Формування на підприємстві СУЯ дозволяє: 
а) забезпечити випуск продукції, що відповідає найкращим світовим 

зразкам; 
б) виготовляти продукцію, яка є найбільш конкурентоспроможною на 

ринку; 
в) виготовляти продукцію, якість якої є стабільною та відповідає 

установленим до неї вимогам; 
г) дозволяє орієнтуватися на вимоги конкретного споживача. 
2. Які елементи СУЯ згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2008 

повинні документуватися під час її створення й підготовки до сертифікації: 
а) система якості; 
б) управління невідповідною продукцією; 
в) відповідальність керівництва; 



г) управління ресурсами; 
д) контроль якості; 
е) випуск продукції; 
ж) вимірювання, аналіз, поліпшення. 
3. До складу документації СУЯ належать: 
а) стратегія з якості; 
б) настанова щодо якості; 
в) політика у сфері якості; 
г) оперативно-календарні плани; 
д) методики та процедури; 
е) робочі інструкції. 
4. Визначити терміни, зміст яких наведено нижче: 
а) схематичне зображення певної послідовності процесів, що 

здійснюються на всіх етапах життєвого циклу продукції; 
б) сукупність властивостей і характеристик продукції та послуг, що 

обумовлюють їх спроможність задовольняти установлені й передбачувані 
потреби; 

в) координована діяльність із управління діяльністю організації 
стосовно якості; 

г) сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, 
необхідних для здійснення управління якістю. 

5. При створенні системи управління якістю можуть використовуватись 
наступні групи стандартів: 

а) SA 8000; 
б) ISO 9000; 
в) QS 9000; 
г) EN 45000; 
д) ДСТУ ІSО 9001. 
6. Які елементи СУЯ, згідно з вимогами стандарту ISO 9001-2008, 

повинні документуватись при її створенні та підготовкою до сертифікації: 
а) система якості; 
б) управління невідповідною продукцією; 
в) відповідальність керівництва; 
г) управління ресурсами; 
д) контроль якості; 
е) випуск продукції; 
ж) вимірювання, аналізування, поліпшування. 
7. Впроваджувати системи менеджменту якості відповідно до 

стандартів ISO серії 9000 можуть: 
а) лише підприємства, що працюють у сфері електротехніки, 

радіоелектроніки та зв’язку; 
б) будь-які підприємства незалежно від їх форм власності та видів 

діяльності; 
в) лише підприємства, що надають послуги; 
г) організації, що проводять сертифікації систем менеджменту якості. 



8. Які стандарти описують вимоги до систем менеджменту якості? 
а) стандарти ISO серії 14000; 
б) стандарти ISO серії 1011; 
в) стандарти ISO серії 9000. 
9. Система менеджменту якості відповідно до ISO 9001 охоплює: 
а) лише стадії проектування продукції та підготовки виробництва; 
б) лише контроль якості продукції; 
в) лише стадії виробництва та експлуатації продукції; 
г) всі стадії життєвого циклу продукції. 

Література [1, 3, 7, 9, 10, 14, 19, 23, 32] 
 
 

Тема 10. Інструменти управління якістю та процес розгортання функцій 
якості. 

Теми рефератів 
1. Модель профілю якості (за Н. Кано), його складові. 
2. Ключові елементи та інструменти Розгортання Функції Якості.  
3. Концепція Будинку Якості та етапи відстежування «голосу 

споживача» при Розгортанні Функції Якості.  
4. Зв'язок інструментів якості TQM та QFD. 
5. Планування якості продовольчих та непродовольчих товарів. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і знати: 
- сутність семи нових інструментів контролю якості: діаграми 

спорідненості, зв’язків, деревовидна; матрична та векторна діаграми; 
діаграма здійснення процесу; матриця пріоритетів; 

- послідовність процедури побудови та застосування інструментів 
контролю якості; 

- модель профілю якості за Н. Кано, його складові; 
- ключові елементи та інструменти «Розгортання Функцій Якості»; 
- сутність концепції «Будинок якості»; 
- етапи впровадження «голосу споживача» при «Розгортанні Функцій 

Якості»; 
- зв’язок інструментів якості TQM та QFD; 
- планування якості товарів. 
2. Практичні завдання. 
2.1. Побудувати модель профілю якості транспортної послуги за трьома 
складовими – базової, бажаної і необхідної якості. 
2.2. Замість знаків питання в матричній моделі «Будинку якості» треба 

вказати відповідні позначення та найменування, а також схарактеризувати 
сферу застосування даної моделі в процесі управління організацією. 



 
Матрична модель «Будинок якості» 
 
3. Тести для контролю засвоєних знань 
3.1. Концепція «Будинок якості» заснована на: 
а) використанні комплексу методів та інструментів, орієнтованих на 

вивчення вимог споживача та перетворення їх на конкретні характеристики 
продукту; 

б) плануванні якості продукції відповідно до характеристик продукції 
лідерів ринку; 

в) формуванні якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції 
(послуги); 

г) врахуванні комплексу заходів щодо забезпечення, управління та 
поліпшення якості відповідно до вимог ринку. 

3.2. Головне призначення інструментів контролю якості полягає в: 
а) контролі процесу та наданні інформації для його коригування й 

поліпшення; 
б) контролі за застосування принципів управління якістю в масштабах 

усієї компанії; 
в) формуванні бази для прийняття управлінських рішень; 
г) постійному моніторингу процесу виробництва та реалізації 

продукції. 
3.3. Методологія «шість сигм» – це: 
а) стратегічний підхід до управління якістю на базі ключових 

принципів менеджменту організацій; 
б) система заходів зі знаходження й виключення причин помилок або 

дефектів у бізнес-процесах; 
в) стратегічний підхід до вдосконалення бізнесу як сукупність заходів 

зі знаходження й виключення причин помилок або дефектів у бізнес-
процесах, шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які є критично 
важливими для споживача; 

г) ситуативний підхід до вдосконалення бізнесу, у рамках якого 
проводяться заходи зі знаходження й виключення причин помилок або 
дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосередження на вітчизняних та 
міжнародних стандартах якості. 



Література [2, 3, 4, 6, 8, 11, 13-18] 
 
 

Тема 11. Облік витрат на якість.  
Теми рефератів 
1. Алгоритм діяльності щодо фінансування витрат на якість.  
2. Основні задачі вимірювання витрат на якість. 
3. Витрати на відповідність, їх структура.  
4. Витрати на контроль. 
5. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і знати: 
- який вплив має якість продукції на прибуток та збитки підприємства; 
- традиційні підходи до визначення «оптимальної вартості якості»; 
- структуру прибутків і витрат на якість; 
- класифікацію витрат на якість; 
- окупність витрат на якість; 
- рівні витрат на якість продукції. 
- сутність політики «нульового дефекту»; 
- відносні частки елементів витрат на якість; 
- практичне використання аналізу витрат на якість. 
2. Практичне завдання. 
2.1. Замість знаків питання в графічній інтерпретації оптимального 

рівня якості треба вказати відповідні позначення та найменування, а також 
навести визначення якості, відповідності, ціни невідповідності та 
оптимального рівня якості. 

 

 
Графічна інтерпретація оптимального рівня якості 
 
2.2. Складіть опитувальник щодо готовності конкретного підприємства 

до сертифікації, користуючись загальним опитувальником, наведеним у 
літературі. 



2.3. Зробіть порівняльне оцінювання процедури сертифікації СМЯ 
державною та недержавною установами (етапи, вартість робіт, строки). 

3. Тести для контролю засвоєних знань 
3.1. Витрати на якість – це: 
а) витрати, які потрібні для того, щоб забезпечити задоволеність 

споживача; 
б) витрати, які доводиться нести, щоб виправити дефекти продукції; 
в) витрати на організацію підрозділів за управлінням якістю. 
3.2. Витрати на якість поділяються на: 
а) попереджувальні заходи, виробництво, контроль за якістю, збут; 
б) витрати на проектування, виробництво, збут, усунення дефектів; 
в) витрати на виробництво якісної продукції, запобігання та ліквідацію 

дефектів на різних стадіях життєвого циклу продукції (послуг); 
г) витрати на попереджувальні дії, на оцінювання якості, витрати, 

пов’язані з усуненням дефектів, виявлених у процесі виробництва, витрати на 
усунення дефектів, виявлених у споживача. 

3.3. До методів аналізу витрат на якість належать: 
а) функціонально-вартісний аналіз, елімінування, екстраполяція, 

ранжування; 
б) кореляційно-регресійний аналіз, балансовий метод, дисконтування, 

метод абсолютних і відносних різниць; 
в) функціонально-вартісний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, 

методи технічного нормування, метод бальної оцінки; 
г) порівняння, деталізація, елімінування, прогнозування. 
3.4. До попереджувальних витрат, пов’язаних із забезпеченням якості, 

належать: 
а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний та інспекційний 

контроль; 
б) витрати на відбракування, ремонт; 
в) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу; 
г) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, 

необхідні заходи у відповідь. 
 
Задача 1.  
На заводі за звітний період вартість остаточного браку склала 
72500 грн, витрати по виправленню браку (виправленого) – 42150 грн, 

вартість остаточного браку за ціною використання – 3998 грн. Стягнуто з 
постачальників по претензіях за постачання недоброякісних матеріалів – 
1850 грн. Утримано за брак з винуватців – 2520 грн. Валова продукція за той 
самий період за собівартістю склала – 1715112 грн. Визначите: абсолютні та 
відносні показники браку і розміру втрат від браку за звітний період. 

 
Задача 2.  
Підприємство планує підвищити якість продукції. Прибуток від 

реалізації одиниці продукції складе 2000 грн, замість 1550 грн в базовому 



виробництві. Питомі додаткові капітальні вкладення, пов’язані з 
підвищенням якості продукції, складають 5400 грн. Обчислити річний 
економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості, 
враховуючи, що річний обсяг продукції – 4500 виробів, встановити 
доцільність таких заходів, якщо термін окупності 7 років. 

3. Тести для контролю засвоєних знань 
3.1. Витрати відповідності – це: 
а) витрати на виробництво продукції відповідно до стандартів якості; 
б) витрати на задоволення вимог споживача стосовно виробництва 

продукції (робіт, послуг) визначеної якості; 
в) витрати на задоволення вимог споживача за умови відсутності 

дефектів процесів, до складу яких включають витрати, пов’язані з 
проведенням усіх видів робіт із забезпечення якості; 

г) витрати на задоволення вимог споживача за умови відсутності браку, 
до них включають витрати, пов’язані з проведенням усіх видів робіт із 
забезпечення фактів низької якості продукції. 

3.2. Витрати невідповідності – це: 
а) витрати, пов’язані із запобіганням появи браку продукції чи її 

невідповідності стандартам; 
б) витрати, пов’язані з усуненням невідповідностей, до складу яких 

включають втрати від виробництва дефектної продукції як у процесі 
виготовлення (внутрішні), так і у споживача (зовнішні); 

в) витрати, зумовлені дефектами виробничого процесу; 
г) витрати, пов’язані з усуненням браку продукції чи витрати від 

виробництва дефектної продукції. 
3.3. До методів аналізу витрат на якість належать: 
а) функціонально-вартісний аналіз, елімінування, екстраполяція, 

ранжування; 
б) кореляційно-регресійний аналіз, балансовий метод, дисконтування, 

метод абсолютних і відносних різниць; 
в) функціонально-вартісний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, 

методи технічного нормування, метод бальної оцінки; 
г) порівняння, деталізація, елімінування, прогнозування. 

Література [1, 3, 5, 7, 9,12, 39, 40] 
 
 

Тема 12. Аудит якості. 
Теми рефератів 
1. Причини мотивації проведення оцінки якості.  
2. Характеристика типів аудиторських перевірок якості. Достовірність 

результатів оцінювання. 
3. Підготовка до зовнішнього аудиту щодо відповідності стандартам 

ISO серії 9000.  
4. Сертифікаційний та внутрішній аудити.  
5. Вимоги до аудиторів (інспекторів) та їх обов'язки. 



6. Корегуючі дії щодо виправлення виявлених невідповідностей.  
7. Методичні підходи до оцінки якості функціонування фірми. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття 
1. Для обговорення теоретичного матеріалу студенти повинні 

опрацювати лекційний матеріал і знати: 
- типи аудиторських перевірок та моделей оцінювання рівня якості; 
- причини мотивації проведення оцінки якості; 
- процедуру підготовки та проведення до зовнішнього аудиту; 
- процедуру підготовки та проведення до внутрішнього аудиту; 
- національні премії з якості та їхні критерії. 
2. Практичне завдання. 
Складіть опитувальник для проведення аудиторських бесід з 

урахуванням таких правил 
Основні правила поведінки, яких слід дотримуватися аудитору в ході 

виконання перевірок в підрозділах 
1. Аудитор повинен бути уважним слухачем, але разом з тим він 

повинен стежити за тим, щоб хід аудита не занадто страждав від великих заяв 
опитуваних співробітників. Однією з умов ефективного проведення аудиту є 
вміння аудитора розговорити співробітника, якого перевіряють – але, 
розговоривши співробітника, слід витримувати баланс цілей аудиту часу і 
настрою співробітника. Якщо розмови співробітника починають відхилятися 
від теми і від тих питань, які задає аудитор, варто м’яко, але наполегливо 
повернути співробітника до теми питання. 

2. Аудитор повинен залишатися спокійним навіть в екстремальних 
ситуаціях, не піддаватися провокаціям (проявляти належну реакцію в 
суперечках з емоційним напруженням). У ході аудиту трапляються різні 
ситуації, і співробітники по-різному можуть ставитися до поставлених 
питань. Тому з боку аудитора дуже важливо не провокувати своєю 
поведінкою і емоціями неадекватні реакції з боку співробітників, яких 
перевіряють. 

3. Аудитор повинен вести бесіду дипломатично. У ході бесіди не слід 
ставити питання-пастки, тому що це може призвести до того, що 
співробітник, якого перевіряють, буде намагатися відповідати на питання 
односкладово. Також не слід «грати» на слабких сторонах співрозмовника, 
уникати натяків і суджень про компетенції співрозмовника, його знаннях і 
досвіді. 

4. Аудитор не повинен пускатися в дискусію під час аудиту, це 
можливе тільки в ході заключної бесіди. Під час аудиту аудитору не слід 
обговорювати зі співробітником, якого перевіряють, які-небудь сторонні 
питання і пускатися в суперечки та диспути. Це скорочує час аудиту, який і 
так обмежений. 

5. Аудитор не повинен робити передчасних висновків, а має 
з’ясовувати лише фактичний стан справ - аудитор повинен виступати в ролі 



неупередженого реєстратора тих фактів або свідчень, які він виявить на 
робочих місцях співробітників без будь-яких висновків і умовиводів. 

Основні правила проведення аудиторної бесіди 
1. На початку бесіди необхідно пояснити мету бесіди – дотримання 

цього правила необхідне для встановлення нормального контакту зі 
співробітником, якого перевіряють. 

2. У ході бесіди слід дивитися на співрозмовника, підтримувати 
контакт очима – дотримання цього правила дозволить переконати 
співробітника, що ви щиро цікавитеся його роботою і всім, що він 
розповідає. Звичайно, не обов’язково для цього дивитися очі в очі і не 
відриватися. Досить періодично зустрічатися зі співробітником, якого 
перевіряють, очима. 

3. У кожен момент бесіди слід обговорювати тільки одне питання – це 
одне з головних правил. Не можна задавати співрозмовнику відразу кілька 
запитань або переходити з питання на питання, не дослухавши відповіді на 
попереднє запитання. 

4. Не завершуйте відповідь співрозмовника на поставлене запитання. 
Наступне запитання задавайте тільки після того, як співрозмовник відповість 
на попереднє – це правило пов’язане з попереднім пунктом. Якщо 
переривати відповіді співрозмовника, то це з одного боку завадить самому 
аудитору отримати найбільш повну інформацію щодо його питання, а з 
іншого боку може збити співрозмовника з теми. 

5. Якщо співробітник, якого перевіряють, не розуміє або стурбований 
запитанням, слід його переформулювати. Не завжди питання, які задає 
аудитор бувають зрозумілі співробітникам, особливо, коли аудитор 
застосовує у питаннях термінологію стандартів системи якості. 

6. Необхідно задавати відкриті питання, що вимагають розгорнутої 
відповіді . 

7. Питання повинні бути цілеспрямованими і мати ділову, предметну 
основу – в ході аудитних бесід немає необхідності підходити теми, яка 
цікавить, здалеку. Всі питання повинні задаватися по конкретній темі або 
конкретному предмету. Не потрібно задавати абстрактні запитання або 
питання риторичного плану. 

8. Питання повинні бути чітко сформульовані. Повторювати їх 
потрібно тільки з певною метою – в ході аудитних бесід намагайтеся не 
повторювати одне і те саме запитання. У будь-якому разі, не повторювати 
його в однаковому формулюванні. Повторення питання необхідно тільки в 
тому випадку, коли співробітник щось не розчув або видно, що співробітник 
свідомо йде від поставленого запитання. 

3. Тести для контролю засвоєних знань 
3.1. Сутність і зміст поняття «аудит якості» найбільш точно 

характеризує таке визначення: 
а) документована діяльність, що проводиться шляхом перевірки та 

оцінювання об’єктивних доказів того, що елементи системи якості 
відповідають певним вимогам; 



б) систематичні заходи з перевірки та оцінювання об’єктивних доказів 
того, що елементи системи якості, котрі застосовуються, відповідають 
певним вимогам; 

в) періодичні заходи з оцінювання об’єктивних доказів того, що 
елементи менеджменту якості, котрі застосовуються, відповідають певним 
стандартам; 

г) моніторинг даних щодо перевірки відповідності системи якості 
міжнародним стандартам. 

3.2. Сутність і зміст поняття «аудит якості» найбільш точно 
характеризує таке визначення: 

а) документована діяльність, що проводиться шляхом перевірки та 
оцінювання об’єктивних доказів того, що елементи системи якості 
відповідають певним вимогам; 

б) систематичні заходи з перевірки та оцінювання об’єктивних доказів 
того, що елементи системи якості, котрі застосовуються, відповідають 
певним вимогам; 

в) періодичні заходи з оцінювання об’єктивних доказів того, що 
елементи менеджменту якості, котрі застосовуються, відповідають певним 
стандартам; 

г) моніторинг даних щодо перевірки відповідності системи якості 
міжнародним стандартам. 

3.3. Премія Демінга передбачалась як: 
а) нагорода за індивідуальні досягнення у сфері застосування 

принципів управління якістю в масштабах усієї компанії; 
б) щорічна нагорода за впровадження елементів системи якості в сфері 

бізнесу; 
в) нагорода керівникам за ефективне впровадження менеджменту 

якості та відсутність браку продукції; 
г) постійна доплата до заробітної плати працівників при відсутності 

браку та витрат невідповідності. 
Література [6, 9,15-17, 23-24,32-39, 43] 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 
«Система управління якістю на підприємстві» 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу й активною формою самостійної роботи 
студентів, 

Мета контрольної роботи — поглибити та систематизувати здобуті в 
процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та 
статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання та набуті навички 
на практиці для дослідження й аналізу соціально-економічних процесів, що є 
основою стратегічного менеджменту. 

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему. 
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 

прізвища  
Перша літера 

прізвища студента 
Номер варіанта контрольної 

роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, 3, І, Ї 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У,Ф 7 
X, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Варіант Номера питань 

1 1, 21, 51, 81 

2 2, 12, 32, 92 

3 3, 33, 53, 73 

4 4, 44, 64, 84 

5 5, 55, 75, 105 



6 6, 66, 86, 96 

7 7, 77, 87, 107 

8 8, 18, 38, 88 

9 9, 29, 49, 79 

10 10, 30, 50, 100 

 
Теоретичні питання з дисципліни  

«Система управління якістю на підприємстві» 
 
 

1. В чому взаємозв’язок якості товарів із успіхом та ефективністю 
підприємства, національної економіки? 

2. В чому взаємозв’язок якості товарів із її конкурентоспроможністю? 
3. Визначте фактори, що формують та забезпечують якість. 
4. В чому полягає сучасний підхід до управління якістю на виробництві. 
5. Які причини зумовлюють необхідність підвищення та забезпечення 

якості продукції (послуг)? 
6. Чи збігається підхід до якості з точки зору виробника та користувача? 
7. Чи завжди конкурентоспроможність означає якісність? Наведіть 

приклади якісної, але неконкурентоспроможної продукції, неякісної але 
конкурентоспроможної. 

8. Які зарубіжні школи в області управління якістю Ви знаєте? 
9. Визначте основні елементи системи якості. 
10. В чому призначення і склад стандартів ISO 9000. 
11. Які вчені здійснили найсуттєвіший внесок у формування та розвиток 

наукових підходів до управління якістю? 
12. Упорядкуйте з точки зору еволюції підходів до управління якістю 

системи якості.  
13. Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим 

вимогам (TQC). 
14. Якість як задоволення вимог та потреб споживачів і службовців 

(TQM). 
15. Якість продукції як відповідність стандартам (система Тейлора). 
16. Якість продукції як відповідність стандартам та стабільність процесів 

(SQC). 
17. Тотальне управління якістю (TQC). 
18. Якість як задоволення вимог суспільства, власників (акціонерів), 

споживачів та службовців (UQM). 
19. Які вітчизняні системи управління якістю Ви знаєте? 
20. Назвіть особливості розвитку вітчизняних систем управління якістю 

продукції. 



21. Визначте напрями гармонізації вітчизняних нормативних документів 
у сфері управління якістю з міжнародними. 

22. У якій послідовності здійснюється обліку вимог стандартів ISO серії 
9000 у вітчизняних стандартах? 

23. Здійсніть порівняльну характеристику комплексних систем 
управління якістю, що функціонували на підприємствах за часів СРСР. 

24. Упорядкуйте згідно з етапами еволюції уявлення про якість, бізнес-
процеси, які пройшли низку етапів зі спрямованістю дій на: сертифікацію 
продукції третьою стороною; вибірковий вихідний контроль; вхідний 
контроль споживачем замовленої продукції; вихідний контроль якості кожної 
одиниці продукції; сертифікацію виробництва та систем якості. 

25. Що являє собою тотальний менеджмент якості (TQM)? 
26. Які області науки вплинули на формування теорії ТQM? 
27. Перевірте правильність нижченаведених тверджень: а) 

відповідальність за якість повинна бути колективною; б) реальне підвищення 
якості може бути реалізоване як на основі нових технологій, так і без них; в) 
якість визначає споживач, а не виробник; г) політика підприємства повинна 
враховувати політику у сфері якості. 

28. Вкажіть неточності в нижченаведеній послідовності розробки системи 
менеджменту якості: а) проводиться обстеження виробництва і готується 
спеціальна доповідь; б) розробляється настанова щодо якості; в) на 
спеціальній нараді обговорюються деталі, терміни й організація виконання 
програми якості і настанови, вносяться необхідні виправлення і ухвалюються 
рішення (зокрема з навчання й атестації персоналу). 

29. Які вчені зробили найсуттєвіший внесок у розвиток теорії ТQM? 
30. Як ідеї вчених з TQM використовуються у практиці діяльності 

вітчизняних підприємств? 
31. Сутність системного підходу до проблеми управління якістю 

продукції. 
32. Принципи та функції системи управління якістю продукції. 
33. Зміст моделі системи управління якістю: Фейгенбаума. 
34. Зміст моделі системи управління якістю: Етінгера–Сітінга. 
35. Зміст моделі системи управління якістю: Джурана.  
36. Зміст моделі системи управління якістю: Теорія Маслоу. 
37. Зміст моделі системи управління якістю: Теорія Мак-Грегора. 
38. Особливості, переваги та недоліки системи TQM. 
39. Особливості, переваги та недоліки системи «just in time». 
40. Особливості, переваги та недоліки комплексних систем управління 

якістю. 
41. Який підхід покладений в міжнародних стандартах в основу побудови 

системи управління якістю? 
42. Який порядок розроблення та впровадження СУЯ в діяльність 

підприємства? 
43. Яку структуру має Система управління якістю на підприємстві? 



44. Види діяльності, складові процесної моделі системи менеджменту 
якості. 

45. Значення документації системи управління якістю. 
46. Який склад документації системи управління якістю? 
47. Які вимоги висуваються до рівня затвердження документів? 
48. Які вимоги висуваються до процесу зміни документів? 
49. Як здійснюється управління записами при реєстрації даних про 

якість? 
50. Сутність статистичних методів контролю якості. 
51. Порядок збирання інформації для оцінки якості. 
52. Статистичний ряд і його характеристики. 
53. Сутність інструменту контролю якості: контрольний лист. 
54. Сутність інструменту контролю якості: гістограма. 
55. Сутність інструменту контролю якості: діаграма розсіювання. 
56. Сутність інструменту контролю якості: метод стратифікації. 
57. Сутність інструменту контролю якості: діаграма Парето. 
58. Сутність інструменту контролю якості: причинно-наслідкова діаграма 

Ісікави. 
59. Сутність інструменту контролю якості: контрольна картка Шухрата. 
60. Принципи побудови діаграм та застосування їх в управлінні якістю. 
61. Яка роль контролю в процесі управління якістю? 
62. Які методи найчастіше використовують в процесі контролю якості? 
63. У чому полягають особливості застосування інструментів контролю 

якості на практиці? 
64. Що таке контрольний листок і як ним користуються? 
65. З якою метою в практиці контролю якості використовується 

гістограма? 
66. Що собою являє діаграма розкиду, для чого вона використовується? 
67. Що таке діаграма Парето і як вона використовується для контролю 

якості? 
68. Що таке стратифікація? 
69. Яка послідовність побудови причинно-наслідкового діаграми? 
70. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграми 

спорідненості. 
71. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграми 

зв’язків. 
72. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: 

деревовидна діаграма.  
73. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: матрична 

та векторна діаграми. 
74. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграма 

здійснення процесу. 
75. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: матриця 

пріоритетів. 



76. Послідовність процедури побудови та застосування інструментів 
контролю якості. 

77. Модель профілю якості за Н. Кано, його складові. 
78. Ключові елементи та інструменти «Розгортання Функцій Якості». 
79. Сутність концепції «Будинок якості». 
80. Етапи впровадження «голосу споживача» при «Розгортанні функцій 

якості». 
81. Зв’язок інструментів якості TQM та QFD. 
82. Планування якості товарів. 
83. Основні принципи проведення сертифікації систем якості 

підприємств. 
84. Нормативна базу для сертифікації систем якості: міжнародна, 

регіональна, національна. 
85. Етапи проведення сертифікації систем якості. 
86. Реєстр систем якості, його структура та функції. 
87. Міжнародна система визначення результатів оцінювання систем 

якості. 
88. Який вплив має якість продукції на прибуток та збитки підприємства? 
89. Традиційні підходи до визначення «оптимальної вартості якості». 
90. Структура прибутків і витрат на якість. 
91. Класифікацію витрат на якість. 
92. Окупність витрат на якість. 
93. Рівні витрат на якість продукції. 
94. Сутність політики «нульового дефекту». 
95. Відносні частки елементів витрат на якість. 
96. Практичне використання аналізу витрат на якість. 
97. Послідовність алгоритму діяльності щодо фінансування витрат на 

якість. 
98. Основні задачі вимірювання витрат на якість. 
99. Зміст вимоги на відповідність та їх структуру. 
100. Склад витрат на контроль. 
101. Порядок збирання даних про витрати на якість. 
102. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість. 
103. Типи аудиторських перевірок та моделей оцінювання рівня якості. 
104. Причини мотивації проведення оцінки якості. 
105. Процедура підготовки та проведення до зовнішнього аудиту. 
106. Процедура підготовки та проведення до внутрішнього аудиту. 
107. Національні премії з якості та їхні критерії. 
108. Які вчені зробили найсуттєвіший внесок у формування та розвиток 

наукових підходів до управління якістю? 
109. В чому сутність досвіду управління якістю в США?  
110. Назвіть основні особливості японського досвіду управління якістю. 



 

Питання до іспиту з дисципліни  
«Система управління якістю на підприємстві» 

 
 

1. В чому взаємозв’язок якості товарів із успіхом та ефективністю 
підприємства, національної економіки? 

2. В чому взаємозв’язок якості товарів із її конкурентоспроможністю? 
3. Визначте фактори, що формують та забезпечують якість. 
4. В чому полягає сучасний підхід до управління якістю на виробництві. 
5. Які причини зумовлюють необхідність підвищення та забезпечення 

якості продукції (послуг)? 
6. Чи збігається підхід до якості з точки зору виробника та користувача? 
7. Чи завжди конкурентоспроможність означає якісність? Наведіть 

приклади якісної, але неконкурентоспроможної продукції, неякісної але 
конкурентоспроможної. 

8. Які зарубіжні школи в області управління якістю Ви знаєте? 
9. Визначте основні елементи системи якості. 
10. В чому призначення і склад стандартів ISO 9000. 
11. Які вчені здійснили найсуттєвіший внесок у формування та розвиток 

наукових підходів до управління якістю? 
12. Упорядкуйте з точки зору еволюції підходів до управління якістю 

системи якості.  
13. Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим 

вимогам (TQC). 
14. Якість як задоволення вимог та потреб споживачів і службовців 

(TQM). 
15. Якість продукції як відповідність стандартам (система Тейлора). 
16. Якість продукції як відповідність стандартам та стабільність процесів 

(SQC). 
17. Тотальне управління якістю (TQC). 
18. Якість як задоволення вимог суспільства, власників (акціонерів), 

споживачів та службовців (UQM). 
19. Які вітчизняні системи управління якістю Ви знаєте? 
20. Назвіть особливості розвитку вітчизняних систем управління якістю 

продукції. 
21. Визначте напрями гармонізації вітчизняних нормативних документів 

у сфері управління якістю з міжнародними. 
22. У якій послідовності здійснюється обліку вимог стандартів ISO серії 

9000 у вітчизняних стандартах? 
23. Здійсніть порівняльну характеристику комплексних систем 

управління якістю, що функціонували на підприємствах за часів СРСР. 
24. Упорядкуйте згідно з етапами еволюції уявлення про якість, бізнес-

процеси, які пройшли низку етапів зі спрямованістю дій на: сертифікацію 



продукції третьою стороною; вибірковий вихідний контроль; вхідний 
контроль споживачем замовленої продукції; вихідний контроль якості кожної 
одиниці продукції; сертифікацію виробництва та систем якості. 

25. Що являє собою тотальний менеджмент якості (TQM)? 
26. Які області науки вплинули на формування теорії ТQM? 
27. Перевірте правильність нижченаведених тверджень: а) 

відповідальність за якість повинна бути колективною; б) реальне підвищення 
якості може бути реалізоване як на основі нових технологій, так і без них; в) 
якість визначає споживач, а не виробник; г) політика підприємства повинна 
враховувати політику у сфері якості. 

28. Вкажіть неточності в нижченаведеній послідовності розробки системи 
менеджменту якості: а) проводиться обстеження виробництва і готується 
спеціальна доповідь; б) розробляється настанова щодо якості; в) на 
спеціальній нараді обговорюються деталі, терміни й організація виконання 
програми якості і настанови, вносяться необхідні виправлення і ухвалюються 
рішення (зокрема з навчання й атестації персоналу). 

29. Які вчені зробили найсуттєвіший внесок у розвиток теорії ТQM? 
30. Як ідеї вчених з TQM використовуються у практиці діяльності 

вітчизняних підприємств? 
31. Сутність системного підходу до проблеми управління якістю 

продукції. 
32. Принципи та функції системи управління якістю продукції. 
33. Зміст моделі системи управління якістю: Фейгенбаума. 
34. Зміст моделі системи управління якістю: Етінгера–Сітінга. 
35. Зміст моделі системи управління якістю: Джурана.  
36. Зміст моделі системи управління якістю: Теорія Маслоу. 
37. Зміст моделі системи управління якістю: Теорія Мак-Грегора. 
38. Особливості, переваги та недоліки системи TQM. 
39. Особливості, переваги та недоліки системи «just in time». 
40. Особливості, переваги та недоліки комплексних систем управління 

якістю. 
41. Який підхід покладений в міжнародних стандартах в основу побудови 

системи управління якістю? 
42. Який порядок розроблення та впровадження СУЯ в діяльність 

підприємства? 
43. Яку структуру має Система управління якістю на підприємстві? 
44. Види діяльності, складові процесної моделі системи менеджменту 

якості. 
45. Значення документації системи управління якістю. 
46. Який склад документації системи управління якістю? 
47. Які вимоги висуваються до рівня затвердження документів? 
48. Які вимоги висуваються до процесу зміни документів? 
49. Як здійснюється управління записами при реєстрації даних про 

якість? 
50. Сутність статистичних методів контролю якості. 



51. Порядок збирання інформації для оцінки якості. 
52. Статистичний ряд і його характеристики. 
53. Сутність інструменту контролю якості: контрольний лист. 
54. Сутність інструменту контролю якості: гістограма. 
55. Сутність інструменту контролю якості: діаграма розсіювання. 
56. Сутність інструменту контролю якості: метод стратифікації. 
57. Сутність інструменту контролю якості: діаграма Парето. 
58. Сутність інструменту контролю якості: причинно-наслідкова діаграма 

Ісікави. 
59. Сутність інструменту контролю якості: контрольна картка Шухрата. 
60. Принципи побудови діаграм та застосування їх в управлінні якістю. 
61. Яка роль контролю в процесі управління якістю? 
62. Які методи найчастіше використовують в процесі контролю якості? 
63. У чому полягають особливості застосування інструментів контролю 

якості на практиці? 
64. Що таке контрольний листок і як ним користуються? 
65. З якою метою в практиці контролю якості використовується 

гістограма? 
66. Що собою являє діаграма розкиду, для чого вона використовується? 
67. Що таке діаграма Парето і як вона використовується для контролю 

якості? 
68. Що таке стратифікація? 
69. Яка послідовність побудови причинно-наслідкового діаграми? 
70. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграми 

спорідненості. 
71. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграми 

зв’язків. 
72. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: 

деревовидна діаграма.  
73. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: матрична 

та векторна діаграми. 
74. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: діаграма 

здійснення процесу. 
75. Сутність одного з семи нових інструментів контролю якості: матриця 

пріоритетів. 
76. Послідовність процедури побудови та застосування інструментів 

контролю якості. 
77. Модель профілю якості за Н. Кано, його складові. 
78. Ключові елементи та інструменти «Розгортання Функцій Якості». 
79. Сутність концепції «Будинок якості». 
80. Етапи впровадження «голосу споживача» при «Розгортанні функцій 

якості». 
81. Зв’язок інструментів якості TQM та QFD. 
82. Планування якості товарів. 



83. Основні принципи проведення сертифікації систем якості 
підприємств. 

84. Нормативна базу для сертифікації систем якості: міжнародна, 
регіональна, національна. 

85. Етапи проведення сертифікації систем якості. 
86. Реєстр систем якості, його структура та функції. 
87. Міжнародна система визначення результатів оцінювання систем 

якості. 
88. Який вплив має якість продукції на прибуток та збитки підприємства? 
89. Традиційні підходи до визначення «оптимальної вартості якості». 
90. Структура прибутків і витрат на якість. 
91. Класифікацію витрат на якість. 
92. Окупність витрат на якість. 
93. Рівні витрат на якість продукції. 
94. Сутність політики «нульового дефекту». 
95. Відносні частки елементів витрат на якість. 
96. Практичне використання аналізу витрат на якість. 
97. Послідовність алгоритму діяльності щодо фінансування витрат на 

якість. 
98. Основні задачі вимірювання витрат на якість. 
99. Зміст вимоги на відповідність та їх структуру. 
100. Склад витрат на контроль. 
101. Порядок збирання даних про витрати на якість. 
102. Нормативні документи щодо збирання та аналізу витрат на якість. 
103. Типи аудиторських перевірок та моделей оцінювання рівня якості. 
104. Причини мотивації проведення оцінки якості. 
105. Процедура підготовки та проведення до зовнішнього аудиту. 
106. Процедура підготовки та проведення до внутрішнього аудиту. 
107. Національні премії з якості та їхні критерії. 
108. Які вчені зробили найсуттєвіший внесок у формування та розвиток 

наукових підходів до управління якістю? 
109. В чому сутність досвіду управління якістю в США?  
110. Назвіть основні особливості японського досвіду управління якістю. 
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