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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та супутні
навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

дисципліна професійної та практичної
підготовки за вибором студента
К-35
5
3,5 кредитів / 105 годин
Залік
“Менеджмент”.
К-35 Управління якістю викладається на
третьому році навчання в бакалавраті
лекції, практичні заняття, самостійна
робота, наукова робота
поточний контроль – 100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основні прийоми і методи кваліметріїта її значення в визначенні якості продукції.
Сутність та завдання менеджменту якості як засобу підвищення конкурентоспроможності
продукції. Оцінка рівня якості. Еволюція механізмів управління якістю. Стандартизація та
сертифікація
продукції
та
систем
якості
як
інструменти
підвищення
конкурентоспроможності. Стандартизація в Україні. Сертифікація в Україні. Стандарти
ІСО серії 9000.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства (ПРН-1).
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації (ПРН-6).Контролювати виробничі процеси та обсяги виробництва продукції
(послуг), уміння контролювати дотримання національних та міжнародних стандартів
якості виробництва продукції (послуг) (ПРН – 24).
Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів,
організовування
колективної праці щодо досягнення місії організації (ПРН – 26).

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та супутні
навчальні дисципліни:

дисципліна професійно та практичної
підготовки за вибором студента
К-35
5
3,5 кредитів / 105 годин
Залік
“Менеджмент”.

Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

К-35 Стандартизація та сертифікація
викладається на третьому році навчання в
бакалавраті
лекції, практичні заняття, самостійна
робота, наукова робота
поточний контроль – 100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи сучасної стандартизації. Основні методи та види стандартизації.
Національна система стандартизації Україні. Правила розроблення і застосування
національних нормативних документів. Міжнародна стандартизація. Стандартизація
вимог до забезпечення і управління якістю. Основні поняття та положення сертифікаціЇї,
оцінки відповідності, акредитації. Сетрифікація в Україні. Система сертифікації
УкрСЕПРО. Сертифікація товарів. Сертифікація продовольчих товарів. Сертифікація
послуг. Сертифікація систм якості. Стандарти ІСО серії 9000.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства (ПРН-1).
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації (ПРН-6).Контролювати виробничі процеси та обсяги виробництва продукції
(послуг), уміння контролювати дотримання національних та міжнародних стандартів
якості виробництва продукції (послуг) (ПРН – 24).
Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів,
організовування
колективної праці щодо досягнення місії організації (ПРН – 26).

