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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Системи менеджменту якості, сертифікація та 

акредитація» визначає засади реформування української промисловості, що 

проводилося шляхом європейських перетворень до появи вироблення 

об’єктивних показників для оцінювання здібностей підприємств виготовляти 

продукцію з необхідними якісними характеристиками.  

Докорінне підвищення якості товарів і послуг є одним з базових 

економічних і політичних завдань для України. На його розв’язання націлена 

сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за якістю, 

удосконалення системи розробки та впровадження у виробництво, організація 

всебічних випробувань продукції, а також її сертифікація. 

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного поліпшення 

асортименту і якості товарів є стандартизація; нормативно-технічні документи 

стандартизації регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, 

тобто нормують якість. Завдяки цьому значення стандартизації в підвищенні 

якості невпинно збільшується. 

Серйозна конкурентна боротьба обумовила в країнах з розвиненою 

ринковою економікою розробку програм підвищення якості. У сучасних умовах 

саме сертифікат на систему якості є вирішальним фактором для укладення 

контракту на постачання продукції. Успішна реалізація якісного продукту 

споживачеві є головним джерелом існування будь-якого підприємства. 

Навчальна дисципліна вивчає такі основні питання: 

– вивчення теоретичних засад стандартизації, національної стандартизації 

України, категорій і видів нормативних документів; 

– ознайомлення з основними чинниками, що впливають на якість 

продукції, і шляхами створення систем менеджменту якості;   

– розробка документації з системи менеджменту якості, організації робіт 

із сертифікації в Україні, державного нагляду за додержанням стандартів, норм 

і правил, ефективності робіт із сертифікації.  
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– вивчення міжнародної стандартизації, засади прийняття та впро-

вадження міжнародних стандартів в Україні, управління якістю та елементами 

системи якості, показники якості продукції й методи їхнього визначення, 

ознайомлення з системою загального управління якістю, системою якості й 

стандарти серії ISO 9000; 

– організація проведення робіт із сертифікації та організація діяльності 

випробувальних лабораторій (центрів), акредитація органів з оцінювання 

відповідностей і випробувальних лабораторій;  

– визначення порядку проведення робіт з атестації виробництв і 

сертифікації систем якості, особливості сертифікації виробів у галузі 

машинобудування, міжнародне співробітництво у сфері підтвердження 

відповідності. 

Контроль якості є необхідною ланкою процесу виготовлення деталей, 

оснащення, складних автоматизованих ліній, тому майбутній майстер, 

технолог, керівник виробництва повинен мати відповідні знання й уміти на 

практиці організувати контроль готової продукції та вихідних матеріалів. 

На сьогодні в усіх розвинених країнах світу широко практикується 

сертифікація продукції та систем якості. Фахівець має бути готовим 

використовувати сертифікацію і брати в ній безпосередню участь. 

Мета навчальної дисципліни – створити підґрунтя для засвоєння у 

студентів наукових і професійних знань у сфері менеджменту якості, 

сертифікації та акредитації, що має сформувати професійні навички та уміння в 

галузі сучасних вимірювальних технологій, національної системи сертифікації, 

упровадження міжнародних стандартів, визначення якості продукції в галузі 

машинобудування; покликана навчити методам стандартизації, атестації 

випробувальних центрів і лабораторій, для захисту національних інтересів 

держави, підтримки вітчизняних товаровиробників з виготовлення нової 

продукції.  
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 – принципи, завдання та основні фактори, що впливають на якість 

продукції; 

– вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та 

безпечністю продукції у галузі машинобудування; 

– вимоги міжнародних стандартів у сфері оцінювання відповідності;  

– сучасні державні та інші структури системи менеджменту якості;  

– упровадження систем якості та забезпечення їх працездатності; 

– стандарти та інші нормативні документи та загальні вимоги до них;  

– вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх 

акредитації;  

– загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації;  

– вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 

– методику визначення  оцінки рівня якості продукції.   

 уміти: 

– користуватися чинними нормативними документами;  

– розробляти, планувати, обґрунтовувати та виконувати загальні 

програми з  сертифікації продукції (у тому числі послуг), виробництв, систем 

якості;  

– володіти сучасною класифікацією об’єктів стандартизації у галузі 

машинобудування, визначати склад об'єктів стандартизації, вимоги, які 

впливають на якість і конкурентоспроможність послуг і процесів 

обслуговування, структуру і склад нормативних документів; 

– застосовувати на практиці сучасні прийоми оцінювання показників 

якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або 

споживання; 

– упроваджувати системи національних і міжнародних стандартів, бути 

спроможним вести відомчий нагляд за дотриманням чинних норм, стандартів;  
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– брати участь у роботах із забезпечення якості управління якістю, на 

підставі стандартів серії ISO-9000, бути спроможним формувати політику 

організації у сфері якості; 

– проводити діяльність із сертифікації та атестації виробництва, складати 

систему та схему сертифікації, визначати порядок проведення сертифікації 

систем якості; 

– користуватися довідковою, навчально-методичною літературою та 

нормативною документацією з стандартизації, оцінювання відповідності й 

управління якістю; 

– застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг.

 Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи  з навчальної 

дисципліни «Стандартизація і якість ОМТ»  дають можливість успішно 

впоратися з будь-яким завданням, що стосується сучасних державних та інших 

системи стандартизації, стандартів і нормативних документів і загальних вимог 

до них, вимог до органів зі сертифікації продукції і систем якості та порядку їх 

акредитації, загальних правил, схем і порядку їх проведення сертифікації; 

структуру системи менеджменту якості. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ 

 

Ознайомлення з навчальною дисципліною «Системи менеджменту якості, 

сертифікація та акредитація» доцільно розпочати з визначення та засвоєння 

термінів і понять, які використовуються у галузі машинобудування, що 

сприятиме прискореному оволодінню термінологією та самою навчальною 

дисципліною. 

Система менеджменту якості – система менеджменту для  управління 

організацією щодо якості. Система якості може бути охарактеризована як 

сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних 

для здійснення загального управління якістю. 

 Стандартизація – діяльність зі встановлення норм, правил і 

характеристик, яким має відповідати продукція (процес, система). 

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь у якій є відкритою 

для відповідних органів усіх країн. 

Регіональна стандартизація — стандартизація, участь в якій є відкритою 

для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного 

регіону. 

Національна стандартизація – стандартизація, яка проводиться на рівні 

однієї конкретної держави. 

Комплексна стандартизація – це стандартизація, за якої здійснюється 

цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи 

взаємопов’язаних вимог як до самого об’єкта комплексної стандартизації в 

цілому, так і його основних елементів для розв’язання конкретної проблеми. 

Програма комплексної стандартизації – плановий документ, що містить 

перелік взаємопов’язаних робіт, терміни їх виконання і склад виконавців. 

Галузь стандартизації – сукупність взаємопов’язаних об’єктів 

стандартизації. 

Об’єкт стандартизації – предмет (продукція, процес, послуга), який 

підлягає стандартизації. 
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Стандарт – нормативний документ, розроблений на засадах відсутності 

протиріч із суттєвих питань з боку більшості зацікавлених сторін і 

затверджений визнаним органом, у якому встановлені для загального та 

багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи 

характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів для досягнення 

оптимального ступеня упорядкування в певній галузі.  

Міжнародний стандарт  – стандарт, прийнятий міжнародною 

організацією зі стандартизації. 

Якість – сукупність характеристик об’єкта, які стосуються його здатності 

задовольняти установлені та передбачені потреби. 

Управління якістю – напрями діяльності функції загального управління, 

які визначають політику в галузі якості, мету і відповідальність, а також 

здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, керування 

якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в межах системи якості. 

  Система якості – сукупність організаційної структури, методик, 

процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.  

Поліпшення якості – заходи, які здійснюються усюди в організації для 

підвищення ефективності та результативності діяльності і процесів для 

одержання користі як для організації, так і для її споживачів. 

Петля якості – концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, 

які впливають на якість на різних стадіях – від визначення потреб до 

оцінювання їх задоволення. 

Оцінювання якості – систематична перевірка, наскільки об’єкт здатний 

виконувати встановлені вимоги. 

Сертифікація – процедура, за допомогою якої третя сторона дає 

письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим 

вимогам. 

Обов’язкова сертифікація – підтвердження уповноваженим на те 

органом відповідності продукції, процесу або послуги обов’язковим вимогам 

стандарту. 
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Добровільна сертифікація – сертифікація, яка проводиться  добровільно 

за ініціативою виробника (виконавця), продавця або споживача продукції. 

Система сертифікації – система, яка має власні правила, процедури і 

управління для проведення сертифікації відповідності. Вона може діяти на 

національному, регіональному і міжнародному рівні. 

Сертифікат відповідності – документ, виданий відповідно до правил 

системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у 

тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга 

відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. 

Акредитація випробувальних лабораторій – офіційне візнання того, що 

випробувальна лабораторія має право здійснювати конкретні випробування чи 

конкретні типи випробувань. Цей термін може відображати визнання технічної 

компетенції і об’єктивності випробувальної лабораторії або тільки її технічної 

компетенції. 

Система акредитації лабораторій – система, яка має власні правила, 

процедури і управління для здійснення акредитації лабораторій.  

Акредитована лабораторія – випробувальна лабораторія, яка пройшла 

акредитацію.  

Критерії акредитації – сукупність вимог, що використовуються органом 

з акредитації, яким повинна відповідати лабораторія для того, щоб бути 

акредитованою. 

Атестація лабораторії – перевірка випробувальної лабораторії з метою 

визначення її відповідності встановленим критеріям, необхідним для її 

акредитації. 

Атестація виробництва – офіційне підтвердження органом з 

сертифікації або іншим уповноваженим для цього органом наявності 

необхідних і достатніх умов виробництва певної продукції, що забезпечують 

стабільність вимог до неї, які задані в нормативних документах і 

контролюються при сертифікації. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 Студенти спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», які навчаються без 

відриву від виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни  «Системи 

менеджменту якості, сертифікація та акредитація» мають виконати контрольну 

роботу. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, 

підґрунтям для поглибленого засвоєння навчального матеріалу, сприяє 

успішній підготовці до іспиту та його складання. 

 У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати 

рекомендовані літературні джерела, необхідні для повноцінного розкриття 

теми. Контрольна робота створена так, що вона дозволяє здійснити контроль за 

теоретичним засвоєнням матеріалу, перевіряє вміння студентів самостійно 

мислити, а також уміння втілювати отримані знання у розв’язанні практичних 

завдань. Окрім цього, за результатами практичних завдань слід проаналізувати 

отримані результати, а також обґрунтувати їх, дати розгорнуте пояснення і 

запропонувати заходи щодо поліпшення результатів.    

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної та 

практичної. Відповідно до вибраного варіанта студенти розв’язують задачі з 

використанням методичних і додаткових матеріалів. Робота має бути виконана 

з дотриманням нормативних вимог до навчальної документації. Орієнтований 

обсяг контрольної роботи – 18–20 сторінок. Зразок оформлення титульної 

сторінки наведено у додатку А. 

 Виконану та оформлену роботу здають на кафедру технології 

машинобудування (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, 

корпус № 6, ауд. 6206), не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної 

сесії. 

 Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент повинен виявити знання та розуміння 

викладених у роботі теоретичних положень і здатність їх практичної реалізації. 
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Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає таким вимогам: правильно 

розкриває запропоновану тему; виявляє знання літературних джерел, уміщує 

достовірний матеріал і відповідає правилам оформлення.  

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають  відповідно до 

номера залікової книжки за допомогою таблиці 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Остання цифра номера 

залікової книжки 

Номери питань контрольного завдання 

– перша цифра –  тема; 

– друга цифра –  питання з цієї теми 

0 1.1 4.1 6.4 9.2 

1 1.2 4.2 6.5 9.3 

2 1.3 4.3 7.1 9.4 

3 2.1 5.1 7.2 10.1 

4 2.2 5.2 7.3 10.2 

5 2.3 5.3 7.4 10.3 

6 3.1 5.4 8.1 10.4 

7 3.2 6.1 8.2 11.1 

8 3.3 6.2 8.3 11.2 

9 3.4 6.3 9.1 11.3 

 

 

Тема № 1  Удосконалення управлінської діяльності 

1. Зміна ставлення до якості. 

2. Удосконалення управлінської діяльності. 

3. Основоположники концепцій управління якістю. 

Література: [1, с. 6—19; 2, с. 14—39; 5; 9; 10; 11, с. 23–42, 13]. 
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Тема № 2  Якість як об’єкт управління 

1. Поняття якості. 

2. Показники якості та їх класифікація.  

3. Основні чинники, що впливають на якість продукції. 

Література: [1, с. 25—39; 2, с. 34—36; 6; 7; 9; 11, с. 13–21]. 

 

Тема № 3  Комплексне управління якістю 

1. Зміст управління якістю продукції. 

2. Забезпечення якості продукції. 

3. Комплексне управління якістю. 

4. Застосування статистичних методів. 

Література: [1, с. 39–51; 2, с. 71–90; 3; 4; 5; 7; 10; 11, с. 43–66]. 

 

Тема № 4  Розвиток вітчизняних систем управління якістю 

1. Історія розвитку вітчизняних систем управління якістю продукції. 

2. Комплексна система управління якістю продукції (КС УЯП). 

3. Основні недоліки і причини неефективності КС УЯП. 

Література: [1, с. 52–78; 2, с. 92–114; 3; 4; 5; 7; 10; 11, с. 68–75]. 

 

Тема № 5  Міжнародний досвід розвитку систем управління якістю 

1. Особливості управління якістю в Японії. 

2. Гуртки якості. 

3. Особливості управління якості в США. 

4. Особливості управління якістю в європейських країнах.  

Література: [1, с. 79–112; 3, с. 115–128; 4, с. 50; 2; 4; 7; 10; 11, с. 77–98]. 

 

Тема № 6  Міжнародна стандартизація систем менеджменту 

1. Огляд стандартів систем менеджменту.  

2. Огляд сімейства ISO 9000. 
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3. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994 системи менеджменту 

якості. 

4. Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO 9001:1994.  

5. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000 системи менеджменту 

якості. 

Література: [1, с. 6—19; 2, с. 104—139; 5; 9; 10; 11, с. 100–121]. 

 

Тема № 7  Створення систем менеджменту 

1. Шляхи створення систем менеджменту якості. 

2. Розробка документації СМЯ.  

3. Упровадження систем якості і забезпечення їх працездатності. 

4. Створення і впровадження інших систем менеджменту. 

Література: [1, с. 113–132; 3, с. 129–141; 4, с. 50; 2; 4; 7; 11, с. 159–170]. 

 

Тема № 8  Сертифікація систем менеджменту 

1. Передумови та умови сертифікації систем менеджменту якості. 

2. Міжнародне визнання сертифікатів.  

3. Стандартизація і сертифікація систем якості в Україні.  

Література: [1, с. 139–151; 2, с. 171–190; 3; 4; 5; 7; 10, 11, с. 178–194]. 

 

Тема № 9  Сутність і завдання державної сертифікації України 

1. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації. 

2. Види, органи і функції системи сертифікації. 

3. Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації.  

4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації.  

Література: [1, с. 143–163; 3, с. 229–231; 4, с. 50; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12]. 

 

Тема № 10  Знаки відповідності і маркування товару 

1. Знак відповідності і правила його застосування. 

2. Маркування товарів. 
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3. Міжнародні знаки відповідності продукції. 

Література: [1, с. 165—179; 2, с. 104—139; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема № 11  Випробувальні  лабораторії та порядок їх акредитації 

1. Вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації. 

2. Порядок увезення на митну територію України продукції, що 

імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації. 

3. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного 

виробництва. 

Література: [1, с. 179–203; 3, с. 171–190; 3; 4; 5; 7; 10]. 

 

 

4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Загальна інформація 

 Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни 

(відвідування лекцій в університеті та самостійна робота з літературними 

джерелами) бакалаври вивчають, аналізують здійснення комплексного 

оцінювання ефективності діяльності підприємств. Діяльність спрямована на 

підвищення задоволеності споживачів за допомогою результативного 

застосування СМЯ, включаючи процеси постійного поліпшення системи, які 

прагнуть забезпечити відповідність якості продукції вимогам споживачів, у 

тому числі законодавчих і нормативних вимог, які можуть застосовуватися до 

діяльності даного підприємства. 

      Кожен студент повинен виконати практичне завдання. 

Студент вибирає варіант завдання  відповідно до номера залікової книжки.  

Задача 1 

Визначити показники рівня уніфікації та провести аналіз одержаних 

результатів, тобто зробити висновок – виріб з яким шифром має найбільш 

високий рівень уніфікації та чому ви так уважаєте. Вихідні дані вибрати 

відповідно до варіанта з табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 – Вихідні дані до задачі 1  
№
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n

н
0 

У
сь

о
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, 
n
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
А1  
А2  

А3  

126 
132 

258  

1150 
1200 

2060  

537 
548 

1303  

51 
65  

371 

  81 
 82 

 93  

607 
600 

600  

250 
200  

254  

32  
53  

189 

 

2 
Б1 
Б2 

Б3 

120 
126 

253 

1144 
1194 

2054 

531 
542 

1297 

45 
59 

365 

 75  
76  

87  

602 
594 

594  

244 
194 

248  

26  
47  

183 

 

3 

В1 

В2 
В3 

110 

116 
243 

1134 

1184 
2044 

521 

532 
1287 

35 

49 
355 

 65 

66 
77 

592 

584 
584 

234 

184 
238 

16 

37 
173 

 

4 

Г1 

Г2 
Г3 

140 

146 
273 

1164 

1214 
2074 

551 

562 
1317 

65 

79 
385 

 85 

86 
107 

622 

614 
614 

264 

214 
268 

46 

67 
203 

 

5 

Д1 

Д2 
Д3 

135 

141 
268 

1159 

1209 
2069 

546 

557 
1312 

60 

74 
380 

 80 

81 
102 

617 

609 
609 

259 

209 
263 

41 

62 
198 

 

6 

Е1 

Е2 
Е3 

124 

130 
257 

1148 

1198 
2058 

535 

546 
1301 

49 

63 
369 

 79 

80 
91 

605 

598 
598 

248 

198 
252 

30 

51 
187 

 

7 

Ж1 

Ж2 
Ж3 

120 

126 
253 

1144 

1194 
2054 

531 

542 
1300 

45 

59 
365 

 75 

76 
87 

601 

594 
594 

24 

194 
248 

26 

47 
183 

 

8 

З1 

З2 
З3 

128 

134 
261 

1152 

1202 
2062 

539 

550 
1305 

52 

67 
273 

 83 

84 
95 

609 

602 
602 

252 

202 
254 

34 

55 
191 

 

9 

К1 

К2 
К3 

118 

124 
251 

1142 

1192 
2052 

529 

540 
1295 

42 

57 
263 

 73 

74 
85 

599 

592 
592 

242 

192 
244 

24 

45 
181 

 

10 

Л1 

Л2 
Л3 

122 

128 
255 

1146 

1196 
2056 

533 

544 
1299 

47 

61 
367 

 76 

78 
89 

603 

597 
597 

246 

196 
250 

28 

49 
185 
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Приклад розв’язання завдання 1.1  

Розрахунок показників рівня уніфікації проводити за формулами:  

Коефіцієнт застосування (уніфікації): Кз = n – n0/n, 

де n – загальна кількість деталей; n0 – кількість оригінальних деталей; усього 

деталей: n = nc + ny + n3 + n0;  

Коефіцієнт повторювання:  K пов = 1 − nн/n ,  

де n – загальна кількість деталей; nн – загальна кількість найменувань деталей;  

загальна кількість найменувань деталей: nн = nнс + nну  + nн + nно.  

Одержані результати занести до табл. 1.2. 

Таблиця 1.2  

 

Шифр виробу Кз Кпов 

   

   

   

 

На підставі одержаних результатів виконати порівняльний аналіз рівня 

уніфікації виробів і зробити висновок про те, який з виробів має найкращі 

показники рівня уніфікації. Обґрунтувати висновок, ураховуючи те, що більш 

високому рівню уніфікації відповідає більше значення коефіцієнта 

застосування і коефіцієнту повторювання, але перевага віддається коефіцієнта 

застосування. 

Задача 2 

 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 деталей для 

машинобудівного підприємства, замовлених у постачальника. 
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Причинно-наслідкова діаграма 

 

2.2. Із загальної кількості деталей, виготовлених виробничим ділянкою в 

поточному місяці, 200 деталей мають дефекти. Після проведеної класифікації за 

групами 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 за кожною групою 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 у розмірах; 

б) загальне зниження дефектів, а також скорочення матеріальних витрат у 

результаті зниження відсотка браку, якщо собівартість виготовлення однієї 

деталі становить 350 грн.   
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5 ПИТАННЯ ДО  ЗАЛІКУ 

 

1. Надати визначення понять «якість», «показники якості».  

2. Пояснити класифікацію показників якості. 

3. Одиничні показниками якості. 

4. Охарактеризувати методи оцінювання показників якості продукції.  

5. Охарактеризувати  багаторівневу структуру показників якості.  

6. Які існують методи оцінювання рівня якості продукції? 

7. Дайте  оцінку технічного рівня та тенденції розвитку виробу. 

8. Які  існують критерії якості вимірів? 

9. Якість технічного контролю.  

10. Якість продукції як об’єкт управління.  

11. Комплексна система управління якістю продукції.  

12. Автоматизовані системи управління якістю продукції.  

13. Система міжнародних стандартів ISO 9000 щодо управління якістю 

продукції.  

14. Вибір системи якості за стандартами серії ISO 9000. 

15. Які нормативні документи в галузі сертифікації діють в Україні? 

16. Надати визначення понять «сертифікація», «сертифікат 

відповідності»,  орган з «оцінювання відповідності». 

17. Яке значення має сертифікація для виробника і для споживача? 

18. На яких принципах базуються в Україні правові та організаційні 

засади підтвердження відповідності? 

19. У яких формах здійснюється в Україні підтвердження відповідності? 

20. Пояснити поняття «національний знак відповідності». 

21. Що є основним аспектом обов’язкової сертифікації?  

22. У чому відмінність добровільної сертифікації від обов’язкової? 

23. Які зобов’язання мають виробники і постачальники продукції, що 

підлягає підтвердженню відповідності? 

24. Які розрізняють системи сертифікації? 
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25. Які групи продукції підлягають обов’язковій сертифікації в Україні?  

26. У яких спеціальних документах регламентуються вимоги на 

продукцію? 

27. Розкрийте поняття «випробування продукції». 

28. Яка функція «третьої сторони» в оцінюванні відповідності продукції 

стандартам? 

29. Хто є третьою стороною в системах сертифікації? 

30. Які повідомлення мусять бути біля знака відповідності?  

31. Яку інформацію містить сертифікат для підприємства-виробника? 

32. Які дані містить сертифікат  для  незалежних постачальників-розпов-

сюджувачів? 

33. Хто оплачує всі види робіт, пов’язані із сертифікацією?  

34. До кого має право звертатися замовник для сертифікації та апеляції?  

35. Коли продукція підлягає обов’язковій сертифікації у країні, у яку вона 

експортується? 

36. Хто використовує результати сертифікації продукції? 

37. У якому документі регламентовані основні положення системи 

УкрСЕПРО? 

38. Які види діяльності передбачає Система? 

39. Які групи показників підлягають перевірці під час обов’язкової 

сертифікації? 

40. Яку організаційну структуру має державна система сертифікації 

УкрСЕПРО? 

41. Які основні функції виконує національний орган із сертифікації? 

42. Функції, які виконуються науково-технічною комісією в системі 

УкрСЕПРО. 

43. Назвіть основні функції, які виконують органи із сертифікації 

продукції. 

44. Які основні функції виконують органи із сертифікації системи якості? 

45. Які основні функції виконують випробувальні лабораторії? 
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46. Які основні функції виконує науково-методичний та інформаційний 

центр у Системі? 

47. Назвіть основні функції, які виконують територіальні центри 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

48. Назвіть основні принципи та загальні правила Системи. 

49. Розподіл відповідальності, який встановлено в Системі. 

50. Форма, розміри та правила застосування національного знака 

відповідності. 

51. У яких документах регламентовані вимоги до органів із сертифікації 

продукції та систем якості? 

52. Якою може бути організаційна структура органу з сертифікації?  

53. Перед ким відповідає керівник за роботу органу з сертифікації?  

54. Склад Ради органу з сертифікації та її основні функції. 

55. Які функції виконують виконавчі підрозділи (групи) органу з 

сертифікації? 

56. Фонд яких нормативних документів повинен мати орган з 

сертифікації для виконання зазначених функцій?  

57. Які документи зі сертифікації і на який період часу підлягають обліку 

і зберіганню? 

58. Яким документом регламентується порядок проведення сертифікації 

продукції? 

59. З яких етапів складається порядок проведення сертифікації продукції? 

60. До яких органів подається заявка та її копії для проведення 

сертифікації продукції? 

61. У який термін має бути розглянута заявка на проведення сертифікації 

продукції? 

62. Що перевіряється під час аналізу поданої документації на проведення 

сертифікації? 

63. Мета, процес виконання та результати обстеження виробництва. 

64. Яка мета сертифікації системи якості? 
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65. Як здійснюється проведення випробувань для сертифікації?  

66. Від чого залежить вибір форми сертифіката відповідності?  

67. Чим можна підтверджувати факт сертифікації продукції (послуги)? 

68. Терміни дії сертифікатів.  

69. Який орган здійснює технічний нагляд за стабільністю показників 

сертифікованої продукції під час її виробництва? 

70. У яких випадках за результатами нагляду орган із сертифікації може 

призупинити дію ліцензії чи сертифіката? 

71. Які коригувальні заходи здійснює заявником у разі припинення дії 

сертифіката? 

72. Яким чином заявник може заперечити дії органу з сертифікації? 

73. З якою метою здійснюється атестація виробництва? 

74. Які загальні вимоги до документації виробництва, що атестується? 

75. Які етапи включає здійснення робіт з атестації виробництва? 

76. У якому разі подається заявка на атестацію виробництва? 

77. Яким документом регламентується порядок проведення сертифікації 

системи якості? 

78. З якою метою проводиться сертифікація систем якості щодо 

виробника певної продукції? 

79. З яких етапів складається процес сертифікації систем якості? 

80. Яка класифікація методів визначення показників якості продукції? 

81. Які методи оцінювання рівня якості продукції? 

82. Охарактеризуйте поняття про міжнародні стандарти серій ISO 9000 та 

ISO 10000. 

83. Які галузі застосування міжнародних стандартів серій ISO 9000 та ISO 

10000? 

84. Особливості державних стандартів України з якості. 

85. Які завдання мають випробувальні лабораторії? 

86. У чому полягає акредитація випробувальних лабораторій? 

87.  Яке призначення інспекційного контролю за діяльністю лабораторій? 
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88. Поясніть порядок увезення чужоземної продукції на територію 

України? 

89. Які товари не пропускаються на територію України? 

90. Назвіть етапи сертифікації продукції чужоземних виробництв. 

91. Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності та ліцензійна 

угода між замовником і Держстандартом України? 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи 

вищої шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу 

ЕСТS.  

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 
навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим повтор-

ним вивченням 
навчальної 

дисципліни 
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 Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на 

підставі таких критеріїв:  

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу й самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних знань).   

4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.  

Ураховуючи  розглянуті положення, критерії оцінювання такі.  

 «Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь 

бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент повністю за 

програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та 

інших джерелах і на практичних, лабораторних заняттях, заліку дає, бездоганні 

й глибокі відповіді на поставлені запитання, а також під час тестування 

демонструє знання не тільки основної, але й додаткової літератури, 

першоджерел, наводить власні роздуми, робить узагальнювальні підсумки, 

використовує знання із суміжних, галузевих навчальних дисциплін, уміє 

пов’язати вивчений матеріал з реальною дійсністю й доцільно використовує 

його для аналізу практичних завдань.  

 «Не зараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної 

частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення 

понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість 

помилок під час усної відповіді.  
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 Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або 

під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і 

самостійної роботи, залік отримують на останньому занятті без додаткових 

контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не відпрацювали 

пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік отримують тільки після 

усунення цих недоліків.  

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю 

    Контрольна робота містить два блоки завдань. У першому блоці 

необхідно дати відповіді на чотири теоретичні питання. Максимальна сума 

балів за перший блок – 60. Другий блок завдання містить дві задачі й 

оцінюється в 40 балів. Щоб отримати позитивний результат, необхідно набрати 

не менше 60 балів. Усього для заліку – 100 балів. 
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Додаток А 
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 

ШИФР (НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ) 

 

 
 

 
 

 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, 

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ» 

 

 

 

       СТУДЕНТА (КИ) ГРУПИ ______ 

                                                                              ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ 

                                                                              П І Б ВИКЛАДАЧА 

 

 

 

 

 

 

                                                    КРЕМЕНЧУК 201_ 
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Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 131 – «Прикладна 

механіка» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

Укладач  к. т. н., доц. Т. В. Гайкова 

Відповідальний  за випуск  завідувач  кафедри  технології  машинобудування  

проф. В. В. Драгобецький 

 

 

 

Підп. до др._______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.  

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №_________. Безкоштовно. 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

 вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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