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 ВСТУП 

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Системи менеджменту якості, 

сертифікація та акредитація» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» . 

 Курс «Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» є 

складовою частиною циклу професійної  підготовки бакалавра  за спеціальністю 

132 – «Матеріалознавство».  

Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ  

показників якості та їх класифікацію. Ознайомлення з основними факторами, що 

впливають на якість продукції. Шляхи створення систем менеджменту якості.  

Розробка документації з системи менеджменту якості, організації робіт із 

сертифікації в Україні, державного нагляду за додержанням стандартів норм та 

правил, ефективності робіт із сертифікації. Вивчення міжнародної сертифікації 

систем менеджменту, засади прийняття та впровадження 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 оцінки відповідностей та 

випробувальних лабораторій. Порядок проведення робіт з атестації виробництв та 

сертифікації систем якості. Особливості сертифікації виробів у галузі 

машинобудування. Міжнародне співробітництво у сфері підтвердження 

відповідності та порядок ввезення на митну територію України продукції, що 

імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації. 

Предметом  дисципліни є установлення вимог до якості готової продукції, а 

також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; 

визначення норм, вимог і методів  проектування та виготовлення продукції для 

забезпечення належної якості й запобігання невиправданій різноманітності видів і 

типорозмірів виробів однакового функціонального призначення; формування 

єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю; 
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уніфікація вимірювань і позначень; створення єдиних систем класифікації та 

кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення дисципліни  «Системи 

менеджменту якості, сертифікація та акредитація» побудована відповідно до 

місця і значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра зі  

спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Перелік базових дисциплін, засвоєння 

яких необхідно для вивчення дисципліни:  «Металознавство», «Стандартизація, 

метрологія та контроль якості продукції», «Електроматеріалознавство». Програма 

навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Формування та впровадження системи менеджменту якості. 

2. Сертифікація продукції та систем якості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни «Системи менеджменту якості, 

сертифікація та акредитація»  – 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 матеріалознавства; 

покликана навчити методам стандартизації, атестації випробувальних центрів і 

лабораторій, для захисту національних інтересів держави, підтримки вітчизняних 

товаровиробників з виготовлення нової продукції.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи менеджменту 

якості, сертифікація та акредитація» які повинні бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є наступні:  ознайомлення студентів з основоположники концепцій 

керування якістю; опанування порядку впровадження показників якості та їх 

класифікація; набуття навичок порядку проведення робіт з сертифікації продукції; 

ознайомлення студентів з основними роботами з проведення атестації 

виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується; формування у студентів теоретичних знань з питань  державної 

системи сертифікації УкpСЕПРО; ознайомлення з міжнародним досвідом 
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розвитку систем керування якістю; вивчення основоположних та базових 

міжнародних та регіональних стандартів у сфері  сертифікації та управління 

якістю продукції. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

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

– вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та 

безпечністю продукції у галузі матеріалознавства; 

– 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 та систем якості та порядок їх 

акредитації;  

– загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації;  

– вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації; 

 – методику визначення  оцінювання 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 зі стандартизації, оцінювання відповідності й 

управління якістю; 

– застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4,0 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, СЕРТИФІКАЦІЯ  

ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

Змістовий модуль 1.1. Формування та впровадження системи 

менеджменту якості. 

Тема 1. Еволюція якості та систем керування якістю. 

1. Зміна ставлення до якості. 

2. Удосконалення управлінської діяльності. 

3. Основоположники концепцій керування якістю. 

Тема 2. Якість як об'єкт керування. 

1. Поняття якості. 

2. Показники якості та їх класифікація. 

3. Основні фактори, що впливають на якість продукції. 

Тема 3. Керування якістю продукції . 

1. Зміст керування якістю продукції. 

2. Забезпечення якості продукції. 

3. Комплексне керування якістю. 

4. Застосування статистичних методів. 

Тема 4. Розвиток вітчизняних систем керування  якістю.  

1. Історія розвитку вітчизняних систем керування якістю продукції. 

2. Комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП). 

3. Основні недоліки і причини неефективності КС КЯП. 

Тема 5. Міжнародний досвід розвитку систем керування якістю. 

1. Особливості керування якістю в Японії. 

2. Гуртки якості. 

3. Особливості керування якості в США. 

4. Особливості керування якістю в європейських країнах.  

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. 

Тема 7. Створення систем менеджменту. 

1. Шляхи створення систем менеджменту якості. 

2. Розробка документації СМЯ.  

3. Впровадження систем якості і забезпечення їх працездатності. 

4. Створення і впровадження інших систем менеджменту. 

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

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.  

Тема 9. Сутність та 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. 

Тема 10. Знаки відповідності і маркування товару. 

1. Знак відповідності і правила його застосування. 

2. Маркування товарів. 

3. Міжнародні знаки відповідності продукції. 

Тема 11. Випробувальні  лабораторії та порядок їх акредитації. 

1. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 

2. Порядок ввезення на митну територію країни продукції, що імпортується та 

підлягає в Україні обов'язковій сертифікації. 

3. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   

3 семестр – диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час домашнього 

опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, знати відповіді на 

тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно розкрити тему 

реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної роботи. 




