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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Введення до спеціальності 
2. Вища математика 
3. Інженерна та комп’ютерна графіка 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Стандартизація  та нормативно-технічне забезпечення  
2. Виробнича санітарія та гігієна праці 
3. Статистичні методи контролю 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
 

1. Сутність та методи забезпечення управління якістю як продукції так і 
підприємства в цілому 
2. теоретичні джерела та методологічні основи управління якістю; 
3. Основні ідеї класиків та сучасних вчених щодо управління якістю; 
4. Основні підходи та концепції управління якістю. 
 

Вміти: 
1. визначати потреби споживачів і проектувати характеристики продукту у 

відповідності до цих потреб; 
2. формувати політику забезпечення якості, визначати цілі якості; 
3. представляти діяльність організації як мережу процесів; 
4. впроваджувати на підприємстві систему якості у відповідності до стандартів 

ISO 9000 
5. використовувати аналіз Парето, статистичний аналіз даних, контрольні 

карти; 
6. вимірювати характеристики продукції та ступінь задоволення споживачів 
7. започаткувати на підприємстві діяльність, спрямовану на постійне 

поліпшення якості 
 

Володіти: 
1. Методикою розрахунку посадок з зазором, натягом, та перехідних. 
2. Методикою розрахунку розмірних ланцюгів методами максимум-мінімуму та 
теоретико-ймовірнісним. 
3.Методикою розрахунку підшипників кочення, різьбових з’єднань, шліцьових 
з’єднань. 
4. Методикою вибору вимірювальних засобів для контролю лінійних розмірівю 

 
3. Зміст робочої програми 

Модуль №1 
Поняття продукту та якості 

 
 



Поняття продукту. Продукт матеріальний та нематеріальний. Особливості  
послуги як товару. Особливості виробництва послуг. Якісні та кількісні 
характеристики послуг. 
Поняття якості. Визначення якості. Вимірювання якості. Кількісні та  
якісні показники. Атрибути якості. Характеристики якісної послуги. Ідеал  
якості у виробництві та обслуговуванні. Сприйняття якості обслуговування  
клієнтом. Підходи до оцінки якості: індустріальний, маркетинговий,  
психосоціальний.  
 

Модуль №2 
Теоретичні засади та принципи управління якістю  

 
Складові системи управління підприємством. Об’єкт управління. Орган  
управління. Виконавчий орган. Інформаційна система. Принципи управління.  
Управління по відхиленню. Управління по збуренню. Процес управління.  
Вхідні та вихідні параметри. Види збурень. Керування. Закон управління.  
Критерії якості управління. Мультикритерії.  
Поняття процесу. Стабільний та нестабільний процеси. Стабільна та нестабільна 
системи. Звичайні та особливі чинники. Способи виявлення особливих чинників. 
Принцип створення карти контролю Шухарта. Основні принципи покращення 
системи. Стабілізація системи.  

 
Модуль №3 

Система управління якістю 
Визначення якості. Міжнародні стандарти якості ISO 9000–9004.  
Складові системи якості. Процесний підхід. Принципи управління якістю.  
Цикл Шухарта-Демінга. Документація системи якості. Види документації. 
Політика і цілі у сфері якості. Роль найвищого керівництва. Місія фірми. 
Керівництво якістю. Процедури системи якості. Програма якості. Вимірювання 
якості. Записи системи якості.  
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