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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна форма  
навчання 

Кількість кредитів – 5 

 
За вибором студентів спеціальності 

075 «Маркетинг» 
 

Загальна кількість годин –  
150 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи  
студента – 8,5 

26 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

13 год. 6 год. 
Лабораторні 

 - - 
Самостійна робота 

111 год. 138 год. 
Вид контролю:  

екзамен 
 
 

2. Ціль та завдання дисципліни 
 

Ціль – здобуття майбутніми фахівцями теоретичних знань та опанування 
практичних навичок, пов'язаних із діяльністю з управління якістю продукції на 
основі організаційно-економічних  відношень в системі менеджменту якості, які 
складають сутнісну основу управління якістю продукції.. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і принципів управління якістю тощо; 
розуміння сутності управління якості товарів як виду діяльності, що спрямований 
на виконання вимог до їх якості; дослідження еволюції, міжнародного та 
вітчизняного досвіду управління якістю; з’ясування сутності та основних 
елементів TQM;  набуття практичних навичок щодо оцінки рівня якості продукції 
та послуг підприємства; оволодіння практичними навичками щодо застосування 
статистичних методів контролю якості; розуміння та засвоювання практичних 
аспектів використання сучасних інструментів управління якістю та методу 
структурування функції якості; розуміння основних принципів та етапів 
проведення сертифікації та аудиту систем якості підприємства; визначення 
практичного використання аналізу витрат на якість; визначення напрямків 
підвищення рівня якості продукції та послуг сучасного підприємства. 
 



3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі 

усього 

у тому числі 
 
 л п лаб. 

сам. 
робота 

 
л п лаб. сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Система управління якістю в сучасних умовах 

Тема 1. Проблема якості  
на сучасному етапі 
розвитку суспільства 
споживання 

11 2   9 11 1   10 

Тема 2. Концепція 
загального управління 
якістю 

13 2 2  9 11  1  10 

Тема 3. Загальний досвід 
у створенні систем 
управління якістю 

11 2   9 11 1   10 

Тема 4. Системний підхід 
в управлінні якістю 13 2 2  9 13  1  12 

Тема 5. Інструменти і 
технології управління 
якістю 

16 4 2  10 13 1   12 

Тема 6. Лідерство в  
якості та премії в сфері 
якості 

11 2   9 11  1  10 

Разом за змістовим 
модулем 1 75 14 6  55 70 3 3  64 

Змістовий модуль 2. Інтегровані системи управління якістю  

Тема 7. Організація 
системи управління 
якістю на підприємстві 

12 2   10 14 1   13 

Тема 8. Технічне 
регулювання у системі 
забезпечення якості 

13 2 2  9 14  1  13 

Тема 9. Управління 
якістю відповідно 
принципів GMP  

11 2   9 13 1   12 

Тема 10. Підтвердження 
відповідності у системі 
забезпечення безпеки та 

14 2 2  10 13  1  12 



якості продукції 

Тема 11. Системне 
екологічне управління 
якістю 

12 2 1  9 13 1   12 

Тема 12. Системи 
заощадливого 
виробництва (SMED) 

13 2 2  9 13  1  12 

Разом за змістовим 
модулем 2 75 12 7  56 80 3 3  74 

Усього годин  150 26 13 - 111 150 6 6 - 138 
 
 
 
 

4. Теми семінарських/практичних занять 
 

№ 
з/п Вид та тема семінарського заняття Кількість 

годин 
1 Семінар – дискусія 

Концепція загального управління якістю 2 

2 Семінар запитань і відповідей 
Системний підхід в управлінні якістю 2 

3 Семінар – розгорнута бесіда 
Інструменти і технології управління якістю 2 

4 Семінар запитань і відповідей 
Технічне регулювання у системі забезпечення якості 2 

5 Семінар – дискусія 
Підтвердження відповідності у системі забезпечення безпеки та 
якості продукції 

2 

6 Семінар запитань і відповідей 
Системне екологічне управління якістю 1 

7 Семінар – розгорнута бесіда 
Системи заощадливого виробництва 2 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій за обраною темою. 
3. Дослідження підходів до управління якістю на прикладі українського 

підприємства. 
4. Діагностика системи управління якості конкретного українського 

підприємства. 
5. Інтегральна оцінка ефективності технічного регулювання якості обраного 

українського підприємства. 
 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема 
семінарських занять 

Кількість 
годин  

самостійн
ої роботи 

Зміст самостійної роботи Засоби 
діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління якістю 
Семінар запитань і 
відповідей 
 
 
Тема 1. Проблема 
якості  на сучасному 
етапі розвитку 
суспільства 
споживання 

9 

1. Законспектувати основні поняття теми. 
Джерела [1, 5-7, 9, 11] 
2. Визначити вплив  цілей і політики управління якістю  
на стратегії і цілі підприємства. 
3. Вивчити основні положення ДСТУ ИСО 9001:2008 . 
Джерело [22, 23] 
4. Підготовка доповіді та презентації. Розв’язання  

 Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та 
обговорювання 
доповідей 

Семінар – дискусія 
 
Тема 2. Концепція 
загального управління 
якістю 

9 

1. Ознайомитися з особливостями процесу формування 
концепції загального управління якістю на українських 
підприємствах. 
2. Сформулювати практичні рекомендації до написання 
концепції управління якістю, підготувати доповідь та 
презентацію. 

Опитування, 
перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар – розгорнута 
бесіда 
 
Тема 3. Загальний 
досвід у створенні 
систем управління 
якістю 

9 

1. Законспектувати цілі створення систем управління 
якістю в різних країнах. 
Джерела [2, 5, 10] 
2. Дослідити способи стимулювання управління якістю 
на українських підприємствах. 
3. Виявити на ринку України способи стимулювання 
управління якістю товарів та послуг. 

Перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 

Семінар запитань і 
відповідей 
 
Тема 4. Системний 
підхід в управлінні 
якістю 

9 

1. Дослідити етапи розвитку системного підходу в 
управлінні якістю, законспектувати їх основні риси та 
новації. Підготувати повідомлення. 
Джерела [7-9, 11] 
2. Розробити модель організації системи управління 
якістю  конкретного українського підприємства. 

Заслуховування 
та обговорення 
повідомлень, 
перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 

Семінар – розгорнута 
бесіда 
 
Тема 5. Інструменти і 
технології управління 
якістю 

10 

1. Дослідити інструменти управління якістю в Україні за 
допомогою Інтернет-ресурсів та підготувати доповідь. 
2. Розробити схему впровадження технології управління 
якістю для українського підприємства. 
3. Побудувати схему статистичного контролю якості. 
Підготовка доповіді та презентації. 

Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар – дискусія 
 
Тема 6. Лідерство в 
якості та премії в 
сфері якості 

9 

1. Законспектувати цілі лідерства у сфері якості, 
визначити їх спрямованість для кожної сфери діяльності 
підприємства. 
2. Дослідити способи стимулювання лідерства у якості. 
3. Сформулювати практичні рекомендації для отримання 
премії в сфері якості українського підприємства, 
підготувати доповідь та презентацію. 

Заслуховування 
та обговорення 
повідомлень, 
перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 

Разом змістовий 
модуль 1 55   

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні основи системного управління якістю 
Семінар запитань і 10 1. Дослідити та виявити зв’язок цілей та маркетингової Фронтальне та 



відповідей 
 
Тема 7. Організація 
управління якістю на 
підприємстві 

політики в організації управління якістю на 
підприємстві. 
Джерела [1, 9] 
2. Проаналізувати проблеми впровадження та розвитку 
систем менеджменту якості на українських 
підприємствах 
3. Дослідити аудит системи менеджменту якості на 
конкретному підприємстві, підготувати доповідь. 

індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар запитань і 
відповідей 
 
Тема 8. Технічне 
регулювання у 
забезпеченні якості 

9 

1. Законспектувати форми організації технічного 
регулювання якості. 
Джерело [1, 9, ] 
2. Розробити практичні рекомендації з проведення 
успішного підтвердження відповідності якості товару 
або послуги.. 
Джерела [9, 11, 18] 
3. Розробити презентацію схеми проходження 
підтвердження відповідності системи управління якості 
українського підприємства. 

Перевірка 
конспектів, 
фронтальне 
опитування, 
обговорення 
доповідей  

Семінар запитань і 
відповідей  
 
Тема 9. Науково-
теоретичні засади 
управління якістю 
відповідно принципів 
GMP 

9 

1. Законспектувати теоретичні засади концепції 
інтегрованих систем управління якістю. 
Джерела [2, 6, 10, 23] 
2. Обґрунтувати та законспектувати причини 
необхідності застосування інтегрованих систем 
управління якістю. 
3. Дослідити особливості використання інтегрованих 
систем управління якістю на прикладі українського 
підприємства на базі використання Інтернет-ресурсів. 
4. Розробити програму реалізації інтегрованих систем 
управління якістю на прикладі обраного українського 
підприємства, підготувати доповідь та презентацію. 

Перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар - дискусія 
 
Тема 10. 
Підтвердження 
відповідності у 
забезпеченні безпеки 
та якості продукції 

10 

1. Дослідити види заходів у забезпеченні безпечності 
продукції. 
Джерела [1, 9, 11] 
2. Виявити та законспектувати особливості форм 
підтвердження відповідності безпечності та якості 
продукції. 
Джерела [9, 13].  
3. Розробити план сертифікації системи управління  
якістю підприємства. 
4. Самотестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар запитань і 
відповідей 
 
Тема 11. Системне 
екологічне управління 
якістю 

9 

1. Дослідити та проаналізувати практику створення 
систем управління екологічним середовищем на 
підприємствах України з використанням Інтернет-
ресурсів. 
2. Законспектувати вимоги до управління екологічним 
середовищем. 
Джерела [6, 13].  
3. Здійснити оцінку екологічної ефективності, 
підготувати доповідь та презентацію. 

Перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 

Семінар – розгорнута 
бесіда 
 
Тема 12. Системи 
заощадливого 
виробництва (SMED) 9 

1. Дослідити процес виявлення 7 видів втрат 
заощадливого виробництва на українському 
підприємстві, розробити схему. 
2. Законспектувати та вивчити показники оцінки 
ефективності системи заощадливого виробництва. 
Джерела [5, 9, 13] 
3. Визначити економічну ефективність використання 
інструментів заощадливого виробництва конкретного 
українського підприємства за допомогою використання 
Інтернет-ресурсів. 
4. Здійснити прогноз ефективності впровадження 
системи заощадливого виробництва та підготувати 
доповідь про отримані результати. 

Перевірка 
конспектів, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
тестування, 
заслуховування 
та обговорення 
доповідей 



Разом змістовий 
модуль 2 56   

Разом 111   
 

7. Матриця зв’язку між дисципліною / змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 

Результати навчання 
Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Здатність до аналізу та 
синтезу з використанням 
логічних аргументів та 
перевірених фактів 

+            

2. Набуття гнучкості 
мислення, відкритого для 
застосування набутих 
економічних знань для вирішення 
стратегічних та поточних завдань 
розвитку маркетингової 
діяльності підприємства 

 +           

3. Здатність виконувати 
роботу у команді, зокрема 
здатність взаємодії із колегами та 
виконання обов’язкової роботи в 
установлені терміни 

  +          

4. Здатність відтворювати 
знання, методи, навички та 
продукувати на їх базі власні 
пропозиції з метою здійснення 
управління маркетинговою 
діяльністю підприємства 

   +         

5. Здатність оцінювати 
конкретну підприємницьку 
ситуацію з використанням 
відповідних інструментів та 
технологій для аналізу бізнес-
середовища, а також здійснювати 
прогнозування маркетингових 
показників та спроможність на 
базі їх значень обирати 
подальший сценарій розвитку 
діяльності підприємства 

    +        

6. Здатність до прийняття 
обґрунтованих рішень на 
підприємстві за результатами 
здійснення оперативного, 
тактичного, стратегічного 
планування, управління 
підприємством на базі 
впровадження відповідної 
концепції маркетингу та 
використання адаптивних 
маркетингових методів та 
інструментів, бенчмаркінгу, 
розробки та реалізації стратегії 

     +       



підприємств 
7. Знання ключових 
інструментів управління якістю  
та способів вирішення 
конкретних маркетингових 
проблем 

          +  

8. Знання сутності, 
принципів і функцій маркетингу, 
цілей і завдань політики 
управління якістю 

          +  

9. Уміння побудувати 
систему управління якості 

           + 

10. Уміння обирати 
технологія та інструменти 
управління якістю 

          +  

11. Уміння визначати та 
обирати схеми підтвердження 
відповідності якості та безпеки 
споживчіих товарів, розробляти 
заходи мерчандайзингу 

          +  

12. Уміння використовувати 
функції, елементи інтегрованих 
систем управління якістю у 
практиці підприємств 

          +  

13. Уміння аналітичної, 
експериментальної та 
асоціативної творчої роботи у 
рамках формування та реалізації 
політики в управлінні якістю  

        +    

14. Уміння використовувати 
сучасні інформаційно-
комунікаційних технології для 
оптимізації інформаційно-
комунікаційних потоків 
підприємства 

       +     

15. Уміння визначати 
закономірності та тенденції 
розвитку систем управління 
якістю 

           + 

16. Здатність формулювати 
пропозиції з удосконалення 
політики управління якістю 

    +        

17. Здатність оцінювати стан 
та перспективи системи 
управління якістю на 
підприємстві 

          +  

18. Здатність обґрунтувати та 
визначити механізм ефективного 
управління інтегрованими 
системами управління якістю  
підприємства 

          +  

19. Здатність формувати 
комплекс інструментів 
управління якістю 

          +  

20. Здатність проводити 
моніторинг впливу чинників 

        +    



маркетингового середовища 
21. Здатність проводити 
тактичний та оперативний 
контроль політики управління 
якістю підприємства 

        +    

22. Здатність генерувати 
інноваційні ідеї, що дозволяють 
ефективно реалізовувати заходи з 
управління якістю 

      +      

23. Здатність до 
комунікаційної взаємодії у 
господарській діяльності 
підприємства 

       +     

24. Здатність обирати 
релевантні методи отримання 
маркетингової інформації задля 
обґрунтування вибору 
інструментів управління якістю 

        +    

25. Здатність обробляти із 
застосовуванням математичних й 
економетричних методів та 
моделей маркетингу інформацію, 
щодо ефективності заходів з 
управління якістю 

         +   

26. Здатність 
використовувати набуті знання, 
уміння і навички на практиці в 
умовах швидкої адаптації 
підприємств до зовнішнього 
середовища 

          +  

27. Здатність аналізувати 
кон’юнктуру ринку споживчих 
товарів та послуг 

           + 

28. Здатність визначати вплив 
факторів маркетингового 
середовища на діяльність 
підприємства з управління якості 

           + 

 
 

8. Стиль викладання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 
                                                     

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 
 
                                                                        

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 



екзамену: протягом семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 
– екзамену (50 балів). 

 
Оцінювання студентів протягом семестру 

 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК Сума 
балів 

Змістовий модуль 1. Основні елементи маркетингових комунікацій 
Тема 1 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 2 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 3 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 4 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 5 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 6 1 0,5 0,5 0,5   
Разом змістовий 
модуль 1 6 3,0 3,0 3,0 10 25,0 

Змістовий модуль 2. Організація комунікаційної діяльності підприємства 
Тема 1 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 2 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 3 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 4 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 5 1 0,5 0,5 0,5   
Тема 6 1 0,5 0,5 0,5   
Разом змістовий 
модуль 2 6 3,0 3,0 3,0 10 25,0 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
комп’ютерної програми «MyTest» 

 
Оцінка на підсумковому контролі: 
0-50 балів – тестування. 
 
Оцінювання 50 тестових завдань проводиться на основі інформації, яку 

надає комп’ютер за результатами перевірки відповідей студентів. Правильна 
відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «MyTest» 
 

Оцінка на підсумковому контролі: 
0-50 балів – тестування. 
 
Оцінювання 50 тестових завдань здійснюється за результатами перевірки 

відповідей студентів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.  

 



 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 4, «добре» 75-79 C 
70-74 D 3, «задовільно» 60-69 E 
59-30 FX 2, «незадовільно» 0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

1 Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах 
зв’язку / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, М.Б. Налісний, 
В.Л. Серебрін, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський, Л.О. Лебединська. – 
Одеса: ТОВ «ВМВ», 2009.-376 с. 

2 Мережко Н.В., Осієвська В.В.. Ясинська Н.С. Управління якістю: Підручник 
/ Мережко Н.В., Осієвська В.В., Ясинська Н.С. К. : КНТЕУ, 2010. – 216 с. 

3 Беляев, С.Ю. Управление качеством: Учебное пособие для бакалавров / С.Ю. 
Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. - М.: Омега-Л, 2013. - 381 c.. 

4 . Абакумова, О.Г. Управление качеством: Конспект лекций / О.Г. Абакумова. 
- М.: А-Приор, 2011. - 128 c. 

5  Аристов, О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

6 Гембрис, С. Управление качеством / С. Гембрис, Й. Геррманн; Пер. с нем. 
М.Н. Терехина. - М.: Смарт Бук, 2013. - 128 c. 



7 10. Герасимов, Б.И. Управление качеством: проектирование: Учебное 
пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 176 c. 

8 11. Герасимов, Б.И. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / 
Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова, Г.А. Соседов. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 c. 

9 Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов 
/В.А.Швандар и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 487с. 

10 Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. 
Підручник. – 2-е вид. – К.: українсько-фінський інститут менеджменту і 
бізнесу, 1998. – 152с. 

Допоміжна 

11 Дунченко, Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой 
промышленности: Учебное пособие / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин. - М.: Дашков и К, 2012. - 212 c. 

12  Елисеева, Е.Н. Управление качеством: Курс лекций / Е.Н. Елисеева, Н.В. 
Шмелева. - М.: ИД МИСиС, 2012. - 92 c. 

13  Загидуллин, Р.Р. Оптимальное управление качеством: Монография / Р.Р. 
Загидуллин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 124 c. 

14  Зворыкина, Т.И. Управление качеством и инфраструктура предприятий 
сервиса бытовой и офисной техники: Учебное пособие / Н.М. Комаров, Т.И. 
Зворыкина, А.В. Максимов. - М.: СОЛОН-Пр., 2012. - 128 c. 

15  Земедлина, Е.А. Управление качеством: Конспект лекций / Е.А. Замедлина. - 
Рн/Д: Феникс, 2008. - 186 c. 

16  Кобяк, М.В. Управление качеством в гостинице: Учебное пособие / М.В. 
Кобяк, С.С. Скобкин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 512 c. 

17 . Коноплев, С.П. Управление качеством: Учебное пособие / С.П. Коноплев. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 252 c. 

Інформаційні ресурси 

18 Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» : закон 
України від 15 січня 2015 року № 124- VIII [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/124-19/print1476304400264193 

19 Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» : закон України від 23 грудня  1997 року № 771/97-ВР  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр/print1476304400264193 

20 Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів: закон України від 31 травня 2007 року №1103-V [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-
16/print1476304400264193 

21 Розробка систем управління  якістю ДП «УкрНДНЦ» [Електронний ресурс]. 



– Режим доступу: http:// 
http://uas.org.ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id
=31&Itemid=55 

22 ISO 9001 – сертификация систем менеджмента качества [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.sgsgroup.com.ua/ru-RU/Health-
Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Quality/Quality-Management-
Systems/ISO-9001-Certification-Quality-Management-Systems.aspx 

23 Стандарты на системы менеджмента [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/management-standards.htm 

24 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»  від 
15.12.1993 № 3689-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12. 

25 Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту 
інтересів споживачів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_903. 

26 Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, 
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та 
визначається періодичність проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю)» від 27 грудня 2008 року №1164 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1164-2008-п. 

27 Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. 

28 Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

29 Офіційний сайт Української асоціації Директ маркетингу [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.uadm.com.ua/. 

30 Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://uam.in.ua. 

31 Терминология GMP [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.gmpua.com/Terminology/index.html. 

32 Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/page. 

33 Тотальное управление качеством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gmpua.com/QM/Book/newtqm/index.html 

34 Освянко А.Д. Методика оценки систем менеджмента качества поставщиков 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gmpua.com/QM/Article1/cfin/supplier_qs.htm 

35 Структура документации систем менеджмента качеством [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpms.ru/Procedury.htm 

36 Инструменты качества [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Tool.htm 

 


