ВСТУП
Програма розрахована на осіб, які мають базову або повну вищу
освіту і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за
освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація».
Фахове вступне випробування визначає рівень базових теоретичних знань
абітурієнтів з дисциплін: контроль, забезпечення та управління якістю товарів
і послуг; стандартизація в сфері управління якістю; сертифікація та
підтвердження відповідності товарів і послуг.
Тестування розраховане на дві астрономічні години.
ЗМІСТ
КОНТРОЛЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Передумови та історичні етапи розвитку підходів до контролю,
забезпечення й управління якістю продукції.
2. Причини підвищення актуальності проблем якості товарів і послуг в
умовах сучасного конкурентного середовища.
3. Сучасні принципи управління якістю. Концепція Всеосяжного
менеджменту якості (TQM).
4. Принцип зворотного зв’язку в управлінні процесами організації, що
впливають на відповідність продукції. Фактори, що впливають на якість
продукції. Причинно-наслідкові зв'язки.
5. Стабільність і відтворюваність процесів виробництва як основний
фактор забезпечення якості продукції. Статистичне управління
процесами.
6. Застосування статистичних інструментів у контролі якості продукції.
Поняття вибіркового та суцільного контролю якості. Прийомка
продукції за якісними й кількісними показниками.
7. Роль стандартів, технічних умов, технічних регламентів та іншої
регламентуючої документації в забезпеченні якості продукції упродовж
виробничого процесу.
8. Чинники, що зумовлюють підвищені ризики для якості продукції у
виробничих, забезпечувальних і керівних процесах організації.
9. Поняття системи управління якістю. Актуальність впровадження систем
управління якістю на вітчизняних підприємствах різних галузей.
10. Роль стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) серії
9000. Актуальність реалізації положень стандартів ISO серії 9000 для
підвищення конкурентоздатності вітчизняних товарів і послуг.
1.
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11. Компетенції фахівців з управління якістю, стандартизації та сертифікації
на виробничих підприємствах і в організаціях сфери послуг.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стандарти як основа забезпечення якості товарів і послуг.
Поняття показників якості продукції, критеріїв прийнятності, допусків.
Категорії та види нормативів, що регламентують якість продукції.
Діяльність зі стандартизації на національному та міжнародному рівні.
Діяльність зі стандартизації на підприємстві.
Законодавча та нормативна база у сфері стандартизації в Україні.
Значення стандартизації у функціонуванні товаровиробників та інших
суб'єктів ринку, розвитку економіки й національної безпеки країни.
Роль міжнародної стандартизації у забезпеченні й постійному розвитку
торговельно-економічних зв’язків між континентами й країнами світу.
Діяльність Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) у сфері
розробки стандартів на матеріали, вироби, процеси, методи випробувань.
СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Суть і значення діяльності з підтвердження відповідності продукції.
Підходи до підтвердження відповідності.
Види документів, що підтверджують відповідність, їх характеристики.
Засоби інформування споживачів про відповідність продукції. Підходи
до маркування товарів.
Поняття сертифікації продукції. Роль і значення сертифікації товарів та
послуг у забезпеченні захисту прав споживачів.
Законодавча та нормативна база України у сфері підтвердження
відповідності.
Значення сертифікації для товаровиробників і замовників продукції.
Роль сертифікації у забезпеченні конкурентоспроможності товарів і
послуг.
Гармонізація національних законодавчих і нормативних документів у
сфері сертифікації з директивами Європейського Союзу.
Проблема фальсифікації товарів. Роль процедур сертифікації у боротьбі
з поширенням фальсифікованого товару.
Розподіл відповідальності у діяльності з сертифікації між виробниками,
посередниками (дистриб’юторами) та роздрібними реалізаторами.
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