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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою «Системи управління якістю в  проектах» — формування необхідних теоретичних знань 

та практичних навичок з управління якістю, які дозволять ефективно використовувати на практиці 

способи та засоби управління проектами на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

висококваліфікованих магістрів. 

Підготовка висококваліфікованих магістерських кадрів для розробки методології проектного 

менеджменту та експлуатації систем управління якістю є важливим народногосподарським 

завданням, яке дозволяє на базі сучасних моделей   значно знизити витрати на розробку проектів, 

підвищити ефективність та якість процесу підготовки проектної документації.   

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів управління якістю в 

проектах, які утворюють платформу щодо розробки систем якістю в проектах 

 

Завданням вивчення   Забезпечити умови для освоєння студентами знань з систем управління 

якістю в проектах.   Навчити кваліфіковано і адекватно користуватися основними сучасними 

методами створення та впровадження систем управління якістю. Привити навички використання 

результатів аудитів систем управління якістю 

 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК1. Здатність застосовувати навички 

аналітичного та критичного 

мислення для вирішення проблем 

у сфері інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в умовах 

неповної / недостатньої інформації 

та суперечливих вимог. 

 

Знати: особливості та підходи щодо систем 

управління якістю, підготовки інфраструктури та 

робочого середовища, надання зворотного зв’язку 

підготовки ділових інформаційних листів, ведення 

телефонних розмов, проведення нарад, підходи та 

правила організації зустрічей, проведення дискусій, 

диспутів та суперечок, знання ділового етикету, 

правила використання жестів та застосування 

діалогового дресс - коду 

Вміти:  розробляти анкети зворотного зв’язку із 

зацікавленими сторонами та співробітниками, 

написати діловий інформаційний лист, призначити 

та організувати ділову зустріч, управляти діловою 

зустріччю, управляти дискусією, диспутом або 

суперечкою, правильно керувати процесом 

комунікації на основі визначення психологічних 

типів опонентів та застосовувати відповідні підходи 

у комунікації щодо відповідно визначених типів. 

ЗК3. Здатність використовувати 

іноземні мови у науковій, 

інноваційній та педагогічній 

діяльності. 

Знати: наукову педагогічну іноземну мову, 

іноземну мову для щоденного спілкування ,що 

допомагають організувати взаємодію як серед 

членів проектної команди так і із зацікавленими 

сторонами 

Вміти: володіти іноземними мовами , які будуть 

забезпечувати ефективну та раціональну 

комунікацію під час управління проєктом для усіх 

зацікавлених сторін процесу створення СУЯ, 

будувати та розвивати соціальні співтовариства, 

оцінювати їх вплив, здійснювати інформаційний 

вплив на зацікавлені сторони проекту 

ЗК5. Здатність аналізувати великі 

масиви інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських 

рішень щодо ведення бізнесу. 

Знати: підходи щодо управляння інформаційними 

системами які враховують міжкультурне та 

міжнаціональне розмаїття. 

Вміти: аналізувати інформаційні потоки, планувати 
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 їх своєчасне надходження. Управляти цими 

потоками 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та вибирати 

базові та гнучкі методології 

управління проєктами, які дають 

можливість зрозуміти й розв’язати 

проблеми та задачі;  

 

Знати: знати основні характеристики (переваги та 

недоліки) щодо різних стилів управління та 

стандартів щодо СУЯ 

Вміти: використовувати різні стилі управління для 

створення та впровадження СУЯ 

СК4.   Здатність використовувати 

психологічні основи лідерства в 

управлінні проєктами, 

організаційні структури 

управління проєктами, рольову 

структуру проєкту, методи 

управління командою проєкту, 

методи розвитку команди проєкту, 

методи мотивації команди 

проєкту, методи комунікації між 

членами команди проєкту;  

 

Вміти: використовувати різні стилі управління для 

ведення формування стратегічних цілей , вирішення 

конфліктів, проведення нарад, керування командою 

та зацікавленими сторонами, підготувати себе для 

роботи для ділових зустрічей з представниками 

різних національностей на міжнародній діловій 

арені із урахуванням культурних та етнічних 

розбіжностей. 

СК3. Здатність використовувати методи 

розробки концепції проєкту, 

проводити розробку техніко-

економічного обґрунтування  

проєктів, проводити маркетингові 

дослідження проєктів з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій, 

застосовувати методи 

інвестування та підготовки 

проєктів, аналізу інвестиційних 

можливостей;  

 

Вміти: використовувати   механізми сучасних 

інформаційних технологій для розробки концепції 

проєкту, розробляти маркетинговий план проєкту, 

аналізувати інвестиційний потенціал підприємств 

СК6. Здатність використовувати 

процеси управління 

інтеграцією в проєктах, 

формування паспортів та 

статутів проєктів, розробляти 

первинний опис проєктів та 

формувати інтегрований план 

управління проєктами; 
 

Знати: стандарти щодо управління інтеграцією в 

проєктах 

Вміти: застосовувати принципи стандартів щодо 

створення та впровадження СУЯ. 

СК7. Здатність будувати структурні 

моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, 

досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, 

формувати перелік цілей та вимог 

до проєктів створення 

інформаційних систем; 

 

Знати: стандарти щодо управління інтеграцією в 

проєктах, сучасні методології управління якістю  

Вміти: формувати та впроваджувати системи 

управління якістю в проєктах 

СК9. Здатність використовувати 
процеси управління вартістю 

Знати: підходи щодо управляння вартістю в 

проєктах впровадження СУЯ 
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проєкту з врахуванням схем 
фінансування проєктів та вимог до 
наявних ресурсів, проводити 
моніторинг вартості на основі 
план-фактного аналізу;  

Вміти: на основі сучасних підходів сформувати 

систему управляння вартістю в проєтах 

СК 11 Здатність використовувати 
процеси управління якістю в 
проєктах на основі сучасних 
методів та засобів управління 
якістю в проєктах, які 
використовуються для аналізу і 
управління системами якістю в 
організаціях на основі 
міжнародних стандартів з 
управління якістю, мати навички з 
управління якістю в проєктах, 
застосування стандартів 
управління проєктами, розробляти 
процеси управління якістю, 
застосовувати методи планування, 
впровадження та оцінки якості 
проєктів, методи управління 
якістю в проєктах, розробляти 
системи управління якістю згідно 
із стандартами з управління якістю 

Знати:  необхідні теоретичні знання та практичних 

навичок з управління якістю, які дозволять ефективно 

використовувати на практиці способи та засоби 

управління проектами\ 

Вміти: створювати та впроваджувати СУЯ з 

використанням сучасних методологій та 

міжнародних стандартів 

СК 13 Здатність використовувати методи 
управління закупівлями в 
проєктах, проведення ринкових 
досліджень щодо необхідних 
товарів, потенційних 
постачальників, підрядників та 
надавачів послуг; формування 
процесів управління закупівлями 
згідно з життєвим циклом 
проєктних закупівель; 
використання процесів, їх 
складових та взаємозв’язків щодо 
управління проєктними 
закупівлями; використання 
методів планування усіх процедур 
закупівель, методи проведення 
торгів, подання пропозицій, 
розкриття та оцінки пропозицій; 
методики оцінки конкурсних 
пропозицій учасників та 
визначення переможця; 
технологію проведення акцепту 
кращої конкурсної пропозиції; 
етапи процедури укладання 
договорів про закупівлю з 
учасником, пропозицію якого було 
акцептовано; типи, види та 
структуру договорів про закупівлі 

Знати:  необхідні теоретичні знання та практичних 

навичок з управління закупівлями, які дозволять 

ефективно використовувати на практиці способи та 

засоби управління проектами 

Вміти: створювати та впроваджувати СУЯ з 

використанням сучасних методологій та 

міжнародних стандартів щодо управління 

закупівлями 

СК 14 Здатність використовувати методи 
та поняття та категорій системного 
аналізу, формалізовані процедури 
й алгоритми системного аналізу, 
проводити класифікацію моделей 
за ціллю моделювання, 
використовувати засоби побудови 
моделей, формувати перелік 

Знати:  необхідні теоретичні знання та практичних 

навичок з системного аналізу , які дозволять ефективно 

використовувати на практиці способи та засоби 

управління проектами щодо СУЯ 

Вміти: створювати та впроваджувати СУЯ з 

використанням сучасних методологій та 

міжнародних стандартів щодо системного аналізу та 
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стратегічних рішень в проєктах, 
використовувати методи аналізу 
проєктних рішень, евристичні 
методи обґрунтування та 
прийняття рішень в проєктах, 
проводити визначення цілей 
проєкту на основі системного 
аналізу, розроблювати 
характеристики елементів системи 
проєктної діяльності, визначати 
властивості систем, застосовувати 
засоби побудови моделей, 
використовувати методи аналізу та 
синтезу у системному аналізі, 
застосовувати методи 
декомпозиції та агрегації, 
використовувати процедуру 
декомпозиції та алгоритм 
декомпозиції, будувати матриці 
управлінських рішень в проєктах, 
застосовувати процесний підхід до 
формування моделей прийняття 
рішень, використовувати 
евристичні методи обґрунтування 
та прийняття рішень в проєктах, 
використовувати інформаційні 
технології підтримки та прийняття 
управлінських рішень в проєктах 

систем управління проєкатми. Генерувати 

управлінські рішення. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Системи управління  якістю в управлінні проєктами. 

Змістовий модуль 1.  Структура систем управління якістю в проєтах 

 Тема 1. Вступ. Поняття управління якістю в проєктах. 

Тема 2. Діалектика якості в умовах перехідної економіки. Системи якості на основі формування 

якості у проєктах.  

Тема3. Система стандартів та підходів до управління якістю ISO 9000, ISO 10006, TQM. Аудит 

якості проєктів. 

 

Змістовий модуль 2. Планування, впровадження та оцінка систем управляння  

якістю 

Тема 1. Вартість підтримки  якості у проєктах. Приклади.. 

Тема 2. Створення системи якості на виробництві  та у проєктах. 

Тема 3. Приклади розробки та сертифікації систем якості за стандартами ISO 9001, ISO 10006 та 

ISO 14000. 

  

Модуль 2. Індивідуальна  робота. Аудит якості проектів. (розрахунково графічна  

робота) 

 Змістовий модуль 1. Провести аудит якості продукту проєкту.    

Тема 1.Визначити тип аудиту.  

Тема 2. Згідно плану аудиту провести продукту проєкту. 

Тема 3. Виявити невідповідності. 

Тема 4. Розробити висновок щодо аудиту. 

Змістовий модуль 2.  Стандарт ISO 9001:2015. Описати політику та цілі в галузі якості 

Тема 1. Визначити вимоги щодо політики згідно стандарту ISO 9001:2015. 

Тема 2. Визначити вимоги щодо цілей в галузі якості згідно стандарту ISO 9001:2015. 

Тема 3. Описати політику та цілі в галузі якості 
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Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  
Засоби підтримки якості. 

2.  
Стандарт ISO 9001:2015. 

3.  Стандарт ISO 10006. 

4.  
Діалектика якості в умовах перехідної економіки. Системи якості на основі формування 

якості у проєктах 

5.  Система стандартів та підходів до управління якістю ISO 9000, ISO 10006, TQM.. 

6.  
Аудит якості проєктів 

7.  
Діалектика якості в умовах перехідної економіки. Системи якості на основі формування 

якості у проєктах 

8.  Стратегії вирішення та управління конфліктами 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Підходи до управління якістю.  

2.  Коригувальні заходи.  

3.  Основні документи системи управління якістю 

4.  Основні документи системи поліпшення управління якістю 

5.  Делегування обов’язків 

6.  Мотивація членів проєктної команди 
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Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

20 20 20 40 100 

 

(виконання курсової роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

55 15 30 100 

 
 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Управління якістю в проектах, стандарти управління 

проектами». Електронний варіант. Укладач Бушуєва Н.С. 
2. Конспект лекцій «Системи управління якістю в проектах». 
 

Рекомендована література 
1. Стандарти сімейства 9000. ДСТУ ISO 9001:2015. 

2. Стандарт ISO10006. 

3. Стандарт ISO 14000 

4. Стандарт ISO 19011 

 

Допоміжна 

1. Бушуев, С.Д. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1 / C.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева. – К. 

: ІРІДІУМ, 2010. – 208 с. 

2. Бушуев, С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами /С.Д. Бушуев, Н.С. 

Бушуева, И.А Бабаев и др. – К:.Саммит книга, 2010, - 768с. 

3. Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред. С.Д.Бушуева. - Київ: Видавничий дім 

"Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1.  http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

3. Бушуєва, Н.С. Гештальт-проактивна методика взаємодії з турбулентним оточенням під час 

формування і реалізації стратегічних програм розвитку міст / Н.С. Бушуєва, Д. З. Берулава // 

Управління розвитком складних систем. -  2013. - № 16 – С. 23-28. 
 

http://library.knuba.edu.ua/

