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(лекційні та практичні заняття); 

посилання на профайл викладача: http://kpis.uipa.edu.ua/?page_id=646; 

контактний телефон: : +38(097)-240-3236; 

електронна пошта: chernenko@uipa.edu.ua 

Сторінка дисципліни 

в системі дистанційної 

освіти УІПА 

http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=575#section-2 

Консультації Зазначається формат, розклад і місце проведення консультацій: 
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http://kpis.uipa.edu.ua/


1.  Коротка анотація до курсу – у результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути 

сформовані такі компетентності, як здатність:  

–  розробляти політику підприємства в галузі якості та настанову з якості; 

– розробляти та впроваджувати систему управління якістю на підприємстві згідно з міжнародними стандартами ISO; 

–  застосовувати і реалізовувати механізми процесного підходу;  

– застосовувати методи контролю якості; 

– володіти навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; 

– володіти навичками адміністрування при вирішенні поставленої задачі; 

– володіти навичками аналізу проблеми та розробки шляхів її вирішення. 

Формування наведених вище компетентностей дозволить сформувати загальні компетентності магістрів згідно зі 

стандартом вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент (ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.) 

2.  Мета та цілі курсу - метою вивчення дисципліни є формування системи знань щодо управління якістю; принципів 

побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних 

питань щодо управління якістю, а також оволодіння знаннями та набуття практичних навичок щодо організації процесу 

управління змінами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів 

адміністрування враховуючи сферу інтелектуальної власності. 

Із врахуванням спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» акцент робиться на винаходи, інновації та 

інтелектуальний капітал, що включає усі наявні інтелектуальні ресурси підприємства, в тому числі й людський капітал, що є 

джерелом майбутніх доходів підприємства та його додаткової вартості. Вітчизняним управлінцям варто не лише знати 

основи цих складових сучасного менеджменту але й втілювати закордонну практику управління якістю та змінами в 

організації через національне забарвлення, що враховує український менталітет, національні традиції та спосіб ведення 

бізнесу. 

 

 

3.  Формат навчальної дисципліни - Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної 

освіти. 

 



4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

У межах цього курсу магістранти ознайомляться з основними досягненнями в теорії та практиці управління якістю та 

змінами в різних країнах, необхідністю переходу до управління виробництвом продукції “через якість” з використанням 

міжнародних стандартів ISO серії 9000, що прийняті в Україні як національні, про процес, підходи і методи управління 

змінами та особливостями управлінської діяльності.  

 

Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до освітньо-професійної 

програми професійної 

програми «Управління 

інтелектуальною 

власністю» 

Складові результатів навчання 

ПР 2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи 

їх вирішення;  

ПР 2. Ідентифікувати 

проблеми в організації, 

враховуючи знання в сфері 

управління ІВ, 

та обґрунтовувати методи 

їх вирішення застосовуючи 

методи контролю якості та 

управління змінами; 

 

ПР 2.1 знати як здійснювати і вимірювати характеристики 

продукції та ступінь задоволення споживачів; 

ПР 2.2 володіти вмінням організовувати виробництво та 

продаж конкурентоздатних ОІВ,  

ПР 2.3 вміти проектувати та розробляти додаткові послуги; 

ПР 2.4 вміти  визначати входи, виходи окремих процесів, 

потрібні ресурси керування у вигляді нормативної 

документації враховуючи сферу інтелектуальної власності; 

ПР 2.5 розуміти та використовувати інструментарій 

менеджменту якості в сфері інноваційної діяльності; 

ПР 2.6 вміти визначати потреби споживачів при розробці ОІВ 

і проектувати характеристики у відповідності до них; 

ПР 2.7 здатність започатковувати діяльність, спрямовану на 



Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до освітньо-професійної 

програми професійної 

програми «Управління 

інтелектуальною 

власністю» 

Складові результатів навчання 

постійне поліпшення якості. 

ПР 5. Планувати 

діяльність організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах;  

ПР 5.  Планувати діяльність 

організації в стратегічному 

та тактичному розрізах, 

вміти приймати та 

реалізовувати ефективні 

управлінські рішення у 

сфері управління 

інтелектуальною 

власністю.  

 

ПР 5.1 розуміти сутність дефініцій «якість», «управління 

якістю» на основі використання інтегрованого підходу до 

менеджменту включаючи сферу ІВ; 

ПР 5.2 

знати еволюцію методів якості та значення тотального 

менеджменту якості (TQM); 

ПР 5.3 володіти підходами до оцінки якості менеджменту на 

ОІВ; 

ПР 5.4 знати вітчизняний та зарубіжний досвід управління 

якістю; 

ПР 5.5 володіти процесом управління якістю та 

інструментами її контролю; 

ПР 5.6 знати міжнародні та державні стандарти України 

сімейства ISO; 

ПР 5.7 володіти знаннями про складові елементів витрат на 

якість; 

ПР 5.8 здатність використовувати методи аналізу витрат на 

якість; 



Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до освітньо-професійної 

програми професійної 

програми «Управління 

інтелектуальною 

власністю» 

Складові результатів навчання 

ПР 6. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність;  

 

ПР 6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги 

чинного законодавства, 

етичні  міркування та 

соціальну відповідальність 

задля створення цілісної 

системи успішного 

управління організацією в 

сфері інноваційної 

діяльності. 

ПР 6.1 вміти прогнозувати цілі інноваційної діяльності 

організації та її підрозділів; 

ПР 6.2 знати як здійснювати процес розвитку організації в 

сфері інноваційної діяльності; 

ПР 6.3 розуміти як  розробляти системи стратегічного, 

тактичного та оперативного планування інноваційної 

діяльності; 

ПР 6.4 володіти навичками застосовувати знання для 

формування показників контролю діяльності; 

ПР 6.5 здатність контролювати виробничі процеси 

інноваційної діяльності, дотримання національних та 

міжнародних стандартів через ефективність реалізації 

управлінських рішень. 

ПР 10. Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

ПР 10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку 

ПР 10.1  знати прийоми подолання конфліктів у процесі змін; 

ПР 10.2 розуміти як формувати команду для проведення змін; 

ПР 10.3 вміти проводити 

моніторинг та аналіз процесу змін; 

ПР 10.4 вміти розробляти ефективний план дій з 

упровадження змін;  



Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до освітньо-професійної 

програми професійної 

програми «Управління 

інтелектуальною 

власністю» 

Складові результатів навчання 

поведінку для вирішення 

професійних задач. 

для вирішення професійних 

задач та  управляти 

бізнесом в умовах 

конкуренції та ризику; 

розв’язуючи теоретичні і 

практичні завдання у сфері 

управління 

інтелектуальною 

власністю.  

ПР 10.5 володіти методами стимулювання персоналу щодо 

впровадження змін; 

ПР 10.6 володіти навичками управління індивідуальними, 

груповими та організаційними змінами; 

ПР 10.7 здатність здійснювати керівництво процесом змін на 

різних етапах життєвого циклу підприємства;  

ПР 10.8 здатність демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку  при розробці ОІВ. 

  



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 16 Теоретичні питання, обговорення 

Практичні заняття 14 Опитування, практичні завдання, кейси 

Самостійна робота 60 Дистанційні завдання, модульний контроль 1,2 (тести), реферат 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 1 (осінь) Спеціальність: 073 Менеджмент 

освітня програма: Управління інтелектуальною 

власністю 

нормативна (Н) 

 

 

7. Пререквізити – передує вивченню дисципліни отриманні знання з дисциплін: «Основи менеджменту», «Корпоративне 

управління». Також бажано попередньо прослухати навчальні дисципліни «Система інтелектуальної власності в 

Україні», «Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності», «Маркетинг інтелектуальної 

власності», Методологія і організація наукових досліджень.  

 

8. Постреквізити – набуті в результати навчання компетентності з навчальної дисципліни будуть використовуватись в 

таких навчальних дисциплінах як «Управління інноваційними проектами», «Публічне адміністрування». Результати 

навчання також, можуть бути використані при виконанні науково-дослідних робіт, написання тез на конференцію та 

наукових статей, а також під час виконання магістерської роботи.  

 



9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп’ютер, гаджети, стандартний пакет Microsoft Office, 

прикладне програмне забезпечення в залежності від напряму наукової роботи студента. 

10. Політики курсу – навчальна дисципліна викладається згідно з вимогами до академічної доброчесності відображеними 

в Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти в УІПА (http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/ 

2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0

%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf). Також, вимагається дотримання вимог академічної доброчесності і від студентів.  

Для студента є обов’язковим виконання всіх передбачених навчальною дисципліною завдань. Окрема увага приділяється 

завданням орієнтованим на формування особистої точки зору студента (шляхом написання реферату). 

Додаткові бали студент може отримати за: 

- участь в студентських конференціях -10 балів; 

- публікація тез доповідей – 10 балів. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 
  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Загальні відомості про управління якістю. Система якості в стандартах ISO 9000. Основні 

проблеми управління якістю.  

1 

Лекція 1 Тема 1. Суть управління якістю. Основні визначення за ISO 9000. Тема 2. 

Іноземний досвід управління якістю (УЯ). 

2 

Практичне 

заняття 1 

Основні проблеми управління якістю. Іноземний та вітчизняний досвід управління 

якістю. Розв’язання ситуаційних задач 

2 

 

2 

Лекція 2 

 

Тема 3. Персонал в системі управління якістю. Тема 4. Стандарти ISO 9000 як 

основа СУЯ. 

2 

Практичне 

заняття 2 

Персонал в системі управління якістю. Стандарти ISO 9000 як основа СУЯ 

організацій. Розв’язання ситуаційних задач 

2 

3 Лекція 3 

 

Тема 5. Система УЯ підприємства.(документ, структура документу). Розвиток 

стандартизації та систем якості в Україні. 

2 

Практичне 

заняття 3 

Система УЯ підприємства. Розвиток стандартизації та систем якості в Україні.  

Облік витрат на якість в умовах TQM. Сертифікація систем якості підприємства. 

2 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


4 Лекція 4 Тема 6. Розвиток методів і засобів управління якістю в Україні. Моделі 

досконалості EFQM. Шляхи вдосконалення УЯ. 

2 

Практичне 

заняття 4 

Розвиток стандартизації та систем якості в Україні. Шляхи вдосконалення УЯ в 

узагальненому вигляді. Розв’язання ситуаційних задач 

2 

Самостійна робота за 

змістовий модуль 1 

Робота з конспектом лекцій та літературними джерелами.  

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Підготовка та тестовий контроль з Модулю 1. 

 

30 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 8 год., СР – 30 год.) 

Змістовий модуль № 2. Процес, підходи і методи управління змінами. 

5 

Лекція 5 Тема 7. Підготовка до змін та їх планування.  2 

Лекція 6 Тема 8. Механізм реалізації змін. Контроль.  2 

Практичне 

заняття 5 

Підготовка до змін та їх планування.  

Механізм реалізації змін. 

2 

6 

Лекція 7 Тема 9. Управління опором змінам. 2 

Практичне 

заняття 6 

Управління опором змінам. Розв’язання ситуаційних задач 2 

7 Лекція 8 Тема 10. Традиційні і сучасні підходи управління змінами. 2 

Практичне 

заняття 7 

Управління змінами у стратегічному розвитку організації. Розв’язання ситуаційних 

задач. 

2 

 

Самостійна робота за 

змістовий модуль 2 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Робота з літературними джерелами 

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Підготовка  та проведення тестового контролю з М2. 

Написання реферату 

 

30 

Всього за змістовий модуль 2 – 44 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 6 год., СР – 30 год.)   

Всього з навчальної дисципліни: 3 кредити – 90 год. (лекцій –16 год., ПЗ – 14 год., СР – 60 год.)  

 

  



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру / залік - 90/10.  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А 
зараховано 

82 – 89 В 

Види робіт 
Кількість 

робіт 

Кількість балів, що 

може отримати 

студент за один вид 

роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за заданий 

вид роботи 

Робота на лекціях 8 0-1 0-8 

Поточний контроль на ПЗ 7 0-1 0-7 

Самостійна робота в дистанційному 

режимі 
5 0-5 0-25 

Модульний контроль 2 0-15 0-30 

Написання та захист реферату  20 0-20 

Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма 

видами робіт 
0-90 

Кількість балів, що може отримати студент на заліку 0-10 

Сума 0-100 



74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незараховано 
0 – 34 F 

 

Умови допуску до підсумкового контролю (заліку):  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Наявність не менше 40 балів за поточну роботу.  

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній зрозумілій 

формі 

13. Питання до заліку з курсу «Управління якістю та змінами»: 

1. Управління якістю продукції в контексті управління інтелектуальною власністю. 

2. Взаємозв’язок якості та конкурентоздатності. 

3. Якість як фактор підвищення рівня життя людей 

4. Стимулювання і мотивація персоналу в системі якості. 

5. Що являє собою концепція ТQM? Розкрийте суть власними словами? 

6. Поясніть роль зворотнього зв‘язку в процесі управління. 

7. Що таке цикл Демінга? Поясніть суть циклу та його зв‘язок з УЯ. 

8. Поясніть зв‘язок УЯ з конкурентоспроможністю компанії. 

9. Генрі Форд як видатний менеджер. 

10. Розкрийте суть американського досвіду вдосконалення УЯ. 

11. В чому суть японського досвіду вдосконалення УЯ. 

12. Назвіть особливості європейського досвіду вдосконалення УЯ. 

13. Поясніть суть постулатів Демінга щодо поліпшення УЯ компаній. 

14. В чому суть спіралі якості Джурана та його концепції щорічного поліпшення якості? 



15. Поясніть суть принципів Кросбі стосовно поліпшення якості. 

16. Що нового у свій час запропонували Фейгенбаум та Ісікава стосовно поліпшення якості продукції? 

17. Поясніть смисл методів Тагуті стосовно поліпшення якості. 

18. В чому суть підготовки персоналу в системі УЯ? 

19. Поясніть суть та місце мотивації в управлінні якістю? 

20. В чому суть групової діяльності в системі управління якістю? 

21. Поясніть суть управління кадрами при застосуванні концепції TQM. 

22. Розкажіть про роль вищого керівництва в умовах управління якістю. 

23. Що являє собою система розширених знань для керівника з якості? 

24. Що являють собою 8 принципів менеджменту за ISO 9001? 

25. Поясніть детальніше причини неоднозначного відношення до стандарту ISO 9001. 

26. Що таке процесний підхід? Що потрібно для впровадження процесного підходу в організації ? 

27. Поясніть взаємозв‘язок циклу Демінга з вимогами ISO 9001. 

28. В чому суть стандартів ISO серії 10000;14000;22000? 

29. Як еволюція якості впливала на структуру та дії виробника? 

30. Розкрийте суть основних етапів розвитку вітчизняного досвіду УЯ. 

31. Яка фігура використана для графічної ілюстрації основних етапів розвитку систем якості? 

32. Назвіть основні категорії нормативних документів зі стандартизації в Україні. 

33. Що таке сертифікація? Поясніть її місце в системі стандартизації. 

34. Поясніть суть діяльності української асоціації якості. 

35. Розкажіть про соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаціях України?  

36. Премія Демінга. 

37. Національна премія якості Малкольма Болдриджа. 

38. Премії за якість у Європі. 

39. Українські премії з якості. 

40. Природа виникнення змін. 

41. Особа і зміни. 

42. Моделі та підходи до організаційних змін. 

43. Управління змінами 

44. Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). 

45. Стратегія інтенсивного зростання. 

46. Зміни процесів та корпоративної культури. 

47. Принцип поглинання для координаторів змін. 



48. Правила інформаційного суспільства. 

49. Моніторинг та аналіз змін 

50. Класифікація змін. 

51. Управління своїми змінами. 

52. Моделі організаційних перетворень. 

53. Управління чужими змінами. 

54. Принципи об’єднання для координаторів змін. 

55. Внутрішні ресурси управління змінами. 

56. Корпоративна культура. 

57. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. 

58. Причини реструктуризації. 

59. Переваги організаційних структур. 

60. Сутність реструктуризації. 

61. Недоліки організаційних структур 

62. Що таке реінжиніринг. 

63. Команди в процесі реструктуризації.  

64. Особа і зміни. 

65. Оцінювання рівня опору змінам.  

66. Види підходів до змін. 

67. Що таке ребрендинг? 

68. Причини змін. 

69. Нові правила інформаційного суспільства. 

70. Класифікація змін. 

71. Поняття групи та переформування її в групу. 

72. Цикли змін. 

73. Дати визначення терміну «Інновація» 

74. Стилі та навички керівника змін. 

75. Реформування перетворень. 

76. Цикл втручань у процес змін. 

77. Основні принципи зміни корпоративної культури. 

78. Критичні чинники успіху змін 

79. Створення бренду працедавця. 

80. Процеси диверсифікації. 



14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами. 

Навчальний посібник К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 217 с; 

2. Віноградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування». Х.: ХНАМГ, 2013. – 150 с. 

3. Бурмака Т. М. Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» Х. : ХНАМГ, 

2013. – 80 с. 

4. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2007. – 

[Замість ДСТУ ISO 9000:2001 ; чинний від 2008–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 34 с. – 

(Національний стандарт України). 

5. Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001:2009. – [Замість ДСТУ ISO 9001:2001 ; 

чинний від 2009–09–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с. – (Національний стандарт України). 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Бондар-Підгурська О. В., Глєбова А. О. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навчальний посібник 

К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 488 с. 

2. Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Б. Шевченко. – К. : НТУ 

«КПІ» Політехніка, 2015. –231 с. 

3. Перебийніс В. I. Ділове адміністрування (Управління змінами): навч.-метод. Посібник Полтава : ПУЕТ, 2014. – 

211 с.  

4. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. – К. 

Центр навч. літ., 2004. – 560 с.  

5. Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами / Л. М. Черчик // 

Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. – Луцьк, 2013. – Вип. 10 (38). – С. 

233–241. 



6. Серіков А. В. Управління організаційними змінами : навчальний посібник / А. В. Серіков. – Х. : «БУРУН і К», 

2013. – 264 с. 

Методичне забезпечення 

1. Управління якістю та змінами: консп. лекцій для студ. ОС "магістр" денної та заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент 

(Управління інтелектуальною власністю)/ Ю. Ю. Черненко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2019. - 119 с. 

2. Управління якістю та змінами в організації : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для 

слухачів магістратури денної форми навч. спец. 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління інтелектуальною 

власністю» / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю.Ю. Черненко. – Харків : [б. в.], 2017. − 32 с. 

3. Управління якістю та змінами в організації : метод. вказ. до проведення практичних занять для студентів освітнього 

рівня «Магістр» денної форми навч. спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» 

/ Укр. інж.-пед. акад.; упоряд. Ю. Ю. Черненко. – Харків : [б. в.], 2017. − 30 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сертифікація систем якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://pidruchniki.com/14150522/tovaroznavstvo/sertifikatsiya_sistem_yakosti 

2. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://helpiks.org/4–2772.html 

3. Оцінка рівня якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/36016/ 

4. Вітчизняний досвід управління якістю продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/11800912/ekonomika/  

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________В.Е. Лунячек 
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