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Пакет комплексної контрольної роботи розроблено на основі робочої 

навчальної програми, яка складена у відповідності до освітньо-професійних 

програм «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» дисципліни 

«Ділове адміністрування (Управління якістю)» освітнього ступеня «Магістр». 

Представлений пакет комплексної контрольної роботи за тематикою і 

обсягом питань повно і всебічно охоплює дисципліну, відповідає вимогам до 

знань та вмінь, які повинні бути засвоєні майбутнім фахівцем зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

Завдання мають професійне спрямування, вимагають при виконанні від 

студентів комплексного застосування знань та вмінь, отриманих за весь термін 

вивчення дисципліни. 

Комплексна контрольна робота має 10 варіантів, завдання яких 

рівнозначні за рівнем складності. Пакет завдань розроблено на принципах 

диференціації, інтеграції та уніфікації знань студентів з курсу. До пакету 

комплексних контрольних робіт додаються обґрунтовані критерії оцінювання 

завдань, які розроблені на основі нормативів Вищої школи з урахуванням 

якості та обсягу виконання завдання. 

В цілому пакет комплексних контрольних робіт відповідає вимогам щодо 

підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації: «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний 

менеджмент» і дозволяє провести об’єктивну перевірку знань студентів з 

навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)». 
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Критерії оцінювання виконання завдань комплексної контрольної роботи  

з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» 

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації: «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 

стобальною системою. Основними критеріями оцінювання комплексної 

контрольної роботи є: 

- повнота виконання завдань; правильність виконання завдань; 

- здатність студента до творчого застосування набутих ним знань, 

умінь та навичок; 

- здатність студента викладати матеріал на папері логічно, послідовно, 

з дотриманням вимог ЄСКД та ЄСТД. 

Оскільки ККР складається з трьох завдань, доцільно результати 

виконання кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім на цій основі 

виводити підсумкову оцінку. Виходячи з вище сказаного, запропоновані такі 

критерії оцінювання ККР. 

1. При перевірці виконання комплексної контрольної роботи, за відповідь 

на кожне завдання білету виставляється диференційована оцінка згідно з 

наступними вимогами: 

Незадовільно (1-59 бали / F-FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60-63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64-73 бали / D)одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

 



Оцінка добре (74-81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82-89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90-100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, пропозиції 

мають елементи наукової новизни. 

2. Загальна оцінка за виконання комплексної контрольної роботи з 

дисципліни виставляється за стобальною системою як середнє арифметичне з 

оцінок за відповіді по кожному з завдань білету. 



Анотація 

пакету комплексної контрольної роботи з дисципліни 

 «Ділове адміністрування (Управління якістю)» 

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації: «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

Контрольна робота призначення для визначення рівня залишкових знань 

студентів з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)», галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», спеціалізації: «Бізнес-

адміністрування», «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня 

«Магістр». 

Контрольна робота підготовлена з метою виявлення рівня засвоєння 

навчального матеріалу, формування навичок практичного використання 

теоретичних знань, які дозволять студентам в подальшому освоювати інші 

дисципліни навчального плану їх професійного спрямування, а також 

використовувати набуті знання для кваліфікованого виконання завдань у 

майбутньому. Пакет контрольних робіт містить 10 варіантів. 

Завдання кожного варіанту контрольної роботи включає три теоретичних 

питання, розкриття яких потребує знань основних положень та концепцій 

менеджменту, а також особливостей їх застосування в практичній діяльності. В 

зв’язку з цим відповіді мають містити приклади застосовування програмного 

матеріалу дисципліни.  

Теоретичні завдання побудовані так, аби студент зміг продемонструвати 

не лише репродуктивну, а й творчу, розумову діяльність. 

Комплексна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді. 

Термін виконання контрольної роботи – дві академічні години. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
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Варіант 1 

 

1. Сутність та значення управління якістю як, виду діяльності, спрямованого 

на виконання вимог до їх якості. 

2. Модель Фейгенбаума. 

3. Основні поняття і визначення зі стандартизації. 
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Варіант 2 

 

1. Фактори, що формують та забезпечують якість. 

2. Модель Етингера–Сітинга. 

3. Роль стандартизації в науково обґрунтованому управлінні якістю. 
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Варіант 3 

 

1. Розвиток і вдосконалення комплексної системи управління якістю 

продукції та послуг. 

2. Модель Джурана. 

3. Сертифікація та якість в організаціях за сучасних умов господарювання. 
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Варіант 4 

 

1. Система номенклатури показників якості продукції. 

2. Принципи та функції системи управління якістю продукції. 

3. Основні принципи проведення сертифікації систем якості. 
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Варіант 5 

 

1. Міжнародні стандарти з управління якістю. 

2. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9001. 

3. Основні положення державної системи сертифікації продукції. 
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Варіант 6 

 

1. Досвід управління якістю в різних країнах світу. 

2. Методи оцінювання рівня якості. 

3. Процес сертифікації щодо відповідності стандартам ISO серії 9001. 
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Варіант 7 

 

1. Розвиток вітчизняних систем управління якістю. 

2. Основні принципи кваліметрії та алгоритм комплексної оцінки якості. 

3. Класифікація та аналіз витрат на якість. 
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Варіант 8 

 

1. Розробка та розвиток методів оцінки якості на різних етапах виробництва. 

2. Сутність статистичних методів контролю якості. 

3. Витрати на якість і політика «нульового дефекту». 
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Варіант 9 

 

1. Загальна характеристика та основні елементи стратегії TQM. 

2. Сім нових інструментів контролю якості: діаграма Парето, причинно-

наслідкова діаграма (діаграма Ісікави), гістограма, метод контрольних 

карт, діаграма розшарування, контрольний аркуш, діаграма розсіювання 

(розкидання). 

3. Поняття, цілі та види аудиту в системі менеджменту якості. 
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Варіант 10 

 

1. Застосування системи TQM в різних сферах діяльності. 

2. Основні елементи механізму управління якістю. 

3. Основні етапи проведення аудиту. 
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