
ТЕМА 9: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ  

План засвоєння матеріалу: 

 

1. Концепція управління якістю наукових проектів 

2. Управління забезпеченням якості проекту  

3. Контроль якості проекту 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



1. Концепція управління якістю проектів 

Завдання забезпечення якості проекту на належному рівні актуальне на всіх фазах 
його життєвого циклу. На кожній з них існують певні специфічні методи забезпечення. 

Розглянемо не технологічні способи забезпечення якості (це функція спеціальних 
технологічних дисциплін), а методи організації бездефектних процесів на основі 

методології управління проектами. Нова політика управління базується насамперед на 
розумінні учасниками проектів життєвої необхідності забезпечення їх якості.  

Управління якістю проекту ґрунтується на таких основних принципах: якість -  

невіддільна властивість проекту загалом, а не самостійна функція управління; якість 
оцінює споживач, а не виробник; відповідальність за якість має  бути адресною; усі 

виконавці повинні мати відповідну кваліфікацію, дозволи й ліцензії на виконання 
конкретних робіт проекту; для реального підвищення якості проекту потрібні нові 
технології; підвищити якість проекту можна тільки зусиллями всіх працівників; доцільно 

контролювати процес, а не результат; політи ка у сфері забезпечення якості проекту має 
бути частиною загальної політики підприємства. 

Найчастіше застосовують метод системного управління якістю (TQM - Tota1 
Quality Management). Відповідно до цього методу встановлюють єдину схему розробки та 
впроваджують систему управління якістю проекту (зазвичай цим займаються 

спеціалізовані фірми за контрактом з підприємством): 

 обстежують виробництво й готують спеціальну доповідь;  

 на основі обстеження й аналізу фактичного стану виробництва вибирають систему 
управління якістю й розроблюють програму якості; 

 розроблюють технологію реалізації програми якості, де розкривають сутність 
механізму функціонування системи управління якістю;  

 на спеціальній нараді за участю фірми-консультанта обговорюють деталі, терміни й 
організацію виконання програми якості, вносять корективи і приймають рішення (у 

тому числі з питань навчання й атестації персоналу);  

 заходи з програми вносять у загальний план реалізації проекту;  

 програму якості запускають у виробництво; при цьому спеціалізована фірма 

здійснює періодичні перевірки, документально оформлює їх результати і вносить у 
зазначені документи необхідні уточнення й корективи. 

Інформацію для такого порівняння дають облік і аналіз витрат, пов’язаних із 
забезпеченням якості проекту. Ці витрати класифікують так: 

 попереджувальні, спрямовані на постійне задоволення вимог замовника щодо 
виробництва продукції без дефектів (витрати на забезпечення якості проекту, 

навчання персоналу тощо); 

 інформаційні, пов’язані з бажанням замовника (споживача) переконатися в тому, 

що процес розвивається в потрібному напрямку (витрати на інспекційні перевірки, 
лабораторний і операційний контроль)  

 внутрішні, спрямовані на усунення дефектів, пов’язаних з внутрішніми 

проблемами (витрати на відбракування, ремонт), з метою коригування процесу 
виготовлення продукції, прийнятної для замовника;  

 зовнішні, спрямовані на усунення дефектів, пов’язаних з вимогами замовника, які 
спричинюються тим, що вимоги замовника не були задоволені (витрати на 

повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні заходи у відповідь).  
Процес управління якістю проекту значною мірою комп’ютеризований. За 

допомогою обчислювальної техніки розв’язують такі завдання: розподіляють у часі й за 

видами продукції витрати, пов’язані із забезпеченням якості проекту; визначають види і 
вартість продукції (проектів), що потребує підвищених витрат; виявляють динаміку зміни 

собівартості продукції; визначають ступінь задоволення споживачів продукцією проекту.  
 



2. Управління забезпеченням якості проекту 

Сутність управління якістю проекту. Одним з найважливіших чинників, які 
визначають ефективність проекту, е якість виконання робіт, пов’язаних з його 

реалізацією. Основними елементами управління якістю проекту вважають такі : 

 основні положення (філософію системи управління якістю), що передбачають 

узгодження інтересів замовника та команди проекту;  

 забезпечення якості - комплекс управлінських заходів, спрямованих на 

забезпечення учасниками проекту необхідних характеристик якості;  

 контроль якості - комплекс технічних і технологічних заходів щодо перевірки, 

аналізу та внесення необхідних коригувальних змін.  
Донедавна питання якості проекту було прийнято вирішувати незалежно від 

системи управління проектом загалом. Теоретично це давало змогу підрозділу із 

забезпечення контролю якості проекту виконувати свої завдання поза графіком і без 
жорстких обмежень щодо вартості робіт проекту. На практиці це призводило до поділу 

учасників проекту на відповідальних і безвідповідальних, у результаті чого персонал, який 
виконував основні роботи з проекту, практично не відповідав за якість.  

Таким чином, якість була проблемою тільки того підрозділу, що відповідав за її 

забезпечення. У результаті було важко домогтися якості проекту загалом. Саме тому і 
з’явилася концепція системного управління якістю, яка ґрунтується на розумінні того, що 

кожний учасник проекту причетний (у певних межах) до якості проекту загалом.  
Функції проект-менеджера в забезпеченні якості проекту. Забезпечення якості 

проекту та контролю якості - найважливіша турбота менеджера проекту. Він може 

доручити частину роботи (або всю їі) зі створення й виконання програми забезпечення 
якості спеціалізованим фірмам, проте відповідальність за забезпечення якості проекту 

загалом зберігається за ним. 
Повноваження й відповідальність окремих осіб і організацій, діяльність яких 

впливає на якість проекту, мають бути чітко встановлені й закріплені документально. Це 

робиться в межах спеціальної програми забезпечення якості проекту, яку затверджує 
замовник. 

Програма забезпечення якості проекту містить стратегію, розроблену на 
початковому етапі його виконання, задовго до розміщення замовлень на закупівлю й 
постачання устаткування. Ця програма визначає заходи, спрямовані на забезпечення 

якості виконання робіт за проектом, у тому числі щодо контролю якості.  
У зазначеній програмі має бути описана організаційна структура, у межах якої вона 

реалізовуватиметься. Ця програма передбачає чіткий розподіл відповідальності та рівнів 
повноважень окремих осіб, груп і орган ізацій, що беруть участь у розв’язанні проблеми 
якості. 

Діяльність учасників проекту щодо забезпечення його якості має передбачати як 
вжиття практичних заходів для досягнення необхідних показників якості, так і виконання 

управлінських функцій: доведення програми забезпечення якості проекту до виконавців і 
організацію її виконання; перевірку процесу виконання намічених програмою заходів 
контролю. 

Керівник проекту зобов’язаний регулярно перевіряти процес виконання програми й 
точність її дотримання. Персонал, який здійснює заходи щодо забезпечення якості 

проекту, зокрема служби субпідрядника, має бути достатньо кваліфікований, тому слід 
дбати про його навчання. Це так само обов’язок керівника проекту.  

 

 
 

 
 



3. Контроль якості проекту  

 У програмі контролю якості проекту мають бути передбачені такі заходи: 

 контроль розробки проектної документації; 

 контроль графіка постачань устаткування, конструкцій і матеріалів;  

 початкова інспекція; 

 перевірка готовності до випробувань; 

 метрологічний контроль, перевірка контрольно-вимірювальної 
апаратури; 

 перевірка складування та зберігання контроль за здійсненням інспекцій, 
випробувань і приймання; 

 виявлення неробочого устаткування, конструкцій і матеріалів;  

 коригувальні впливи; 

 реєстрація заходів забезпечення якості; 

 здійснення ревізій, бажано сторонніми спеціалістами.  

Найважливішою складовою контролю якості проекту є технічна інспекція. 
Здійснюють її як на підприємстві-постачальнику, так і безпосередньо на місці виконання 
робіт. Для цього в розвиток програми забезпечення якості проекту на основі специфікації 

необхідного устаткування доцільно розробити спеціальний план з розподілом необхідних 
ресурсів відповідно до встановлених пріоритетів такої інспекції залежно від дефіцитності 

кожної позиції.  
План технічної інспекції призначений для інспектування підприємств, які 

виконують замовлення на виробництво й постачання устаткування. Він визначає в деталях 

види й засоби всіх перевірок і випробувань. У плані технічної інспекції виокремлюють 
критичні процеси, зазначають умови обслуговування й використання нестандартних 

матеріалів, необхідний рівень контролю силами постачальників та інші аспекти.  
Перед проведенням технічної інспекції замовлення на постачання устаткування 

класифікують на так звані критичні, основні й малозначні. До критичних замовлень 

належить основне технологічне устаткування, до основних - допоміжне. Малозначні 
замовлення містять звичайно номенклатуру виробів так званого місцевого постачання.  

Розроблюючи план інспекцій, визначають обсяги вибірки, інструментальне 
оснащення, періодичність і детальність перевірок. Ці параметри вибирають залежно від 
характеру замовлення. Після підготовки плану технічної інспекції для її здійснення 

призначають кваліфікованих інспекторів (їх кваліфікацію визначають тестуванням).  
Інспекторів може призначати замовник або підрядчик, а також направляти 

спеціалізована фірма. Більшість проектів має головних інспекторів або керівників відділів 
технічного контролю, які відповідають за здійснення технічної інспекції на 
підприємствах. Крім загальних навичок зазначеної діяльності інспектори повинні володіти 

методиками технічного контролю конкретних виробів проекту.  
До важливих видів діяльності інспекторів належать також такі:  

 технічна взаємодія й аналіз технічних характеристик;  

 оцінка постачальника (його досвіду) і повноти умов контракту; 

 визначення типу контролю й особливих інструкцій для інспекторів  

 ліквідація забракованих виробів або устаткування; 

 складання звітів.  
 

 
 

 
 
 



 
Питання для самоперевірки і повторення 

 

1. Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в забезпеченні 
конкурентоспроможності продукції проекту?  

2. Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.  
3. Яке значення добровільної та обов’язкової сертифікації продукції 

проекту? 

4. Назвіть вісім принципів управління якістю.  
5. Які роботи виконуються по забезпеченню якості проекту?  

6. Назвіть основні положення програми забезпечення якості 
проекту 

7. Охарактеризуйте основні положення системного управління 

якістю. 
8. Наведіть класифікацію витрат із метою обліку і аналізу витрат, пов’язаних із 

забезпеченням якості проекту.  
9.  Які методи контролю якості проекту Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.  

 


