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Група 2М-1 

Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Урок 1.  

Тема: Поняття якості 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття якості продукції; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак 

стандартизації. Розвити логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

Матеріал уроку: 

 

Якість є невід’ємним компонентом конкурентоспроможності підприємства (товару, 
послуги) та може розглядатися як фактор підвищення рівня життя, забезпечення 
соціальної, економічної та екологічної безпеки. Проблемі забезпечення якості 
відводиться центральне місце в управлінських процесах сучасних підприємств та 
установ.  
Необхідно зазначити, що в сучасній науковій літературі та у бізнес-середовищі існує 
багато трактувань поняття «якість». Так, Л. П. Клименко та ін. [6] зазначають, що якість 
продукції тісно пов’язана зі споживчою вартістю, яка характеризує спроможність товару 
задовольняти певну потребу в різній мірі. Якість характеризує міру споживчої вартості, 
ступінь її придатності та корисності.  
ДСТУ ISO 9000:2015 визначається, що якість продукції та послуг організації визначають 
здатністю задовольняти замовників, а також передбаченим і непередбаченим впливом 
на відповідні зацікавлені сторони. Якість продукції та послуг охоплює не лише їх 
передбачені функції та характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для 
замовника.  
А. О. Болотніков якість товарів та послуг розглядає як сукупність їх властивостей і 
характеристик, процесів, які надають їм здатність на високому рівні задовольняти 
обумовлені або передбачувані споживчі властивості.  
Г. О. Оборський, Ю. Г. Паленний та М. О. Голофєєва визначають якість – сукупність 
характеристик об’єкта, які стосуються його здатності задовольнити встановлені та 
передбачені потреби.  
З іншого боку А. В. Бандурін трактує сутність поняття більш глобально, а саме розуміє 
якість як комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін підприємницької 
діяльності (стратегічного планування, організації виробництва, маркетингу тощо).  
На сьогоднішній день комплекс вимог до якості продукції, процесів та послуг на 
міжнародному рівні визначається сімействами стандартів ISO 9000 та ISO 10000. Даний 
комплекс стандартів сформував єдиний підхід до управління виробничими та бізнес-
процесами, установив чіткі вимоги до систем забезпечення якості і одночасно 
регламентував порядок взаємовідносин між виробником та споживачем продукції. 
Причому споживач розглядається як центральна фігура.  
Сучасна наука сформувала умовну модель взаємозв'язаних видів діяльності (т. зв. 
«петля якості»), що циклічно повторюються і впливають на якість продукції (послуг) на 
різних стадіях життєвого циклу продукції: від виявлення потреби до її задоволення (рис. 
1.1).  



 



Потрібно зазначити, що підприємство, яке у ході своєї господарської діяльності 
встановлює пріоритет на якість, повинно сформувати певну систему цінностей та 
культуру виробництва, які додають цінність через задоволення потреб і очікувань 
споживачів, партнерів та інших зацікавлених сторін. При цьому така система цінностей 
та культура виробництва повинні пріоритезувати феномен якості. Наочно це можна 
подати у вигляді «піраміди якості» (рис. 1.2), яка охоплює суспільство, виробництво та 
споживання.  
Якість товару Якість виробництва Якість підприємства Якість суспільства TQM Охоплює 
аспекти якості політичної та правової систем, ідеології, моралі, культури, інформації, 
науки, техніки та технологій Охоплює аспекти якості системи управління, оснащеності та 
організованості; співробітників та керівництва Охоплює аспекти якості устаткування, 
матеріалів, процесів; умов праці; співробітників і керівництва (зокрема їх кваліфікації) 
Охоплює аспекти якості товару, його споживчих характеристик, сервісу споживачів та 
партнерів, удосконалення товару  

 
 
Питання для контролю: 
 
1. Що таке «якість»?  

2. У чому полягає сутність «петлі якості»?  

3. Охарактеризуйте складові піраміди якості.  
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Група 2М-1 

Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Урок 2 

Тема: Еволюція складових якості 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття якості продукції; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак 

стандартизації. Розвити логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

Матеріал уроку: 

 
Розглянемо детальніше еволюцію складових якості [1]. На рисунку 1.3 а показано п’ять 
базових складових якості («зірка якості»). Активне дослідження сутності явища «якість» у 



виробничій сфері та формування методів управління якістю почалося у ХХ столітті і 
продовжується сьогодні. На початкових етапах зароджувався системний підхід, 
розроблялися регламентувальні документи та методи контролю якості. Загальний рівень 
розвитку суспільства потребував розроблення навчальних програм для працівників. 
Мотивація праці зводилася до штрафних санкцій (рис. 1.3 б). Згодом пріоритети 
змінювалися у напрямку зниження витрат та забезпечення стабільності виробничих 
процесів. Значних удосконалень у бік ускладнення одержали системи управління якістю 
та мотивації персоналу. Ускладнилися завдання у сфері якості, вирішувані 
конструкторами, технологами і робітниками. До професійного навчання додалося 
навчання статистичним методам аналізу, регулювання й контролю. Стали більш 
складними і відносини із постачальниками та споживачами (рис. 1.3 в). Із розробленням 
А. Фейгенбаумом концепції суцільного контролю якості (TQС) почалася нова ера. 
Розвиток одержали документовані системи якості, що встановлюють відповідальність і 
повноваження, а також взаємодію у сфері якості керівництва підприємства, а не лише 
фахівців служб якості. Системи мотивації стали зміщатися у бік людського чинника. 
Матеріальне стимулювання зменшувалося, а моральне збільшувалося. Системи 
взаємин «постачальник – споживач» також починають передбачати сертифікацію 
продукції третьою стороною. Більш серйозними стали вимоги до якості в контрактах та 
гарантії їх виконання (рис. 1.3 г). У результаті еволюції поглядів на якість та складових 
управління якістю на сучасному етапі сформувався самостійний напрям корпоративного 
менеджменту – менеджмент якості, у рамках якого використовується концепція TQM 
(концепція суцільного менеджменту якості). Система ТQМ є комплексною системою, 
орієнтованою на постійне поліпшення якості, мінімізацію виробничих витрат і постачання 
точно в термін. Основна філософія ТQМ базується на 7  принципі «поліпшенню немає 
межі», а висока якість стала неодмінною складовою іміджу підприємства (рис. 1.3 ґ та 
рис. 1.3 д). 
 



 
 

 
Якщо TQC – це управління якістю з метою виконання встановлених вимог, тo TQM – це і 
управління цілями і самими вимогами, а саме додаються компоненти планування, 
досліджень та розробок, формується відповідна культура 



 
Питання для контролю: 
 
 
1. Опишіть етапи еволюції складових якості.  

2. У чому полягає відмінність між концепціями TQC та TQM?  

3. Перелічіть складові концепції TQM.  
 
 

Завдання: сформувати конспект, дати відповіді на контрольні питання. 

Інформацію надсилати на електронну адресу: 

anylesik@gmail.com 

 


