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Тема: Управління якістю 

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 

У процесі управління якістю можна виокремити п'ять основних етапів:  
1. Прийняття рішень про об’єкт виробництва (товар чи послугу) та підготовка технічних 
умов.  

2. Перевірка готовності виробництва, внесення необхідних доопрацювань і розподіл 
організаційної відповідальності.  

3. Процес виготовлення продукції або надання послуг.  

4. Виявлення та усунення дефектів. Забезпечення інформацією зворотного зв’язку з 
метою внесення в процес виробництва і контролю змін, що дозволяють уникати 
виявлених дефектів у майбутньому.  

5. Розроблення довгострокових планів щодо якості.  
 
Така послідовність забезпечує системний підхід до управління якістю. Здійснення 
перелічених етапів неможливо без взаємодії всіх відділів і органів управління 
підприємством. Така взаємодія уособлюється в єдиній системі управління якістю.  
Система якості – сукупність взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів організаційної 
структури, певних механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а 
також процесів і ресурсів, що забезпечують загальне управління якістю та її відповідність 
установленим вимогам [2].  
Програма якості – документ, у якому регламентовано конкретні заходи у сфері якості, 
ресурси і послідовність діяльності щодо конкретної продукції, проекту чи контракту.  
Система управління якістю передбачає виконання функцій [1]:  
– стратегічного, тактичного і оперативного управління;  

– прийняття рішень, керуючих дій, аналізу та обліку, інформаційно-контрольні;  

– спеціалізовані та загальні функції для всіх стадій життєвого циклу продукції;  

– управління за науково-технічними, виробничими, економічними і соціальними 
факторами та умовами.  
 
Система управління якістю включає аспекти [1]:  

 завдання керівництва (політика у сфері якості, організація процесів);  

 система документації та планування;  

 документація вимог і їх здійсненність;  

 якість процесу розроблення (планування, компетентність, документація, перевірка, 
результат, зміни);  

 якість під час закупівель (документація, контроль);  

 позначення виробів і можливість їх контролю;  

 якість під час виробництва (планування, інструкції, кваліфікація, контроль);  



 
перевірка якості (вхідні перевірки, міжопераційний контроль, остаточний контроль, 
документація випробувань);  

 контроль за випробувальними засобами;  

 коригувальні заходи;  

 якість під час зберігання, переміщення, упакування, відправлення;  

 документування якості;  

 внутрішньофірмовий контроль за системою підтримки якості;  

 навчання;  

 застосування статистичних методів;  

 аналіз якості та систем вжитих заходів.  
Вплив заходів, пов’язаних із якістю товарів, на збільшення прибутків і зниження витрат можна 

простежити за допомогою ланцюга успіху підприємства в галузі управління якістю (рис. 1.5), який 

запропонований А. О. Болотніковим. 

Науковець довів, що зростання прибутків досягається завдяки лояльності клієнта і його 

позитивній особистій комунікації з оточенням, сприятливому розширенню збуту. Зниження 

витрат є результатом удосконалення виробничого процесу та уникнення помилок [2]. 

Питання для контролю: 

 
1. Охарактеризуйте етапи процесу управління якістю  

2. Що таке «система якості»?  

3. Що таке «програма якості»?  

4. Охарактеризуйте ланцюг успіху підприємства у сфері управління якістю.  
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Тема: Методи та показники оцінювання якості продукції 

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. 
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Як уже зазначалось у попередній темі, поліпшення якості товарів є вагомим фактором 
інтенсифікації економіки, підвищення конкурентоспроможності товару та зміцнення 
позицій підприємства на ринку.  
Важливим аспектом управління якістю продукції підприємства є здійснення оцінювання її 
рівня якості. Рівень якості продукції зумовлюється різними факторами, основними з яких 
є такі:  
– фактори технічного характеру (конструктивні, технологічні, метрологічні тощо);  

– фактори економічного характеру (фінансові, нормативні, матеріальні тощо);  

– фактори соціального характеру (організаційні, правові, кадрові тощо).  
 
Оцінювання рівня якості продукту (послуги) здійснюється на основі якісного, кількісного 
чи комбінованого аналізу його показників якості.  
Показники якості товарів та послуг – кількісні характеристики однієї або декількох 
властивостей продукції, які становлять її якість і розглядаються щодо певних умов її 
створення та споживання [2; 6].  
Комплекс показників якості узагальнює перелік кількісних характеристик властивостей 
продукції та формує базу для оцінювання рівня якості продукції. Набір показників якості 
продукту (послуги) залежить від сфери та умов його використання, конструктивних та 
технологічних особливостей і т. п.  
Отже, за сучасних умов номенклатура показників якості базується на даних стандартів різного 

рівня і враховує такі ключові аспекти: сфера та умови використання, вимоги споживача, завдання 

та вимоги до управління якістю; конструктивні характеристики; законодавчі обмеження; 

загальноприйняті нормативи. Класифікація показників якості подана на рис. 2.1. 

 

Оцінювання рівня якості продукції можна проводити за двома напрямами:  
 порівнюючи дослідний зразок із еталоном;  

 порівнюючи дослідний зразок із декількома одиницями аналогічної продукції.  
Результат використання обох напрямів – виявлення зразка, що має вищий рівень якості. 

Інформаційною базою для визначення критеріїв якості зразка-конкурента можуть бути 
такі джерела [6]:  

 стандарти підприємств, державні, міжнародні стандарти;  

 закони, технічні регламенти, урядові постанови, що встановлюють правила і вимоги до 
товарів (особливо до імпортованих): безпека, екологія, охорона здоров’я, маркування, 
транспортування, збереження, експлуатація та ін.;  

 юридичні норми поставки товарів до країни експорту;  



 дані про патентну чистоту експортних виробів і захист прав експортерів;  

 митні правила;  

 статистичні та наукові збірники;  

 галузеві періодичні та спеціальні журнали, статті та огляди, що видаються за 
кордоном, каталоги, проспекти та рекламні матеріали відомих фірм;  

 результати випробувань виробів на підприємствах-конкурентах;  

 норми та розцінки, що пов’язані з доставкою, збереженням, експлуатацією і ремонтом, 
технічним обслуговуванням машин та устаткування, іншими операціями за кордоном;  

 результати відвідування спеціалістами підприємства виставок, ярмарків, конференцій, 
симпозіумів;  

 офіційно опубліковані дані про товари (зокрема, буклети, інструкції, дані на офіційному 
сайті підприємства);  

 результати опитувань споживачів тощо.  

 

 

Питання для контролю: 

 
1. Наведіть приклад показника якості товару або послуги.  

2. Які існують методи оцінювання якості товару або послуги? Дайте короткий опис 
кожного методу.  
 

Завдання: сформувати конспект, дати відповіді на контрольні питання. 

Інформацію надсилати на електронну адресу: 

anylesik@gmail.com 

 


