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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 84-85 

Тема:  Показники і методи оцінки якості продукції. Управління якістю продукції. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з показниками і методами оцінки якості продукції; 

ознайомитися з сутністю управління якістю продукції.  

 

Для характеристики показників якості продукції насамперед необхідно оцінити її 

рівень. 

 

 

Залежно від кількості властивостей, які характеризуються, показники якості 

поділяються на:  
 одиничні, які характеризують окремі властивості продукції; 

 комплексні - характеризують групу властивостей продукції; за ними продукція 
поділяється на сорти, марки, класи;  

 узагальнюючі, які характеризують якість усієї продукції підприємства (наприклад, 

коефіцієнт сортності, коефіцієнт оновлення асортименту, частка сертифікованої 

продукції, частка продукції, призначеної для експорту, питома вага браку та ін.). 

Найбільш різноманітною є група одиничних показників. 

Показники призначення характеризують пристосованість виробів до 

використання, сферу їх використання та корисний ефект. Для продукції виробничо-

технічного призначення такими показниками можуть бути продуктивність, 

вантажопідйомність, місткість та ін. 

  

  
  



 Показники надійності та довговічності. Надійність - властивість виробу виконувати 

свої функції протягом певного часу із збереженням технічних параметрів та 

експлуатаційних характеристик (наприклад, частота відмов, ймовірність відмови, 

безвідмовність та ін.); довговічність - властивість виробу тривалий час в певних умовах і 

режимах експлуатації зберігати свою роботоздатність (наприклад, ресурс роботи, строк 

служби тощо).   
 Показники технологічності характеризують ефективність конструкції машин, 

технології їх виготовлення; їх дотримання забезпечує високу продуктивність праці при 
виробництві продукції та її ремонті, раціональний розподіл матеріалів, праці, часу при 

підготовці виробництва, виготовленні та експлуатації продукції.   
 Показники стандартизації та уніфікації характеризують ступінь використання при 

виготовленні продукції стандартних, уніфікованих та оригінальних деталей, блоків, 

вузлів. Чим менша кількість оригінальних елементів у виробі, тим краще для виробника і 
споживача продукції.   
 Ергономічні показники відображають взаємодію людини з виробом і враховують 

комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних та психологічних властивостей 

людини, які проявляються у виробничих та побутових умовах. До таких показників 

відносяться вібрація, освітлення, шум, вологість, температура, розташування пульту 

управління, викиди шкідливих речовин та ін.   
 Естетичні показники характеризують раціональність і красу форми виробу, цілісність 
його сприйняття, досконалість виконання, виразність, оригінальність, відповідність стилю 

та моді, гармонійність. 

 Економічні показники відображають витрати на розробку, виготовлення, експлуатацію 

та споживання продукції, економічну ефективність її використання; ілюструють 

співвідношення між ціною товару та сукупністю його експлуатаційних характеристик.   
 Патентно - правові показники характеризують патентну захищеність і патентну 

чистоту продукції.   
 Одиничні показники є важливими при визначенні конкурентоспроможності продукції; 
при їх оцінці слід враховувати наявність у виробі нових технічних, а також захищених 

патентами рішень, наявність реєстрації промислового зразка, товарного знака тощо. 
 

 
 

Вимірювальний метод передбачає використання при оцінюванні якості 

продукції технічних засобів контролю, а реєстраційний - спостереження та підрахунок 

кількості предметів, випадків.  
Органолептичний метод передбачає аналіз сприймань органами чуття людини 

споживчих властивостей товару.  
Розрахунковий метод використовується при визначенні показників якості 

новостворених виробів. Він може бути традиційним (передбачає оцінку якості 

продукції у спеціальних лабораторіях, вимірювальних центрах, стендах тощо), 

експертним (використовується для оцінки естетичних показників якості групою 

фахівців-експертів), соціальним (якість продукції оцінюється на основі вивчення думки 

споживачів про неї).  



Статистичні методи мають вибірковий характер і ґрунтуються на 

використанні методів математичної статистики. 

Організація виробництва підприємством високоякісної продукції вимагає не 

лише відповідної матеріальної бази, кваліфікованого та зацікавленого персоналу, а й 

використання системи управління якістю продукції. 

 

 

Система управління якістю продукції має багаторівневий і комплексний характер. 

Вона охоплює галузь, об’єднання, підприємство, цех і забезпечує єдність і взаємозв’язок 

технічного, організаційного, економічного, соціального і правового аспектів.  
Управління охоплює усі основні елементи виробництва - засоби праці, предмети 

праці, саму працю. Саме вони безпосередньо впливають на забезпечення виробництва 
якісної продукції.  

На підприємстві система управління якістю продукції є організаційною 

структурою, яка чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси і ресурси, 
необхідні для управління якістю.  

Складовими елементами механізму управління якістю на підприємстві є:  
 Прогнозування виробництва високоякісної продукції. Ґрунтується на передбаченні 
досягнень науково-технічного прогресу, структурних зрушень у виробництві і споживанні 

товарів, змін у купівельній спроможності населення, співвідношення попиту і пропозиції.  
 Планування якості продукції - процес розробки і встановлення завдань щодо 

поліпшення споживчих властивостей продукції, а також заходів, які забезпечують 

можливість досягнення визначеного рівня якості продукції. Цей процес тісно пов’язаний з 
роботою науково-дослідних, проектно-конструкторських підрозділів, впровадженням 

новітніх технологій, нових стандартів продукції тощо.  
 Стимулювання  виробництва  високоякісної  продукції  -  здійснюється встановленням 

певних надбавок  до цін на продукцію високої якості, матеріального  стимулювання  

працівників  за  досягнення  високих показників в забезпеченні якості продукції 

(наприклад, виплата відсотків  
за кожен відсоток зменшення втрат від браку та ін.). 

Контроль за виробництвом продукції включає систему заходів, які забезпечують 
дотримання вимог до виробництва на всіх без винятку стадіях створення продукції - від 

проектування до реалізації конкретним споживачам і тим самим гарантують випуск 
високоякісної продукції. 

 Стандартизація і сертифікація продукції. 

Міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємствах сьогодні 
реалізується через застосування стандартів ІSO серії 9000, які були розроблені 

технічним комітетом ISO/ТК 176 в результаті узагальнення нагромадженого 
національного досвіду різних країн щодо розробки, впровадження та функціонування 

систем якості.  
Ці стандарти є настановами з управління якістю та сукупністю загальних вимог 

щодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони не стосуються 

конкретного сектора промисловості чи економіки. 

 

 

 



Склад, структура і шляхи впровадження систем якості повинні обов’язково 

враховувати конкретні цілі підприємства, специфіку його продукції, технологічних та 

інших процесів. 

У відповідності з цими стандартами життєвий цикл самої продукції визначається як 

петля якості і складається з 11 етапів. 

 

 

 

 

У стратегічному аспекті управління якістю продукції повинно орієнтуватись на такі 

ключові моменти: 

 якість продукції повинна бути орієнтована на задоволення потреб споживачів, а не 

виробників; 

 забезпечення якості має стати систематичним процесом, який пронизує всю 

організаційну структуру підприємства, а не є технічною функцією певного 

підрозділу; 

 питання якості слід розглядати не лише в рамках виробничого циклу, а й в процесі 

маркетингу, наукових розробок, конструювання, післяпродажного обслуговування 

продукції та ін.; 

 підвищення якості продукції тісно пов’язане із застосуванням нових технологій 

виробництва починаючи з автоматизації процесів проектування та завершуючи 

автоматичними вимірювання в процесі контролю якості; 

 підвищення якості можна досягти лише зацікавленою участю працівників 

підприємства та відповідною його організаційною структурою. 

  

Домашнє завдання: 

 1) Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 2) У чому полягає значення підвищення якості продукції? 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

