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ВСТУП

Сучасні економічні умови обумовлюють зростання дослідниць-
кого інтересу до проблеми управління якістю продукції промислових 
підприємств, яка може бути вирішена за допомогою обґрунтування 
нових методологічних підходів з побудови ефективної системи управ-
ління якістю (СУЯ). Рівень якості продукції не може бути постійною 
величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зруч-
ними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть 
нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогре-
сом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продук-
ції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задо-
вольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її 
досягнення.

З розвитком науково технічного прогресу проблема якості не спро-
щується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традицій-
ними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, 
практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, 
реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. 
Значну роль в підвищенні якості продукції відіграють стандарти, які є 
організаційно-технічною основою систем якості. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції підпри-
ємств є найактуальнішим питанням національного масштабу.

У процесі досягнення цілей підприємства у сфері якості формується 
певний механізм управління, який проникає у всі стадії виробничого 
процесу та виробничої системи в цілому з метою досягнення узгодже-
ності у функціонуванні всіх її елементів та мінімізації усіх видів витрат. 

Багаторічний досвід розвинених країн світу свідчить, що здобути 
успіх на ринку можна шляхом вдосконалення системи управління 
якістю. Тому сьогодні, говорячи про якість, мають на увазі не стільки 
ґатунок самої продукції, скільки якість функціонування підприємств 
і організацій, досконалість їх систем управління якістю, націлених 
на постійне самовдосконалення. Більшість іноземних підприємств  
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використовують для цього міжнародні стандарти ISO серії 9000 та 
похідні від них QS 9000, ISO 14000 тощо. 

Міжнародною організацією зі стандартизації розроблено універ-
сальні міжнародні стандарти серії 9000, що визначають систему 
управління якістю. Використання міжнародних стандартів ІSО серії 
9000 дозволяє організації досягти таких переваг: кращого розуміння 
і узгодженості діяльності у сфері якості у всій організації; гаран-
тії постійного використання системи якості для управління в цілому; 
удосконалення системи ведення документації; підвищення розуміння 
персоналом аспектів якості; підвищення продуктивності праці, а, отже, 
зниження затрат; створення фундаменту для постійного удосконалення 
діяльності.

Таким чином, проблема забезпечення якості продукції є комплек-
сною: науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні 
її повинні приймати участь висококваліфіковані спеціалісти, які вільно 
володіють сучасними методами управління якістю, незалежно від того, 
в якому секторі вони працюють: державному чи приватному, на великих 
підприємствах чи в малому і середньому бізнесі.
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РОЗДІЛ 1. 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 

КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1.1. Основні поняття з забезпечення якості та систем якості

1.1.1. Основні терміни та визначення
Проблема якості була непростою за всіх часів, особливо гостро вона 

стоїть зараз, на етапі становлення України як європейської держави. 
Наші підприємства стикаються з неабиякими труднощами: скорочен-
ням виробництва, зупинкою заводів, не виплатою зарплатні. Проблеми 
ускладнюються ще й нестабільністю у фінансовій та політичній 
системах.

Якщо запитати будь-кого, чи знає він, що таке якість, то, без сумніву, 
отримуємо ствердну відповідь. Проте, якщо запропонувати співрозмов-
нику пояснити, як він розуміє поняття якість товару, то з’ясується, що 
описати це поширене й загальновживане поняття не так вже й легко. 
Якщо запропонувати висловитись іншого співрозмовника, то часто 
їх пояснення можуть бути абсолютно відмінними. Для одного якість 
товару – це синонім високої вартості, для іншого – це безпека при вико-
ристанні. Один трактує якість як найвищий ґатунок з ряду однотипних 
виробів, а інший скаже просто – це товар з найкращими показниками за 
невисоку ціну. Досвідчений «спец» з якості високу якість товару ставить 
у пряму залежність від ваги та іміджу товаровиробника та його торго-
вого бренду або країни, у якій виготовлено товар. Найбільш допитли-
вий співрозмовник відразу може поцікавитись, про який саме виріб йде 
мова і може змінювати свої варіанти визначення якості стосовно різних 
товарів. Цікаво, що кожен з них по-своєму правий, але з погляду спеціа-
ліста такий різнобій у поглядах є неприпустимим. Так що ж ми розумі-
ємо під цим простим і коротким словом – якість?

Звернемось до найбільш авторитетних і надійних джерел, якими 
є міжнародні стандарти. Зокрема, стандарт ДСТУ ISO 9000:2015. 
«Системи управління якістю. Основні положення та словник» містить 
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таке визначення: «якість – ступінь, до якого сукупність власних харак-
теристик об’єкта задовольняє вимоги». Для кращого розуміння цього 
поняття визначення слід доповнити поясненням, що таке характерис-
тика і вимоги. «Характеристика – це відмітна властивість, яка може 
бути власною або присвоєною, якісною або кількісною», а «вимогою 
називають сформульовану потребу або очікування (стосовно товару), 
загальнозрозумілі або обов’язкові». Очевидно, якщо ступінь відпо-
відності характеристик до поставлених вимог (задоволеності вимог) 
є високим, то можна з впевненістю говорити про відмінну якість і 
навпаки, якщо ступінь задоволеності є незначним, то якість погана. 
Отже, якість може бути відмінна й погана або, говорячи технічною 
мовою – висока і низька. Очевидно, що вказані межі є граничними 
випадками характеристик якості. Але що поміж ними? Звернемось 
знову до авторитетного джерела. Стандарт рекомендує вживати щодо 
якості таке поняття, як градація – «категорія або розряд, присвоєні 
різним вимогам до якості продукції, процесів або систем, що мають 
те саме функціональне застосування». Однак, у побуті ми часто кори-
стуємось висловлюваннями, які пов’язують поняття градації безпосе-
редньо з якістю продукції, хоча подане визначення чітко і однозначно 
вказує, що під градацію повинні підпадати лише вимоги до якості цієї 
продукції, які можуть ставитись замовником, або бути встановленими 
у нормативному документі. Очевидно, коли споживач говорить, що 
товар якісний, то він має на увазі, не те, що він відповідає встанов-
леним вимогам, а те, що товар належить до групи аналогів з найкра-
щими з можливих характеристиками.

Суперечливість у технічному та побутовому трактуванні градацій 
можна проілюструвати на такому прикладі. Розглянемо градацію вимог 
стосовно готельних послуг. Відомо, що класифікація готелів за катего-
ріями (градаціями) базується на комплексі вимог до матеріально-тех-
нічного забезпечення, рівня обслуговування та номенклатури послуг, 
що надаються. Вищу категорію позначають як «*****» (п’ять зірок), 
а нижчу – «*» (одна). Отже, чим вищі вимоги ставляться до готель-
них послуг, тим вища їх градація. Але чи означає це, що п’ятизірковий 
готель є кращим, «якіснішим», ніж тризірковий? З погляду спеціаліста, 
так ставити запитання некоректно, бо у цьому випадку слід порівнювати 




