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ВСТУП
Якість займає ключову позицію в економічній та

соціальній стратегії розвинутих країн, а рівень якості
є надійним індикатором загального стану економіки.
За ринкових умов, коли посилюється конкурентна бо*
ротьба, особливої гостроти набувають питання сер*
тифікації та управління якістю як організації в ціло*
му, так і продукції зокрема. Проблема забезпечення
якості є комплексною і вирішувати її традиційними
методами лише шляхом контролю якості готової про*
дукції практично неможливо. Тому повинен бути за*
стосований комплексний, системний підхід, реаліза*
ція якого можлива лише в рамках системи управлін*
ня якістю.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Загальні світові тенденції розвитку суспільства зу*

мовлюють нові вимоги до властивостей товарів, що
сприяє розвитку нових технологій їх виробництва та
застосування нових стандартів якості. У результаті для
збереження своїх позицій на ринку, конкурентоспро*
можності своїх товарів виробник має постійно корегу*
вати і формувати цілі та стратегію свого розвитку, що
вимагає системного підходу. Системою управління, в
якій об'єктом управління є процеси створення продукції
(розробка, проектування, технологічна підготовка ви*
робництва і власне саме виробництво), є менеджмент
якості, що забезпечує системний підхід до власного роз*
витку організацій та підвищення задоволеності спожи*
вачів. Упровадження системи менеджменту якості і роз*
робка відповідних процедур допомагають указати на*
прями розвитку і вдосконалення діяльності підприєм*
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У роботах відомих фахівців з менеджменту якос*

ті Дж. Джурана [4], Дж. Харрінгтона [10], І. Каору [5],
К. Мюллера [7] та інших розроблено принципові схеми
загального управління якістю, які стали підгрунтям си*
стем нормативів і стандартів якості. Також вагомий вне*
сок у розробку теорії та практики систем управління
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якістю зробили як вітчизняні, так і закордонні вчені:
О. Амoсов [1], М. Гельвановський [2], Б. Губський [3],
А. Фатхутдінов [8], А. Фейгенбаум [9], Ю. Койфман [6],
М. Шаповал [11].

Прoте, незважаючи на це, сaма концепцiя визначен*
ня та дослiдження практичної частини запровадження
системи менеджменту якості на підприємствах потре*
бує дoдаткового вивчення та узагальнення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є узагальнення та мо*

делювання менеджменту процесів у системі якості, а та*
кож аналіз доцільності впровадження систем менедж*
менту якості на підприємствах.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення дослідження було використано такі ме*

тоди: гіпотетичний метод, порівняння, аналізу і синтезу
інформації, метод збору та узагальнення інформації. Під час
написання статті теоретичним та методологічним підгрун*
тям слугували положення сучасної економічної теорії, а та*
кож наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.

РЕЗУЛЬТАТИ
Запровадження систем якості на вітчизняних

підприємствах — одна з передумов формування ринко*
вого механізму, його гармонізації та поєднання зі світо*
вою економікою. Це особливо важливо нині, коли у світі
почався загальний перехід від тотального контролю
якості (TQC) до тотального (всеосяжного) менеджмен*
ту якості (TQM). Якщо перший напрям передбачає уп*
равління якістю з метою виконання встановлених вимог
на основі контролю, то TQM додатково включає управ*
ління метою і, власне, самими вимогами. ТQM базуєть*
ся на системному підході до розвитку практичних нави*
чок, прийомів і методів ефективного управління
підприємством для задоволення споживчих потреб, що
постійно змінюються. Цей напрям діяльності сприяє
підвищенню результативності виробництва, а саме: усу*
ванню дефектів продукції; поліпшенню дизайну това*
ру; прискоренню доставки та зниженню вартості про*
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дуктів. Отже, визначальною стратегією TQM є всебічне
задоволення потреб споживачів. Такий підхід формує
склад службових обов'язків вищого керівництва в то*
тальному менеджменті якості та передбачає участь кож*
ного працівника у виконанні цих завдань (рис. 1) [6].

Згідно з філософією TQM, ефективність управлін*
ня якістю залежить від трьох головних умов [6]:

— глибокого розуміння вищою посадовою особою
на підприємстві потреби в постійному підвищенні якості;

— інвестування не в обладнання, а в людей;
— перетворення або спеціального створення орга*

нізаційних структур для тотального управління якістю.
Узагальнюючи, можна сказати, що TQM складаєть*

ся з таких елементів:
— QA — забезпечення якості;
— Qpolicy — політика якості;
— Qplanning — планування якості;
— QI — поліпшення якості.
Алгоритм побудови процесу системи менеджменту

якості та вирішення задач для розробки системи менед*
жменту якості (СМЯ) реалізується за допомогою по*
слідовності дій при впровадженні СМЯ, що зображена
на рис. 2 [7].

Таким чином, всеосяжне управління якістю
— це концепція, яка передбачає всебічне, цілеспря*
моване, скоординоване застосування систем і ме*
тодів управління якістю в усіх сферах діяльності —
від досліджень та конструкторських розробок до
післяпродажного обслуговування за участі керів*
ників і службовців усіх рівнів з ефективним вико*
ристанням технічних можливостей. Зрозуміло, що
концепція TQM дає уявлення лише про загальні
підходи до запровадження всіх складових управлі*

ння, забезпечення та поліпшення якості в повсякденній
практиці менеджерів.

Кожна країна повинна вибрати свій національний
шлях до високої якості продукції. Світове співтовари*
ство опрацювало багато універсальних методів та за*
ходів, використання яких може допомогти підпри*
ємствам України досягти оптимального поєднання своїх
можливостей, досвіду, традицій із сучасним розумінням
всеосяжного управління якістю. Узагальнену класифі*
кацію цих заходів подано в табл. 1 [7].

Як відомо, якість завжди була функцією часу,
який постійно коригує вимоги до неї споживачів та сус*
пільства. На сьогоднішній день значно посилився вплив
суспільства на підприємства, а останні почали все більше
враховувати суспільні інтереси. Це привело до створен*
ня стандартів серії ІСО 14000, які встановлюють вимо*
ги до систем менеджменту щодо захисту довкілля та
безпечності продукції. Запровадження стандартів ІСО
14000 дає змогу замовникам бути впевненими в еколог*
ічно чистому виготовленні продукції, тобто відповідно
до концепції соціально*етичного маркетингу та його су*
часного різновиду — екомаркетингу — суттєво збіль*
шується вплив гуманістичної складової на показники

якості.
Визначення економічної ефективності впровад*

ження системи менеджменту якості грунтується на
ряді загальних положень, які є єдиними як для заходів
по підвищенню якості продукції або послуг, так і для
стандартизації. Економічна ефективність СМЯ може
бути визначена в масштабі всієї галузі виробництва або
окремої організації.

Для економічного обгрунтування розробки мето*
дики необхідно розрахувати:

1) витрати на аналітичну і теоретичну роботу;
2) трудомісткість розробки СМЯ;
3) вартість робіт;
4) економічна ефективність впровадження СМЯ
5) термін окупності.
Визначення теоретичної і аналітичної трудо*

місткості робіт. Розрахунок витрат на розробку СМЯ
з урахуванням кількості робочого часу, використано*
го на різні види робіт [7].

Вартість для кожного виду робіт розраховують
за формулою:

1
ki

n

i
OTi (1),

де iT  — трудомісткість виконання відповідного
виду робіт;

iko  — оклад за виконання відповідного виду робіт;
n — кількість робіт.
Визначення трудомісткості розробки СМЯ. Тру*

домісткість розробки СМЯ у людино*днях (люд.*дн.)
основного розробника, визначається за формулою
[7]:

1 21TT (2)
де T  — базовий норматив трудомісткості власне

розробки СМЯ люд.*дн.;
 — коефіцієнт новизни, який враховує ступінь

новизни і прогресивність системи;
 — коефіцієнт інформаційної ємності СМЯ, який

враховує підвищення трудоємності його розробки у
випадку збільшення кількості показників і джерел
інформації, які використовуються під час розробки;

  

  

   

   

 
 

 

Рис. 1. Обов'язки вищого керівництва в тотальному
менеджменті якості
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Рис. 2. Послідовність дій при впровадженні СМЯ
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 — коефіцієнт складності узгодження, який
враховує підвищення трудоємності розробки СМЯ
під час збільшення кількості організацій, яким необ*
хідно направити проект СМЯ на відкликання та уз*
годження;

 — коефіцієнт конструктивної складності питань,
стосовно вхідних чи вихідних даних, які враховують зро*
стання трудомісткості розробки СМЯ під час збільшен*
ня трудоємності виникаючих питань;

 — коефіцієнт затвердження, який враховує
кількість підрозділів, керівники яких беруть участь у
розробці;

1 — коефіцієнт, який враховує розробку одного
проекту СМЯ;

2— коефіцієнт, який враховує обсяг документів у
листах.

Визначення вартості робіт. Вартість робіт визна*
чається на основі трудомісткості цих робіт за форму*
лою [11]:

 1/N (3),
де  — середньомісячна заробітна платня робітни*

ка*розробника організації, грн.;
 — загальна трудомісткість розробки, люд.*дн.;

N   — середня кількість робочих годин за місяць по*
точного року;

— коефіцієнт нарахувань на заробітну платню,
який враховує всі види нарахувань і податків,які вста*
новлені чинним законодавством;

— коефіцієнт накладних витрат.
Розрахунок ефективності впровадження запропо*

нованої СМЯ. Особливістю розрахунку економічної
ефективності розробки СМЯ є визначення основного
показника — економічного ефекту, який характери*
зується різницею між вартісною оцінкою результату і
витрат [11]:

 (4),
де Е — економічний ефект;
Р — результат;
В — витрати.
Економічний ефект від розробки СМЯ складається

за рахунок економії робочого часу на проведення пе*
ревірок роботи всієї організації. Тому економія буде
дорівнювати:

 ,18/3 Ncpn (5),
де Т — тривалість проведення розробки СМЯ;
n — кількісне зменшення робіт з даними.
Економічний ефект від розробки СМЯ:
 , (6),
де  — коефіцієнт економії (  = 0,15);

 — сумарні витрати на розробку СМЯ.
Термін окупності витрат на впровадження СМЯ:
 / (7).
Коефіцієнт ефективності складає:
 / (8).

Отже, за допомогою вищепри*
веденого алгоритму розрахунку
економічної ефективності впро*
вадження СМЯ можна зробити
висновки про економічну доціль*
ність та виправданість отриманих
результатів.

ВИСНОВКИ
Отже, впровадження систем

менеджменту якістю, де одним з
принципів проголошено постійне
покращення та самовдосконален*
ня системи управління якістю, по*
зитивно впливають на організацій*
ну, ринкову та фінансову страте*
гію надбання тривалих конкурен*

тних переваг. Метою СМЯ є досягнення довгостроко*
вого успіху шляхом максимального задоволення запитів
споживача, співробітників, власників та суспільства.

Підприємство може одержувати реальну користь від
системи управління якістю ще задовго до її впроваджен*
ня за рахунок того, що у процесі її розробки при описі
структури і взаємодії процесів виявляються "вузькі
місця", суперечності тощо. Відразу ж після їх виявлен*
ня можна починати планувати дії з усунення цих не*
доліків.

Впровадження запропонованих рекомендацій доз*
волить підприємству бути, дійсно, ефективним та успі*
шним, адже згідно з принципами TQM успішними вва*
жаються не ті підприємства, які просто виробляють про*
дукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів,
а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності спо*
живачів, власного персоналу, взаємодії з постачальни*
ками, допомагають у розв'язанні проблем суспільства і
досягають при цьому високих фінансових результатів.

Отже, впровадження системи менеджменту якості
— це завдання, що інтегрує загальне управління орга*
нізацією на основі ідеології якості як її найвищої стра*
тегічної цілі.
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Таблиця 1. Засоби та методи TQM


