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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Орієнтація на процес виробництва якісної продукції є одним із
найважливіших принципів системи менеджменту, що закріплені у
міжнародних стандартах ІSО 9000. Згідно цих стандартів управління
якістю визначається як скоординована діяльність, що полягає у
спрямуванні та контролюванні організації щодо виробництва якісної
продукції [1].
В науковій літературі категорія “управління якістю” має набагато
ширше значення і визначається як цілеспрямований вплив на
відповідний об’єкт управління для забезпечення і підтримки
необхідних показників якості, що здатні задовольняти вимоги
споживачів та суспільства загалом на конкретному етапі розвитку. У
вузькому розумінні якість означає якість продукції, а в широкому –
якісний процес роботи, надання послуг, опрацювання інформації,
діяльності співробітників, включаючи робітників, інженерів,
менеджерів та виконавчу дирекцію, а також якість системи, компанії,
цілей, стратегії тощо [2, 3].
Загалом в ринковій економіці проблематика управління якістю
продукції є одним з найважливіших чинників щодо зростання
конкурентоспроможності підприємства, його подальшої економічної,
організаційної, технологічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість
виступає комплексним поняттям, що охоплює ефективність діяльності
69

підприємства з усіх сторін: розробка стратегічних планів розвитку,
організація виробництва, маркетингові дослідження тощо. Для
забезпечення конкурентоспроможної якість продукції, кожне
підприємство повинно обґрунтовано здійснювати управління якістю.
Сучасна концепція управління якістю продукції ґрунтується на
сукупності принципів менеджменту з якості (табл. 1).
Таблиця 1 – Сутнісна характеристика основних принципів
менеджменту з якості
Назва принципу
Принцип
1.
Орієнтація
(або
фокусування)
на
споживацькі смаки

Сутність принципу
В основі цього принципу лежить аналіз ринку і потреб
споживачів. Результати аналізу служать механізмом, що
запускає виробництво. Випускаючи продукт, уже не
обмежуються виконанням формальних вимог замовника, а
намагаються вгадати його бажання
Принцип
2. Ключовий принцип системи менеджменту якості (СМЯ), без
Лідерство
якого СМЯ скоріше фікція, чим реальність. Управління
підприємством,
управління
проєктами,
створення,
впровадження й експлуатація СМЯ – це області діяльності, де
необхідне лідерство
Принцип
3. Можливість кожного співробітника підприємства/організації
Залучення
систематично брати участь у прийняті та реалізації
персоналу
управлінських рішень
Принцип
4. Всі види діяльності в організації розглядаються як процеси.
Процесний підхід
Процеси – це логічно упорядковані послідовності кроків
(робіт, етапів, елементів), що перетворюють вхідні дані у
вихідні
Принцип
5. Координація всіх аспектів діяльності, постійне планування та
Системний підхід
доведення планів до кожного робочого місця, щоб можна було
аналізувати і коректувати їхнє виконання відповідно із
перебігом справи
Принцип
6. У разі систематичного поліпшення процесів поступово
Безперервне
з’являється можливість зниження втрат і відповідно ціни
поліпшення
продукції за рахунок зростаючого «проміжку» між
собівартістю і ціною. Таке зниження ціни веде до розширення
ринкової ніші, що приводить до зниження собівартості за
рахунок ефекту масштабу
Принцип 7. Підхід Передбачає розмежування достовірних фактів від помилкових
до
прийняття або сумнівних. Основа цього підходу – якісний вимір для
рішень на основі одержання даних про процеси і одночасне нагромадження
фактів
інформації, яка поступово перетворюється у знання
Принцип
8. Націлений на створення з постачальниками нових відносин. У
Взаємовигідні
разі налагодження постійних відносин з постачальниками
відносини
з можна говорити про управління ланцюжками доданих
постачальниками
цінностей для споживачів
Джерело: сформовано на основі [3–6].

Усі перераховані принципи управління якістю продукції
взаємопов’язані між собою і відмова від якогось із них або недостатнє
їх врахування в управлінській діяльності буде знижувати якість
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управлінських рішень та ефективність менеджменту з якості. Відтак,
якість виступає комплексним поняттям і характеризує системну
ефективність всіх аспектів діяльності: від управління до організації
виробництва і реалізації виготовленої продукції або надання послуг.
Вона є багатозначною та динамічною категорією, складність якої
визначається тим, що під нею розуміється велика кількість
характеристик та специфічних властивостей продукції. Проте не всі
властивості продукції визначають її якісні характеристики: беруться до
уваги лише ті, які є функціонально-корисними, забезпечують цільове
використання продукції на високому рівні та здатні задовольняти
потреби споживачів (замовників).
Для вирішення існуючих проблем щодо задоволення постійно
зростаючих потреб суспільства в якісній продукції необхідно
забезпечити цілеспрямоване управління процесом формування та
забезпечення якості. На сучасному етапі управління якістю охоплює
сукупність взаємопов’язаних технічних, організаційних, економічних,
соціальних факторів.
Технічні фактори будуть безпосередньо впливати на якість
виробленої продукції і включають в себе такі характеристики:
технічну
конструкцію
виробу,
використовувані
технології
виготовлення, технічний рівень розвитку проєктування, виробництва
та експлуатації, засоби технічного обслуговування і ремонту, сировину
і матеріали тощо. Організаційні фактори пов’язані із удосконаленням
організації виробництва, підвищенням виконавської дисципліни і
відповідальності, забезпеченням культури виробництва і відповідного
рівня кваліфікації персоналу, впровадженими методами контролю,
заходами безпеки. В групу економічних факторів входять: ціна,
собівартість, оплата праці, рівень витрат і втрат, підвищення
продуктивності суспільної праці та інше. Економічні чинники
особливо важливі в умовах посилення ринкової конкуренції, для яких
одночасно притаманні контрольно-аналітичні та стимулюючі функції.
До перших відносять такі, що дозволяють виміряти та проаналізувати
затрати на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія
стимулюючих чинників спрямована на створення умов, які сприяють
підвищенню рівня якості виробництва та зниження витрат. На
підвищення якості суттєво впливають соціальні фактори, до яких
відносять: професійну підготовку, освітній рівень та стаж роботи,
особисту зацікавленість у результатах праці, умови та безпека праці,
соціально-психологічний клімат в організації [5, 6].
Таким чином, в сучасних умовах, якість стає гарантією
конкурентоспроможності будь-якої організації, її фінансово-
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управлінської стійкості, авторитету та успішності. Поряд з цим, якість
є вирішальним фактором підвищення ефективності функціонування не
тільки окремої організації, але й інтенсивного розвитку національної
економіки загалом. Розвинені країни світу сприймають отримання
високоякісних показників як стратегічний імператив економічного
зростання та важливе джерело національного багатства. Якість
обумовлює управлінський статус і економічний престиж держави,
слугує основою задоволеності кожного громадянина та країни загалом,
а також є однією з найважливіших складових національної
конкурентоспроможності.
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
Висока імовірність виникнення та розвитку кризи в процесі
діяльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення
антикризового управління, яке повинно ґрунтуватися на розробці
комплексу заходів виходу із кризи та подолання неплатоспроможності
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