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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку потенціалу 

підприємства якість стала інтегруючим поняттям, що зачіпає інтереси всіх 

сфер діяльності організації та національних господарств. Для виробників 

якість – гарантія виробника щодо використання стандартів в технологічних 

процесах виготовлення продукції, а також вирішальним фактором 

забезпечення їх конкурентоспроможності, стійкості, репутації, успіху; для 

споживачів підвищення якості є умовою задоволення їхніх потреб та захисту 

їх прав.  

Можна вирішити головну проблему підвищення якості, впровадивши 

ефективну систему управління якістю. За даними Міжнародного Стандарту - 

система управління якістю «ISO 9000» широко визнана у світі. Механізми 

безпеки для забезпечення якісних процесів, техніки та послуг. Впровадження 

системи якості має бути стратегічним рішенням організації. На цій основі 

дослідження та створення системи управління якістю є головними факторами 

підвищення конкурентоспроможності та рентабельності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та наукових праць. Більшість робот 

вітчизняних вчених та зарубіжних експертів враховує актуальні проблеми 

управління якістю в організації, формування та впровадження системи якості. 

Зокрема, серед них можна виокремити таких: К. Ісікаву, Е. Демінга, 

Дж.Джурана, Ф.Кросбі, Й. Кондо, Я. Мондена, Дж. Харрингтона, Е. Крайєра, 

А.Табора, Х.Бреде, В. Вахрушева, І. Ісаєва та інші.  

В даний час питання створення системи управління якістю та 

забезпечення її ефективної роботи відповідно до вимог та стандартів 

міжнародного стандарту «ISO 9000» в організації нечасто вивчається у 

вітчизняних наукових працях. 

Метою написання роботи є дослідження теоретичних і практичних 

аспектів побудови системи управління якістю та вироблення практичних 
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рекомендацій щодо забезпечення її ефективного функціонування в АТ 

«Гідросила». 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань: 

 - вивчити суть системи управління "СУЯ", дослідити необхідність її 

побудови в організації та визначити основні завдання для забезпечення її 

ефективної роботи; 

 - дослідити базові вимоги до побудови "СУЯ" в організації та 

узагальнити критерії результативності її функціонування; 

 - охарактеризувати інституційне забезпечення створення та 

впровадження "СУЯ" в організації; 

 - діагностувати проблеми функціонування діючої системи якості в 

організації та оцінити її чи відповідають вони вимогам міжнародним 

стандартам; 

 - проаналізувати організаційне забезпечення функціонування "СУЯ" в 

організації; 

 - дати оцінку діючим процедурам управління якістю в досліджуваній 

організації та їх результативності; 

 - запропонувати заходи з удосконалення організаційного забезпечення, 

розроблення та впровадження "СУЯ" в організації; 

 - розробити пропозиції по удосконаленню системи документування 

процесів "СУЯ" в організації; 

 - надати рекомендації з впровадження елементів внутрішнього аудиту 

якості в організації. 

 - надати рекомендації по впровадженню внутрішнього аудиту якості в 

організації. 

Об’єкт дослідження – це процес побудови системи менеджменту якості 

на підприємстві АТ «Гідросила». 

Предмет дослідження – є система побудови системи якості та контроль 

за її підтримки в актуальному стані на підприємстві АТ «Гідросила». 
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Інформаційними ресурсами для написання роботи є: українське 

законодавство та нормативні акти, вітчизняні та закордонні стандарти якості 

ISO9000: 2015, наукові праці та практичні матеріали з управління якістю 

вітчизняних та зарубіжних вчених, а також практичні матеріали, що вивчалися 

в АТ «Гідросила». 

Методи дослідження – аналіз впровадження системи якості в АТ 

«Гідросила», аналіз ризиків, аналіз проведення зовнішнього та внутрішнього 

аудиту. 

Наукова новизна дослідження полягає в розроблених науково-

методичних рекомендаціях, спрямованих на вдосконалення системи якості та 

аудиту в діяльності підприємства. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у формуванні 

практичних пропозицій щодо вдосконалення процедур створення "СУЯ" в АТ 

«ГІДРОСИЛА», її організаційного забезпечення та підвищення 

результативності функціонування. 

Обсяг і структура роботи. Кваліфікаційна магістерська робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Робота містить 5 таблиць, 7 рисунків. Загальний обсяг роботи 92 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ  

ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1. Сутність і значення  управління системи якості в умовах ринкових 

відносин 

 

 

Ефективна діяльність підприємств повністю залежить від їхньої 

конкурентоспроможності, а вирішальним фактором є якість продукції. Аналіз 

японських компаній показує, що випуск високоякісної продукції може 

потроїти їх дохід у вигляді нижчих виробничих витрат, вищого чистого доходу 

від продажу та більшої частини ринків. Продукція високої якості приносить 

приблизно 40% рентабельності інвестицій, ніж неякісна продукції [1,с.76].  

За сучасних умов, якщо якість продукції відповідає або перевищує 

очікування споживачів, компанія може забезпечити свою 

конкурентоспроможність. Кожен товар або послуга має різні атрибути, що 

відображає їх практичність та задоволення певних потреб споживачів. 

Насправді для товару основною його характеристикою є рівень якості, який 

визначає придатність цих продуктів для задоволення потреб людини 

відповідно до її потреб. 

Питання забезпечення якості тісно пов’язані з людством на всіх етапах 

розвитку, але з огляду на фінансово-економічну кризу це особливо важливо на 

цьому етапі. Забезпечувати якісною продукцією, сприяти виживанню 

внутрішнього та зовнішнього ринків та підвищувати конкурентоспроможність 

вітчизняних підприємств на них.  

Вирішення проблеми підвищення управлінням системою якості та 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішніх та 

зовнішніх ринках, впливає на зростання економічної стабільності і має значне 



12 
 

соціально-економічне значення, що відображається в наступних аспектах: 

[37]:  

− порівняно з подібними або навіть гіршими товарами, якісні та 

конкурентоспроможні товари завжди можуть задовольнити соціальні потреби. 

Це означає, що поліпшення якості продукції в кінцевому рахунку еквівалентно 

збільшенню виробництва з меншими сукупними витратами на робочу силу, 

збільшуючи тим самим дохід від продажу компанії. У свою чергу, це призведе 

до поліпшення фінансового стану, стимулюючи тим самим розвиток, і на цій 

основі, забезпечуючи належний рівень конкурентоспроможності компанії. Це 

важливий фактор економічного розвитку на всіх етапах, не кажучи вже про 

кризу; 

- поліпшення якості продукції – це специфічна форма економії робочого 

часу. Навіть якщо виробляється та використовується якісна продукція, 

загальні соціальні витрати на робочу силу, необхідні для виробництва та 

використання високоякісних продуктів, значно зменшуються. Будь-яке 

зменшення витрат на виробництво означає збільшення продуктивності праці, 

що має вирішальне значення в мовах кризи. 

− якісна та конкурентоспроможна продукція забезпечує компаніям 

стабільну фінансову стабільність і має можливість максимізувати прибуток; 

− поліпшення якості продукції та конкурентоспроможності впливає не 

тільки на ефективність управління, а й на створення позитивного 

корпоративного іміджу. 

Важливість цього фактора важко переоцінити, оскільки за нестабільних 

умов вижити можуть лише найсильніші учасники ринку, яким потрібні 

ефективні механізми управління, позитивний імідж та висока ступінь 

схильності споживачів до продукції компанії; 

− якість продукції визначається під тиском розвитку сьогоденних 

досягнень та науково-технічного прогресу. Удосконалення якості 

інструментів та предметів праці, а також підвищення кваліфікації персоналу 

створює всі умови для підвищення якості кінцевої продукції. В такому 
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випадку – інноваційна політика в галузі управління системою якості і підхід 

до неї, а також впровадження технологічного розвитку – це вихід із кризи. 

Поліпшення якості продукції є одним із обов’язкових факторів для 

прискорення економічного розвитку. Удосконалення якості сировини та 

обладнання допомагає ефективніше задовольняти попит, заощаджуючи 

ресурси. На сьогоднішній день якість товарів є вирішальним для забезпечення 

його конкурентоспроможності на зовнішніх та внутрішніх ринках. Якість 

продукції є вирішальним показником для вимірювання рівня науково-

технічного досягнення в економіці та ефективності всіх її елементів. Без 

визначення та розуміння понять «якість виробництва» та «система управління 

якістю» неможливо оволодіти навичками пов’язаними питанням 

організаційного забезпечення управління системою якістю. 

Для розуміння необхідні наукові методи та розуміння понять - "якість 

продукції", стандартизація, сертифікація, практика договірного права та 

захист споживачів. Оскільки це дозволяє визначити мінімальну кількість 

стандартів, які потрібно виконувати та дотримуватися, щоб отримати якісну 

продукцію чи продукцію. Однак необхідно розглянути різні тлумачення 

поняття - "система управління якістю" яке не обмежується категорією "цільове 

вираження". Кожен може вирішити і визначити його самостійно, але 

врахувати його вимоги згідно стандартів. 

Наприклад, Ф. Кросбі стверджує, що якість – це "досягнення" [6], 

Е.Демінг вважає - "досконалість" - це означає досягнення встановленого рівня 

якості, очікуваного ринком [3], у А. Фейгенбаума якість - "сукупність 

ринкових, технологічних, виробничих характеристик товару (або послуги), 

тому використовуваний товар (або послуга) може відповідати очікуванням 

споживачів" [6, 17].  

Американські асоціації інспектування якості та Американські заклади 

стандартизації визначають якість - як "характеристики та ознаки набору 

товару (або послуг), що визначає можливість задовольняти потреби 

споживачів" [3,4,5,6,7]. 
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Експерти в галузі "СУЯ" Україні визначають якість продукції - як 

цінність, та ступень вартості, що придатне для використання за певних умов, 

призначенням або сукупність ознак якості, що відповідають встановленим та 

передбачуваним споживачем потребам ". 

Нещодавно література звернула увагу, що необхідно розуміння різних 

поглядів на поняття "якість" та техніко-економічного поняття. Зазвичай, 

тлумачення поняття "якість" повинно базуватися на всіх аспектах його 

розуміння, а саме: філософії, технології, економіці та праві. [8,с.84-85;11;12].  

З філософської точки зору якість залежить від атрибутів об’єкта, які 

визначають відносну стійкість об’єкта та формують внутрішній зміст.  

Соціальний аспект «якості» широко розглядається як якість життя та 

діяльності. Він стосується сукупності якісних об’єктів: довкілля, охорони 

здоров’я, освіти, розвитку особистості, товарів та послуг тощо.  

Як технічне поняття якість характеризується набором характеристик та 

кількісними параметрами, які були визначені в конструкції та визначені 

порівнянням товару з аналогами, стандартами чи встановленими стандартами.  

З економічної точки зору якість розглядається як відчутний результат 

виробничої діяльності, що супроводжується відповідними витратами, і 

оцінюється за ступенем відповідності продукції та потребам споживачів.  

З юридичної точки зору якість - це сукупність ознак, що відповідають 

вимогам, зазначеним у конструкторський та технологічній документації. 

Доцільним є виділення ще одного аспекту якості, а саме, відповідності 

обов’язковим вимогам, які встановлює суспільство. Сьогодні це: 

  запобігання потраплянню небезпечних, підроблених та 

фальсифікованих товарів на внутрішній та зовнішній ринок;  

 захищати права та інтереси споживачів; вимоги до обов’язкового 

маркування товарів для їх ідентифікації тощо [9].  

Вони потребують досягнення мети шляхом обов’язкової сертифікації 

продукції, національного нагляду та механізмів громадського контролю. 
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Якість - сукупність характеристик об’єкта (індивідуально описаний і 

розглядує мий процес, продукція, організація, система або будь-яка комбінація 

з них), що стосуються здатності його задовільнити обумовлені і передбачувані 

потреби споживача (ISO 8402:1994 «Управління якістю і забезпечення якості. 

Словник»). 

Якість - ступінь відповідності наявних характеристик потребам або 

очікуванням, які встановлені, як правило передбачені або являються 

обов’язковими (ISO 9000:2000 «Системи менеджменту якості. Головні 

положення і словник») [34]. 

Життєздатність поняття "якість" відображається в постійних змінах 

вимог та уподобань споживачів щодо якості та задоволення їхніх потреб. 

Задоволення якості споживачів рік тому може не відповідати основним 

вимогам сьогодення. Це пов’язано з формуванням вимог до якості під впливом 

суб’єктивних та об’єктивних факторів на різних етапах суспільного розвитку. 

Перший аспект втілюється у рівні розвитку науки, техніки та знань, втілених 

у продукті, тоді як інші аспекти втілюються у впливі споживача на виробника 

товарів та послуг та платоспроможності. Тому якість як динамічна 

характеристика відображає ступінь задоволення конкретних потреб 

споживача в конкретній ситуації на цільовому ринку. 

В історичному розвитку поняття якості змінювалось відповідно до 

розвитку соціальних потреб, диверсифікації та методів зростання та змін 

виробничих потужностей для задоволення цих потреб. Згідно з дослідженнями 

вчених [13, с. 139-140; 16], динамічний процес розвитку та зміни сутності 

якості можна описати у чотири етапи, які відповідають вимогам для 

характеристики різних стадій якості еволюція. 

Визначаються такі рівні: дотримання стандарту; відповідність 

використанню; співставлення значень; відповідність прихованим 

(неочевидним) потребам. 

У зв’язку з цим слід врахувати, як сучасне українське законодавство 

визначає поняття «Якість товарів, що поставляються». Так, у 
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«Господарському кодексі України» (ст. 268) [9]) зазначено - якщо обидві 

сторони договору не визначають у контракті вищих вимог до якості, якість 

поставленого товару повинна відповідати стандартам, технічним вимогам 

(якщо такі є) та іншим технічним документам або зразкам (еталонам), що 

вимагають якості. 

Цивільний кодекс України (( ст. 673) [10]) зазначає – що відповідно з 

договором купівлі-продажу, продавцю необхідно надати покупцеві товар 

(послугу), який буде відповідати і задовольняти усі умови і вимоги, які 

прописані даним договором ( чи додатковою угодою), або законодавчим 

вимогам та встановленим стандартам і придатні "для цілей використання" 

товару. У Законі України “Про захист прав споживачів” зазначено, що якість - 

це "атрибут" товару, який відповідає вимогам нормативних актів щодо такої 

продукції та умовам домовленостей, укладених із споживачами [10].  

Отже, "якість" (ми розуміємо) - це сукупність атрибутів товару, що 

містяться у національних та міжнародних правилах та технічних умовах 

(документах), або сукупність атрибутів товару, які прописані в умовах 

договору купівлі-продажу, що має здатність щоб задовольнити встановлені 

можливості і здібності та очікувані потреби споживачів, встановлені 

властивості товару. [14]. 

З огляду на потреби споживачів і їх вимог до продукції (товару), в 

ринковій економіці було висунуто поняття "якість продукції". Ми також 

повинні звернути вагу і враховувати умови, в яких використовується продукт. 

Ідея цього методу – належить голландському вченому Дж. Ван Еттінгеру. [5].  

У сучасній теорії існує три рівні якості на підприємстві [36]: 

1) організаційний рівень, на якому якість пов’язана зі рівнем 

задоволення потреб споживачів продукції;  

2) рівень процесу, тобто рівень функціональних підрозділів 

підприємства, де якість визначається технологією, сировиною, навичками 

працівників та ступенем реалізації основних процесів та функцій;  
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3) рівень підрядника, де якість визначається точністю, повнотою, 

своєчасністю, новизною та виробничою вартістю. 

Визнаний експерт з якості А. Фейгенбаум (США) наголосив, що для 

забезпечення якісною продукцією, компанія повинна розвиватися на основі 

цього основного принципу [17]: 

- якість - не вид роботи підприємства - це динамічний і постійно змінний 

процес, який зачіпає всі функції управління. Слід усвідомлювати, що якість 

продукції не тільки у виробничому циклі, але і в процесі підготовки 

виробництва, реалізації та обслуговування, забезпечується якість продукції. 

- це значить, що підтримка якості продукції - це не тільки технічна 

функція, яка підпорядкована служби технічного контроля чи будь-якого 

існуючого структурного підрозділу чи відділу утримання, але також 

систематичний процес, пов’язаний з управління кожної служби чи відділу 

обслуговування підприємства; 

- якість підвладна тому, на скільки кожен працівник компанії бере участь 

у її формуванні. Інакше кажучи - важливо поліпшити якість продукції компанії 

для постійного навчання працівників та підвищити їх мотивацію; 

 якість не буде перешкоджати виробництву, але допоможе зменшити 

виробничі витрати (зменшити частку бракованої продукції - зменшити 

невиробничі виробничі витрати); 

- якість вимагає використання нового обладнання та технології. 

Застосування нової технології виробництва починається з автоматизації 

процесу проектування та автоматизації контролю якості продукції; 

 - якістю продукції слід керувати безпосередньо та ефективно, як 

виробництвом, фінансами, науково-технічний розвитком тощо. 

Виходячи з цих принципів, ми можемо визначити три ключові фактори, 

що задовольняють якість продукції Українських підприємств, а саме 

«персонал-обладнання та управління технологіями». Вирішальна роль 

розширює можливості співробітників та їх здатність забезпечувати якість 
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продукції. Насправді вирішення не доопрацювання якості продукції 

зумовлене мотивацією працівників активно виконувати якісну роботу. 

 Іншим фактором удосконалення якості продукції Українських компаній 

є техніка та технології, або їх здатність забезпечувати якісну готову 

продукцію. Ми говоримо про розвиток наших вчених для вдосконалення 

існуючих технологій та гарантування вищої загальної якості окремих операцій 

та виробництва продукції [5; 7; 9;]. Зокрема, нові технології можуть 

забезпечити зменшення витрат на забезпечення належної якості та 

експлуатацією людських ресурсів, що позитивно вплине на 

конкурентоспроможність продукції та дієвість діяльності підприємств. 

Здатність товару задовольнити заданий або очікуваний попит покупця 

визначається спеціальними показниками якості.  

Показники якості - це кількісні характеристики однієї або декількох 

характеристик товару за певних умов створення, експлуатації чи споживання. 

Особливості - це будь-які унікальні атрибути. Він може бути власним або 

встановленим, якісним або кількісним і належати до різних категорій.  

Розрізняють такі типи характеристик: фізико-механічні, електричні, 

хімічні, біологічні характеристики; сенсорні, пов’язані із запахом, дотиком, 

смаком, зором, слухом; поведінка ввічлива, чесна, чесна; пунктуальна в часі, 

надійна, готова; ергономіка наука та функціональність - адаптувати до 

фізіологічних особливостей людини, швидкості, потужності, 

вантажопідйомності тощо [4;18;11]. 

Згідно з визначенням "якість продукції", продукт вважається якісним, 

якщо за мінімальних витрат протягом усього його життєвого циклу він 

максимально сприяє здоров'ю та потребам тих, хто бере участь у його 

проектуванні та реставрації (повторному використанні), з мінімальним 

споживанням енергії та інших ресурсів з прийнятним впливом на навколишнє 

середовище та суспільство. Тому, щоб представити споживачам якісну та 

конкурентоспроможну продукцію, виробник повинен забезпечити якість на 

всіх етапах свого “життєвого циклу”.  
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Відповідно до правил міжнародного стандарту серії ISO 9000, 

"життєвий цикл продукції включає 11 етапів [34]: маркетинг; технічні вимоги 

до проектування та розробки, розробка товару; логістична підтримка; 

підготовка та розробка технічних процесів; виробництво; контроль, 

випробування та дослідження; упаковка та зберігання; продаж, розподіл 

продукції; встановлення та експлуатація; технічна допомога з технічного 

обслуговування; утилізація після використання. 

Якість товару характеризується відповідними особливостями, які 

становлять його цінність та задовольняють умови та очікувані потреби 

споживачів. Показники якості – це «кількісні» характеристики продукту або 

продуктивності продукту, які можуть характеризувати продуктивність 

продукту за певних умов виробництва та експлуатації (споживання). 

Показники якості класифікуються за різними класифікаторами [19; 18; 

8; 20], а саме: сукупність ознак; кількість ознак (одинична, складна, група, ціле 

число); об’єкт оцінки якості (основний; відносний); метод ідентифікації 

(споживання Показники, необхідні виробнику; показники залежать від 

виробника); метод визначення (прогноз; проект; виробництво; експлуатація); 

метод розрахунку (розрахунок, статистика, експеримент, експертиза). 

Отже, показники, класифіковані за набором характеристик, властивих 

певному виду товару, включають: фізичні, сенсорні, естетичні, функціональні, 

ергономічні, довговічність, економічність, довкілля, безпеку та 

транспортабельність.  

У свою чергу, фізичні властивості поєднують наступні набори 

показників: призначення, технологічність, надійність, функціональна точність 

та довговічність.  

- показник призначення характеризує ефект продукту відповідно до 

сфери використання та застосування продукту;  

- показник надійності включає поняття надійності продукту, терміну 

придатності, ремонтопридатності та довговічності; 
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- показник технологічності характеризує ефективність 

конструкторських та технічних рішень.  

Для забезпечення високої продуктивності; параметри виробу 

(наприклад, безперебійна робота та точність роботи та відповідність вимог 

технічної документації) вказують на точність експлуатації.  

Ергономічний показник відображає - взаємозв’язок людей у процесі 

виробництва, що утворюються з ряду таких елементів - гігієнічних, 

антропометричних, фізіологічних та психологічних характеристик, що 

відображаються під час використання (виготовлення) продукту. Це: 

освітлення, температура, вологість, пил, вібрація, випромінювання, 

концентрація водяної пари. 

Естетичні показники - диференціюють здатність товару висловлювати 

інформацію, повноту та досконалість. 

Естетичні показники - диференціюють раціональність форми 

(відповідно до дизайнерської форми, характеристиками конструкції, 

технологією виготовлення та унікальністю використовуваних матеріалів), 

інформаційною та художньою виразністю товару ((примітивність, стиль, 

мода), повнота (пластичність, впорядкованість)), досконалість і стабільність 

продукту. 

Показники економічної ефективності - диференціюють, що товар 

відповідає рівням витрат матеріалів, трудових та фінансових запасів, 

необхідних для виготовлення, експлуатації (споживання). До показників 

належать: собівартість продукції, ціна реалізації (виготовлення), прибуток, 

рентабельність. Індекс транспортабельності вказує, чи придатний товар для 

транспортування. Екологічні показники диференціюють рівень шкідливого 

впливу продукту на навколишнє середовище під час її виготовлення або 

експлуатації, наприклад, ймовірність скидання шкідливих речовин та 

випромінювання продукту під час зберігання, транспортування та 

експлуатації.  
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Показники безпеки необхідні та характеризують їх характеристики 

відповідно до безпеки продукту під час споживання (особливо продуктів 

харчування), використання, монтажу, обслуговування, ремонту, зберігання та 

транспортування [18, 8]. 

За нинішніх обставин компанії, що надають свої послуги на світовому 

та вітчизняному ринках, все частіше впроваджують систему "Загальне 

управління якістю (TQM)", що є загальним результатом співпраці між 

Східним та Західним концепціями "Управління якістю продукції". 

Цей тип складної (загальної) "системи управління якістю", в якій: 

стратегія системи якості, управління системою якості та загальне 

вдосконалення та забезпечення системи якості однаково важливі в системі 

корпоративного управління (включаючи всі структури управління в 

корпоративному управлінні). Ця система сильно вплинула на структуру 

корпоративного управління. 

 

1.2. Складові елементи системи управління якістю на підприємстві 

 

Складовими елементами системи TQM є: оцінювання планування, 

аналіз і контроль якості продукції. Схематичне відображення системи TQM 

наводиться на рис. 1.1. 

 

Рис.1.1. Основоположні елементи управління якістю продукції в системі 

TQM [23]. 
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Відповідно до філософії TQM - ефективність "СУЯ" обумовлена трьома 

такими умовами [21; 22; 23]:  

 глибоке розуміння потреби вищих корпоративних чиновників 

(керівництва) у постійному покращені якості; 

 інвестування не в обладнання, а в людей;  

 перетворити або створити організаційну структуру спеціально для 

загального управління "СУЯ". 

Забезпечення якості в TQM розглядається - як система вимірювання, яка 

може постійно підтримувати впевненість споживачів до якості продукції. 

Водночас роль персоналу та навчання персоналу значно зростає. У відносинах 

між постачальниками та споживачами дуже важлива сертифікація системи 

якості, яка відповідає міжнародному стандарту ISO 9000. Споживачі активно 

користуються методом оцінки постачальників, виставляють свої рейтинги і 

намагаються співпрацювати лише з певним видом постачальників (звичайно, 

лише найкращими постачальниками.) Вони крім того приділяють велику увагу 

якості процесу, який зазвичай вважають називати 5S [22; 34]): 

Men - (інформація, мотивація, кваліфікація, навчання, персонал); 

Machine - (обладнання, інструмент); 

Material-матеріали (сировина, деталі, напівфабрикати, комплектуючі); 

Method-метод (організаційна система, стиль керівництва, технологія); 

Mileu-середовище (умови праці). 

Ефективність управління якістю залежить від розробки відповідної 

системи, яка враховує особливі атрибути конкретної продукції та оцінює 

показники якості. Тобто кожен основний елемент системи TQM підтвердити 

та пов’язанти з конкретним продуктом. TQM (Загальне управління якістю 

продукції). 

Управління системою якісті відбувається за допомогою "СУЯ" 

розроблної на підприємстві. "Система управління якістю" - це загальна 

структура усіх процедур, процесів та ресурсів, необхідних для успішного 

впровадженння та управлінням якістю. 
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Вона має бути невід’ємною частиною "СУЯ" акціонерного товариства 

«Гідросила» і повинно задовольняти впевненість в керівництві організації 

та/або споживачах, що продукт або послуга відповідатиме встановленим 

вимогам щодо якості. Як показано на рисунку 1.2, споживач потрапляє в центр 

трьох ключових аспектів "СУЯ". Рисунок показує, що лише шляхом 

узгодження відповідальності керівництва, персоналу та матеріальних ресурсів 

зі структурою системи якості можна досягти задоволення споживачів.

 

Рис1.2. Ключові аспекти системи управління якості [20]. 

Як правило, впровадження на підприємстві «СУЯ» вимагає великих 

коштів, належної підготовки фахівців та спеціалістів без відриву від 

виробництва, розвитку багатьох наукових досліджень та розуміння першого 

менеджера. Загальна сума впровадження (від 48 до 1,8 млн.грн.) Та термін 

сертифікації та впровадження "СУЯ" (від 1,5 до 3 років) залежать від масштабу 

та виробничих потужностей компанії, типу продукції, рівня підготовки 

працівників тощо. 

На підприємстві c 2000 року сертифікована система менеджменту якості 

(СМЯ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту «(МС) ISO 9001». 

СМК підприємства вдосконалюється під впливом вимог споживача, завдань і 

цілей підприємства, внутрішніх і зовнішніх бізнес - процесів. З 2012 року для 

перспективного планування якості (APQP) на підприємстві застосовуються 

методики МС ISO / TS 16949: FMEA, MSA, SPC, PPAP. 
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З 2013 року розроблена Програма по впровадженню МС ISO 14001. В 

даний час на підприємстві виконуються вимоги екологічного менеджменту. 

У 2015 році розроблено Програму з впровадження МС OHSAS 18001. 

В даний час на підприємстві виконуються вимоги міжнародного стандарту 

в галузі професійної безпеки та здоров'я ISO 45001. 

«Керівництво по системі менеджменту» (Далі по тексту Керівництво по 

СМ) описує систему менеджменту ПАТ АТ «Гідросила» відповідно до вимог 

стандартів ISO 9001, ISO /IATF 16949. Для більш повного задоволення 

замовників, а також для підвищення відповідальності в галузі охорони праці 

та навколишнього середовища «Керівництво по СМ» доповнено вимогами 

стандартів ISO 14001 та OHSAS 18001 ISO 45001. Структура «Керівництва по 

СМ» побудована відповідно до стандарту ISO 9001 і забезпечує повне 

охоплення вимог ISO 9001 та вимог ISO / TSIATF16949; ISO 14001; OHSAS 

18001 ISO 45001, Виконуваних підприємством. 

«Керівництво по СМ» є базовим документом в структурі СМ, в якій 

встановлені основні принципи функціонування системи менеджменту якості, 

системи екологічного менеджменту та системи менеджменту охорони праці. 

Система менеджменту якості базується на семи принципах 

міжнародного стандарту ISO 9001:  орієнтація на споживача; лідерство; 

залучення персоналу; процес ний підхід; вдосконалення; прийняття рішень на 

основі свідчень; менеджмент взаємин. 

Система екологічного менеджменту базується на принципах ISO 14001, 

спрямованих на реалізацію екологічних цілей і програм. 

Основні принципи і вимоги OHSAS 18001 ISO 45001 надають 

можливість оцінити систему управління безпекою з різних точок зору. 

Масштаб застосування стандарту залежить від характеру і умов, що 

впливають на діяльність підприємства і базується на наступних принципах: 

- залучення топ - менеджменту в реалізацію програми; 

- виявлення ризиків виробничої безпеки та професійних захворювань; 
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- реалізація політики та цільових програм, що забезпечують безперервне 

вдосконалення; 

- контроль діяльності системи безпеки та управління ризиком; 

- дотримання санітарних і гігієнічних вимог; 

- відповідність правовим нормам і вимогам; 

- постійний аналіз, оцінка і вдосконалення системи. 

Концепція ІСМ ґрунтується на таких передумовах: 

- для підвищення результативності діяльності підприємства необхідно 

поліпшення своїх внутрішніх процесів; 

- впровадження вимог стандарту ISO 9001 не завжди є вичерпною 

стратегією, так як деякі сторони діяльності підприємства залишаються за 

межами області відповідальності стандарту (наприклад, охорони 

навколишнього середовища і професійної безпеки); 

- правильним рішенням є стратегія врахування ризиків і управління 

ризиками не тільки по відношенню до якості продукції, але і по відношенню 

до навколишнього середовища (ISO 14001) і персоналу (OHSAS 18001 ISO 

45001), коли будь-яку небезпечну подію для процесів, що реалізуються в 

організації, розглядається з точки зору можливих втрат в області якості, 

екології та охорони праці персоналу. 

При інтеграції систем менеджменту визначають елементи, які можуть 

виграти від інтеграції: єдина стратегія підприємства;  оптимальне 

використання ресурсів; комплексні заходи оперативного контролю та загальне 

управління документацією; загальні інформаційні та забезпечують системи; 

загальна система підготовки та розвитку персоналу; організаційна структура і 

структура підзвітності;  системи вимірювання та моніторингу; записи і 

звітність; єдиний аудит. 

Керівництво по СМ призначене для використання як внутрішніми, так і 

зовнішніми сторонами. Для внутрішніх користувачів АТ«Гідросила», задіяних 

в структурі СМ, Керівництво РМ є основним керівним документом, який 

одночасно є довідковим посібником для функціонування і підтримки в 
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робочому стані СМ; а для зовнішніх - доказом і демонстрацією здатності 

підприємства виконувати вимоги споживачів, нормативні вимоги, вимоги 

інших зацікавлених сторін, а також свої власні. 

За підготовку, введення в дію та актуалізацію Керівництва по СМ 

відповідає директор за якістю. Керівництво по СМ затверджується головою 

правління - генеральним директором і вводиться в дію наказом по 

підприємству. 

В теорії управління якістю виділяються чотири типи методів управління 

якістю [25;18;8;]: 

 - економічний метод - це необхідність забезпечення і створення такух 

сприятливих економічних умов, які повинні підштовхувати компанію вивчати 

потреби та вимоги споживачів, а також створювати, виготовляти та 

підтримувати продукцію на основі цих потреб та вимог; 

 - методи матеріального стимулювання - можуть не тільки спонукати 

працівників створювати та виготовляти високоякісну продукцію, але й 

компенсувати збитки, спричинені неякісною продукцією; 

 - методи організації та управління - ці методи які виконуються завдяки 

обов’язкових вказівок, наказів та управлінських вказівок; 

-методи навчання - що впливають на обізнаність та емоції учасників 

під час виробничого процесу, які підштовхують їх до якісної роботи та 

чіткого виконання вказівок та функції "СУЯ" продукції. Це моральне 

заохочення за випуск якісної продукції, горде сприйняття честі бренду тощо. 

У практиці управління якістю використовуються, в основному, 

організаційно-розпорядчі (адміністративні), інженерно-технологічні, 

економічні та соціально-психологічні сов окупності. Всі вони можуть бути 

представленні за різними ознаками  (табл. 1.4 ). 

Організація та методи управління базуються на інструментах, 

необхідних для виконання замовлень та інших інструкцій, спрямованих на 

поліпшення та забезпечення необхідного рівня якості. Група організації 
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управління якістю та група методів управління включає такі методи 

впровадження: 

- правила "регламент" (загальна організація, функція, посадова особа, 

структура); 

- стандартизація (стандарти, засновані на різних рівнях і статусі); 

- рейтинг "нормування" (на основі часу, кількості, співвідношення, 

специфікації вартості); 

- опис "інструктування" (ознайомлення, пояснення, пропозиція, пояснення); 

- адміністративний вплив "розпорядження" (на основі наказів, інструкцій, 

інструкцій, рішень, контролю за виконанням запобігання використання та 

оперативного впливу). 

Таблиця 1.4  

Класифікація особливостей методів управління якістю [26] 

 

 

Серед них необхідно відзначити: розробку і реалізацію політики у сфері 

"СУЯ", яка затверджується першими особами організацій; розробку i 
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реалізацію нормативно-технічної документації, процедур контролю за якістю; 

впровадження державних стандартів, стандартів підприємства, технічних 

умов; розробку і впровадження положень про підрозділи, відділи та посадових 

та робітничих інструкцій; підбір, розстановку, виховання і атестацію кадрів з 

"СУЯ"; впровадження передового досвіду з управління якістю, забезпечення 

виконання цільових програм з якості; накази та розпорядження з "СУЯ", 

забезпечення виконання вимог міжнародних стандартів, ДСТУ та ТУ, 

контроль за виконанням вимог нормативно-технічної та нормативно-

методичної документації і рішень з управління і забезпечення якості. В 

процесному підході визначення та побудова процесів здійснюється з точки 

зору створення ними цінностей для споживачів. 

 

 

1.3. Процес формування системи управління якістю 

 

 

Встановлення та впровадження системи управління якістю на 

підприємстві - це складний процес, який вимагає багато часу та ресурсів та 

зосереджується на постійному вдосконаленні діяльності. Зміст створення 

системи управління якістю полягає у визначенні всіх процесів, які залежать 

від якості продукції чи послуг, що надаються. Існує дві основні цілі для 

розробки системи управління якістю. 

Перша – забезпечення та оптимізація роботи, конкурентоспроможності 

продукції та послуг, що виробляються, підвищення ефективності 

виробництва. 

Друга мета - показати всім потенційним споживачам здатність постійно 

виробляти продукцію, яка задовольняє встановленим вимогам якості та 

кількості, щоб задовольнити всі їх потреби. 
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Згідно державного стандарту «ДСТУ ISO 9001:2015», запровадження 

«СУЯ» має бути стратегічним рішенням для підприємства. На її розроблення 

та запровадження впливають такі фактори [34]:  

а) Навколишнє середовище, зміни в ньому, ризики, пов’язані з 

навколишнім середовищем; 

б) Зміна вимог; 

в) Цілі діяльності та її завдання; 

г) існуючі процеси виробництва, надання послуг; д) Розміри та 

структура. 

МС ISO 9001: 2015 та державний стандарт ДСТУ ISO 9001: 2016, 

визначені на цій основі, визначають правила щодо створення "СУЯ" та 

застосовується до всіх груп процесів "СУЯ": від управління документами до 

вищого керівництва. Управління ресурсами, продукту щодо створення та 

вимірювання, аналізу та поліпшення процесів. Стандартами, встановлені такі 

вимоги до забезпечення ефективного функціонування «СУЯ». [34]: 

1. Загальні вимоги. Організація повинна розробити, задокументувати, 

запровадити й підтримувати систему управління якістю та постійно 

поліпшувати її результативність відповідно до вимог стандарту.  

Для цього, мають бути: 

а) визначені процеси, необхідні для «СУЯ», та їх використання в межах 

організації; 

б) встановлена послідовність, взаємодія процесів; 

в) розроблені критерії  та методи, для забезпечення результативності 

функціонування та контролю цих процесів; 

г) забезпечення, наявність ресурсів, інформації що необхідна для 

підтримування і функціонування та моніторингу цих процесів; 

д) проводити моніторинг, вимірювання і аналіз цих процесів; 

е) вживати заходи, необхідні для досягнення поставлених результатів і 

забезпечення постійного поліпшення цих результатів та процесів. 
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2. Вимоги до управлінських та організаційних процедур в основному 

стосуються областей управлінських обов’язків та відповідальності, 

управлінських повноважень, аналізу управління, орієнтації на споживача та 

споживача, планування "СУЯ", політики та цілей щодо якості та ресурсного 

забезпечення. 

3. Зафіксуйте вимоги процесу розробки та впровадження "СУЯ". 

4. Вимоги до методів і процесів "СУЯ". Ці вимоги стосуються: плану 

створення продукту; нормативних документів щодо проектування та 

розробки; управління виробничим процесом; впровадження та підтримка 

методів ідентифікації товару в порядку роботи на всіх етапах виготовлення 

продукції; контроль якості. [14;26]. 

Для ефективної та дієвої організації "СУЯ" необхідно чітко зазначити 

об’єкти та мету управління, тобто краще зрозуміти (використовувати) та 

організувати явище всього процесу в цілому. Що стосується управління якістю 

продукції, то тут слід розрізняти такі категорії [18;14].  

Об’єкт управління - "якість продукції" (об’єктом може бути місце 

виробу на ринку, його технічний рівень або властивості товару). 

Мета - це підвищення рівня та статусу якості продукції на основі 

врахування економічних інтересів виробників та споживачів та вимог щодо 

безпеки продукції та екологічності. Тема управління - це управлінські 

установи та особи на всіх рівнях, спрямовані на забезпечення реалізації та 

підтримання запланованого стану та рівня якості продукції. Методи та 

інструменти управління - це спосіб, яким керівний орган впливає на елементи 

виробничого процесу, щоб забезпечити реалізацію та підтримку стану та рівня 

якості продукції. 

У процесі створення "СУЯ" в організації рекомендується впроваджувати 

її основні принципи і методики управління. Принципи управління якістю - це 

основні принципи та ідеї, що складають функціонування "СУЯ". Принципи 

визначають механізм створення "СУЯ", який допомагає зрозуміти ДСТУ ISO 

9001-2016 та оцінити існуючу систему управління [34].  



31 
 

Згідно стандарту ДСТУ ІSO 9001-2016, побудова систем управління 

якістю ґрунтується на таких основних принципах:   

1) орієнтація на споживача (замовника); 

2) лідерство;  

3) залучення працівників;  

4) процесний підхід;  

5) системний підхід до управління; 

6)постійне поліпшення та удосконалення; 

7) прийняття рішень на підставі фактів; 

8) взаємовигідні стосунки з постачальниками (рис.1.3 ) 

 

Рис 1.3.Сучасні принципи управління якістю в організації [14] 
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Слід сказати, що принципи "СУЯ" повинні постійно застосовуватися у 

виробничому процесі, оскільки вони спрямовані на вдосконалення 

підприємства та підвищення якості. 

Фундаментальними залишаються принципи комплексного управління 

якості: 

- якість продукції - це не тільки особлива функція технічного відділу та 

науково-дослідного відділу, але і весь процес врахування всіх підрозділів 

підприємства, його клієнтів та постачальників, а також спосіб управління 

організацією; 

- підвищення якості повинно забезпечуватися під час маркетингових, 

проектних та інженерних робіт, етапів виробництва та обслуговування виробу; 

- постійне поліпшення якості потребує розроблення і застосування нових видів 

технологій; 

- належної якості можна домогтися тільки тоді, коли створено чітко 

орієнтовану на споживача систему управління якістю. 

Організаційна структура управління (Додаток А) – одна з важливих 

концепцій управління, пов’язана з "процесом управління", цілями, функціями, 

роботою керівників та розподілом влади та відповідальності (включаючи 

якість), включаючи всі рівні та категорії управління та спеціалізації. 

Процес управління якістю - це впорядкований набір взаємопов’язаних 

елементів для забезпечення функціонування та розвитку всієї організації. 

Ключові поняття процесу управління - це елементи, зв’язки (взаємозв’язки), 

рівні та дозволи. Елементами процесу управління можуть бути або окремий 

працівник (керівник, експерт, працівник), або адміністративний відділ або 

організація обслуговування, де один або кілька фахівців виконують певні 

функції. Зазвичай процес управління складається із загальних функцій 

управління, які об’єднуються в цикл управління (рис.1.4). 
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Рис 1.4. 

 

Рис. 1.4. Процес управління в організації [27] 

 

Процес управління включає такі основні операції: постановка цілей; 

вибір; інформаційна робота; робота з аналізу; формулювання та вибір планів 

дій (тип рішення); організація та практична робота (впровадження рішень). 

Кожна операція, введена в програму, має набір конкретних операцій, і 

формування та реалізація цих операцій може забезпечити оперативні функції 

для процесу управління. Наступна таблиця містить склад кожної операції та 

умови успішного виконання. 

Процес становлення "СУЯ" на підприємстві впроваджується в кілька 

етапів і повинно відповідати вибраної концепції підприємства та стратегії 

якості. Дає зміст операції та умови для виконання процесу "СУЯ" в табл. 1.2. 

Організація "СУЯ" припускає, що топ-менеджмент підприємства 

розробляє необхідні процедури по управлінню та контролю на основі обраної 

стратегії. В реалізації вибраної і розробленої концепції "СУЯ" бере участь весь 

персонал компанії, включаючи працівників, якім необхідно бути 
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сертифікованими та розуміти цілі управління та завдання по підвищенню 

якості продукції. 

Таблиця 1.2  

Зміст операцій процесу управління якістю та умови їх реалізації [25] 

 

 

Метою наступного етапу є визначення та перевірка вимог споживачів до 

певних товарів. Ці вимоги можуть стосуватися окремих матеріалів, запасних 

частин, постачальників напівфабрикатів від виробників та товарів, які 
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опосередковано надаються кінцевим споживачам через якість продукції. Хоча 

більшість компаній звертають увагу на потреби зовнішніх споживачів, 

внутрішні споживачі також важливі для вирішення проблем якості, таких як 

виробничий відділ та ті, хто займається маркетингом та фінансами. На цьому 

етапі необхідно постійно контролювати зміни потреб споживачів, а також 

використовувати анкети, структуровані інтерв’ю, націлювання на окремі 

групи та інші методи. Окрім постійного вивчення потреб споживачів, 

необхідно також стежити за зміною ринкових пріоритетів. 

Етап контролю впровадження ,тісно пов’язаний з знанням потреб та  

запитів споживачів - це етап моніторингу рівня реалізації поточних 

управлінських рішень "СУЯ". З цієї причини необхідно визначити методи 

систематичного вимірювання відхилень від встановленого рівня якості. До 

таких інструментів управління "СУЯ" у виробничому процесі відповідають 

різні статистичні методи часткового та постійного контролю, карти "контролю 

якості", графіки, аналіз Парето тощо. Зв’язок між етапами впровадження 

"СУЯ" зазвичай, здійснюється із застосуванням постійних методів контролю 

та аналізу. Загальна процедура управління якістю зображена на рис. 1.5.

 

Рис.1.5. Процес управління якістю на підприємстві. [28] 



36 
 

Стратегії "СУЯ" повинна зосереджуватися на таких моментах: 

розуміння вимог споживачів; постійне вдосконалення якості та постійний 

моніторинг; заходи з підготовки та перепідготовки; важливість організаційних 

змін. 

Наступним кроком є - реалізація прийнятої стратегії якості. Складність 

впровадження полягає у всіх аспектах якості, які безпосередньо пов’язані з 

багатьма завданнями, що виконуються працівниками, із залученням 

підприємства-виробника та посередника (асоціації) готової продукції. 

Завдання управління якістю - встановити загальну ідеологію для всіх типів 

працівників (включаючи менеджмент, виробництво, складування та інші види 

робітників, водіїв та робітників, що займаються переробкою та упаковкою 

товарів), та зрозуміти статус прийнятої стратегії якості компанії . Експерти з 

контролю якості виробництва та послуг [29;30]. 

Система «управління якістю» - ґрунтується на ряді конкретних 

стандартів Законів та нормативних актив - вимагають кількості, якості та умов 

надання послуг. Стандарт включає перелік послуг, нормативні документи 

щодо процесу надання послуг тощо. 

На сьогодні в "СУЯ" дуже важлива - сертифікація "СУЯ", що є 

підтвердженням забезпечення відповідності високої якості та стабільності 

продукції вимогам сертифікації. Сертифікат "СУЯ" дозволяє компаніям 

зберегти свої високі конкурентні позиції на ринку. Виходячи з міжнародного 

досвіду, ми розуміємо - що при сертифікації необхідним інструментом для 

забезпечення встановленої високої якості, є відповідність вимогам стандартів, 

регламентів і технічної документації (НТД) – є сертифікація. 

Сертифікат від лат. certіm - вірно, facere – робити [31]. Сертифікація – це 

процес, за яким офіційно акредитована організація реєструє, чи відповідає 

продукція, "СУЯ", системи екологічного менеджменту та робітники вимогам 

законодавства. 

Сертифікація продукції полягає у здійсненні ряду заходів, щоб 

підтвердити, чи відповідає товар певним стандартам за допомогою 
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сертифіката (документа). Підприємства, що використовують сертифікацію 

продукції за ринкових умов і мають відповідний сертифікат , мають наступні 

переваги: 

- забезпечити довіру вітчизняних та іноземних споживачів до якості продукції; 

- прияти та спростити вибір споживачами основних продуктів 

- надавати споживачам об’єктивну інформацію про якість продукції; 

- прияти довгостроковому успіху та захисту в конкуренції з 

несертифікованими виробниками продукції; 

- зменшити імпорт подібної продукції до країни; 

- заборонити надходження в країну неякісної імпортної продукції; 

- допомога у вдосконаленні організаційно-технічного рівня виробництва; 

- стимулювати прискорення НТП. 

Сертифікація стала одним із важливих механізмів «СУЯ»: вона може 

«об’єктивно» оцінювати продукцію, забезпечувати відповідність екологічним 

вимогам та гарантувати споживачам якість, відповідність та 

конкурентоспроможність продукції. 

У міжнародній практиці безпека людської та екологічної продукції 

підтверджується сертифікацією протягом тривалого часу. Незважаючи на 

високу вартість сертифікації, виробники змушені отримувати сертифікати, 

щоб зайняти ринок і уникнути втрат при продажу своєї продукції. Ці втрати 

величезні: за даними Торгової палати, вони становлять 25% продажів. А в 

деяких випадках і вище. 

В існуючих і широко використовуваних методах виробництва високе 

місце займає внутрішній технічний контроль якості. На підприємствах, що 

мають функції безпосереднього контролю якості, продукція, що 

споживається, виконується відділом технічного контролю. Основним 

завданням технічного контролю є постійне забезпечення необхідного 

контролю якості шляхом безпосереднього контролю кожного товару та його 

цілеспрямованого впливу на умови та фактори, що складають товар, і 

визначення його як продукт. 
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Правильний підбір об’єктів та методів контролю якості можуть успішно 

вирішити цю проблему. Об'єктом контролю повинні бути всі етапи виробничої 

системи та її взаємопов'язані елементи, а саме вхідні ресурси (ресурси), сам 

процес виробництва та вихідні дані (товари). 

Причиною «контролю» ресурсів - (матеріалів, енергії, інструментів, 

інформації, персоналу) на вході в систему є те, що якість визначає 

конкурентоспроможність готової продукції. Використання недостатніх 

якісних ресурсів у процесі виробництва призведе до зниження якості 

продукції. 

Якість продукції значною мірою формується в процесі виробництва. Це 

вимагає ретельного контролю технології виготовлення. Об'єктом управління 

тут є технічна модель, яка повністю відповідає виробничим вимогам - трудовій 

дисципліні, обробці та складанню продукції. У цьому випадку потрібно не 

тільки контролювати якість, але й контролювати кількість, оскільки 

порушення технології, виробничої та трудової дисципліни може призвести до 

пошкодження сировини, деталей і навіть готової продукції, не через збій 

виробничого процесу. 

Контроль на виході з виробництва якісної продукції (підприємства та 

його філій) спрямований на запобігання і унеможливлення передачі неякісної 

продукції подальшому споживачеві або на наступні операції технологічного 

процесу (стадії, фази) на тому ж підприємстві з наслідками, що виникають. 

Крім того, такий контроль дозволяє визначити якій ступінь використання 

виробничих завдань, пов’язані з економічним ефектом виробництва [13]. 

Метою контролю є "рівень якості" продукції. Порівняно з існуючими 

показниками в умовах фіксованого споживання, рівень якості є кількісною 

характеристикою застосовності конкретного виду продукції для забезпечення 

конкретних потреб. Оцінка якості - передбачає оцінку абсолютного, 

відносного, майбутнього та найкращого рівнів [17,с.106]. 

Ви можете знайти «абсолютний» рівень якості продукції, розрахувавши 

показники, вибрані для вимірювання продукції, не порівнюючи їх з 
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відповідними показниками подібних товарів. Недостатньо просто визначити 

абсолютний рівень таблиці якості, оскільки абсолютна величина таблиці 

якості не може відображати, чи відповідає вона сучасним вимогам. Тому 

визначити відносний рівень якості певних видів продукції (розробленої 

продукції) одночасно, і порівняти їх з абсолютними показниками рівня якості, 

який є найкращим в країні та за кордоном. Однак під впливом технічного 

прогресу та споживчого попиту якість продукції повинна продовжувати 

вдосконалюватися. Тому необхідно оцінювати якість продукції на основі 

очікуваних рівнів, враховуючи пріоритетні напрямки та швидкість науково-

технічного розвитку. 

Для нових продуктів, особливо інструментів, рекомендується визначати 

найкращий рівень якості, тобто рівень, при якому загальні соціальні витрати 

на виробництво та використання (експлуатацію) товару за певних умов 

споживання є найменшими. 

Отже, головною перевагою створення ефективної системи управління та 

забезпечення якості є те, що вона може гарантувати комбінацію замовлень 

виробника, тобто здатність виживати в ринкових умовах та конкуренції. 

Зменшення кількості та частки прихованих продуктів, пов’язаних з 

переробкою та усунення нестачі, також важливі для виживання. Тому фокус 

сьогоднішньої ринкової конкуренції переходить на якість продукції та послуг. 
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РОЗДІЛ 2  

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В  АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

2.1. Організаційна характеристика діяльності підприємства 

 

 

Підприємство засноване в 1930 році як слюсарно-механічні майстерні, 

що випускали чашкові ваги, лебідки, пивні насоси, сурми, печі, ковадла, 

чавунне лиття. 

З 1938 року спеціалізується на випуску запасних частин до тракторів та 

сільгоспмашин. 

У 1955 році освоєно виробництво водяних і масляних насосів до 

тракторних двигунів. 

З 1958 року розпочато випуск шестеренних насосів. 

На ринку гідростатичних трансмісій підприємство працює з 1980 року, 

після придбання ліцензії на виробництво об'ємних гідроприводів у німецької 

фірми Sauer-Standart. Продукцією заводу комплектувалися складальні 

конвеєри тракторних, комбайнових заводів, заводів з виробництва 

сільськогосподарської і дорожньо-будівельної техніки на території 

Радянського Союзу і країн РЕВ. 

2001 - створення керуючої компанії «Гідросила ГРУП». 

2003 - створення заводу з виробництва рукавів високого тиску - 

«Гідросила ЛЕДА». 

2004 - створення дистриб'юторської компанії у місті Астана, Казахстан. 

2006 - придбання заводу з виробництва гідро-розподільників і 

гідроциліндрів - «Гідросила МЗТГ» 

2007 - створення підприємства з виробництва гідроциліндрів - 

«Гідросила ТЕТІС». 



41 
 

2009-го року відбулося виділення виробництва АПМ в окреме 

підприємство - «Гідросила АПМ» (Кропивницький). Цього ж року відкрилося 

регіональне представництво у Шанхаї — Power Hydraulics Trading (Shanghai) 

Co.Ltd. 

2011  - виробництво шестеренних насосів під торговою маркою 

«Гідросила» перевищує 1 млн штук на рік. 

2013 - створення заводу з виробництва відливок з сірого і високоміцного 

чавуну - завод «Металіт». 

2015 - створення заводу з виробництва гідроциліндрів в Республіці 

Білорусь - «Гідросила БЕЛАР». 

2017 р - відкриття представництва в Європейському Союзі - ТОВ 

«Hydrosila EU», м Вроцлав (Польща). 

Станом на 2019 рік «Гідросила ГРУП» - найбільший виробник 

гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем на території країн 

колишнього СРСР. Цикл виробництва замкнутий і включає всі ступені 

виготовлення продукції: від ливарного виробництва до складання та 

випробувань готової продукції. 

«ГІДРОСИ́ЛА» – підприємство машинобудівної галузі. Спеціалізується 

на розробленні, виробництві та реалізації шестеренних, аксіально-поршневих 

та ін. гідроприводів для гідросистем тракторів усіх класів, автомобілів, с.-г., 

дорожньо-будівні, комунальні машин тощо. «Гідросила» виготовляє також 

гідровузли, які застосовують у суднобудуванні, машинах аеродром. служб, 

гідравлічних пресах, бетоновозах, колій. машинах. Історія «Гідросила» 

починається від лютого 1930, коли у м. Зинов’євськ (нині Кіровоград) були 

створ. слюсарно-механічні майстерні. На них відразу працювало 57 осіб. 

 Майстерні складалися із 3-х цехів (ковал., слюсар. та токарний) і мали 

6 токар., 3 вальцювальні, 1 стругальний станки та 8 пресів; у кузні було 5 

горен. 1932 вони випускали терези, лебідки, пивні насоси, горни, печі, 

наковальні, чавунне лиття. 1949 підприємство, на якому на той час працювало 

вже 270 працівників, налагодило виробництво пожежних насосів, за 
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принципом дії яких 1952 розроблено водяні насоси для ДВЗ. Наприкінці 1958 

з конвеєра вийшов перший шестерінчастий насос НШ 40В. Згодом на з-ді 

з’явилася нова служба – конструктор. підрозділ, на основі якого було створ. 

СКБ.  

Протягом 1960–70-х рр. на підприємстві були розроблені та впроваджені 

у виробництво насоси НШ 32, НШ 50, НШ 67(71), НШ 98(100), НШ 160, НШ 

250, НМШ 25, НМШ 50, НМШ 80 і НМШ 125. У 1978 розпочався новий етап 

у розвитку з-ду – придбано ліцензію на виробництво об’ємних гідроприводів 

– гідростачальником трансмісій у німецькі фірми «Sauer-Sundstrand». У 1980-

х рр. з-д був найбільшим виробником такої продукції у СРСР. 

На початку 1990-х рр. пережив декілька великих спадів, пов’язаних із 

скрутним економічним становищем в Україні та країнах СНД. Від 1994 – ВАТ 

із сучасною назвою. У 2-й пол. 1999 завдяки вжитим антикризовими заходам 

фінансове положення вдалося стабілізувати. Відтоді розпочалося стрімке 

зростання обсягів виробництва, створення каналів збуту і пошук регіон. 

партнерів. 

Нині АТ «Гідросила» – підприємство з замкненим циклом виробництва, 

що вміщує всі ступені виготовлення продукції, від ливар. виробництва до 

складання та випробовування готової продукції. З-д повернув собі славу 

провідного в СНД виробника гідравлічних силових машин – продукція з 

маркою «Гідросила» експлуатується у складі різноманітні машин більш як у 

50-и країнах світу.  

Основу продукції з-ду складають шестеренні гідронасоси НШ із 

робочими об’ємами від 4 до 250 см3/об. «Гідросила» виробляє шестеренні 

насоси будь-якої продуктивності з розроблених підприємством гам вузлів із 

робочими об’ємами 4–20, 20–63, 63–125 см3/об. Більш високі параметри і 

можливості властиві аксіально-поршневим насосам і моторам із робочими 

об’ємами від 33 до 125 см3/об., на базі яких виготовляють гідростат. трансмісії 

ГСТ 33, ГСТ 71, ГСТ 90 та ГСТ 112, признач. для приводу ходу різноманітні 

машин, насамперед зерно-, кормо- та бурякозбиральних комбайнів 
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«Славутич», «Дон», «Єнісей» КСК-100, УЄС-250, КС-6Б. Конструкція 

гідроприводів має патентну чистоту в усіх країнах світу, сертифікована за 

системами УкрСЄПРО, ГОСТР.  

Система забезпечення якості, впроваджена на ВАТ, сертифікована на 

відповідність вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001:2000 фірмою 

«Bureau Veritas» (Франція).  

 

 

2.2 Аналіз функціонування системи якості АТ «Гідросила» 

 

 

Діагностика системи якості в АТ «Гідросила» та її оцінка на предмет 

відповідності міжнародним стандартам. 

З березня 2000 року в АТ «Гідросила» функціонує система менеджменту 

якості (СМЯ) на відповідність вимогам МС ISO 9001. 

В листопаді 2019 року спеціалістами ТОВ «Бюро Верітас 

Сертифікейшн», м. Київ, здійснений другий наглядовий аудит СМЯ на 

відповідність вимогам МС ISO 9001, в результаті якого СМК визнана 

відповідною і дана рекомендація продовжити дію сертифіката відповідності 

UA 228661/1 від 19 січня 2019 року (Додаток В). 

Для більш повного задоволення замовників, а також для підвищення 

відповідальності в галузі охорони праці та навколишнього середовища на 

підприємстві виконуються вимоги МС ISO 14001 та ISO 45001. 

Протягом 2019 року відповідно до плану проведення внутрішніх аудитів 

перевірялося функціонування системи менеджменту відповідно до вимог 

міжнародних стандартів ISO 9001 діє до: 2015; ISO 14001 діє до: 2015; ISO 

45001: 2016 і документованої інформації, визначеної підприємством, як 

необхідної для забезпечення результативності системи менеджменту, а також 

проводилися аудити постачальника згідно з планом проведення аудитів. 
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З метою удосконалення СУЯ на підприємстві виконуються вимоги МС 

IATF 16949 діє до: 2016 «Вимоги до системи менеджменту якості для 

виробництв автомобільної промисловості і організацій, які виробляють 

відповідні сервісні частини» і п'яти основних методик APQP, FMEA, SPC, 

MSA, PPAP. 

Проводилися аудити продукції і процесів виготовлення згідно з планом 

внутрішніх аудитів відповідно до вимог IATF 16949. 

Основним документом, що описує систему менеджменту є КСМ 

05786100.001-2017 «Керівництво по системі менеджменту». 

До системи якістю в АТ «Гідросила» висуваються слідуючи вимоги: 

визначення політики, цілі якості; плани якості; аналіз та вимірювання 

ефективності плану; коригувальні та запобіжні заходи. Крім того, також 

потрібно забезпечити систему управління якістю для інших видів ресурсів: 

персоналу, обладнання, організації; підтримки внутрішнього середовища. Ці 

типи ресурсів також впливають на якість продукції, і лише керуючи ними, 

можна досягти стійкого задоволення споживачів. 

На якість послуг, що надаються, впливає безліч факторів, які є 

незалежними та взаємо впливають на всіх етапах та аспектах життєвого циклу 

наданих послуг. Фактори, що діють на підприємстві, можна розділити на 

чотири категорії: технічні фактори; організаційні; економічні; суб'єктивні. 

До технічних факторів належать: технологія виробництва, засоби 

технічного обслуговування та монтажу. 

До організаційних факторів належать: розподіл праці та спеціалізація; 

організаційна форма виробничого процесу; форма та спосіб контролю; 

послідовність доставки, форма та спосіб транспортування; зберігання 

продукції. 

Економічними факторами є: ціна, вартість, рівень заробітної плати. 

Економічні фактори особливо важливі в умовах посиленої конкуренції: вони є 

керованими, аналітичними та стимулюючими. Перший включає ті показники, 
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за якими можна виміряти: витрати на оплату праці, інструменти, матеріали для 

досягнення та забезпечення певної якості продукції. 

Вплив стимулюючих факторів призводить як до підвищення якості, так 

і до зниження якості. Найбільш стимулюючими факторами є ціна та зарплата. 

Правильна організація цін стимулюватиме підвищення якості. Тому ціна 

повинна покривати всі витрати, які компанія використовує для підвищення 

якості та забезпечення необхідного рівня рентабельності. У той же час 

продукція з більш високими цінами повинна бути високої якості. 

Якщо споживач раніше хотів якості, то тепер він "вимагає" якості. Отже, 

проблема забезпечення якості продукції або послуг є складною і майже 

неможливою для вирішення традиційними методами та прийомами (тобто 

лише завдяки контролю якості). Повинен бути комплексний і систематичний 

підхід, який може бути реалізований лише в рамках СУЯ. Загалом, це поняття 

слід розуміти як систему взаємопов’язаних та орієнтованих на споживача 

процесів [33]. 

В забезпеченні якості на АТ «Гідросила» важливе значення має 

вимірювання рівня якості виробу. Рівень якості - це кількісна характеристика 

придатності конкретного виду товару для задоволення його конкретних 

потреб. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, 

відносного, очікуваного та оптимального рівнів. Під впливом науково-

технічного прогресу та споживчого попиту рівень якості послуг має тенденцію 

до поліпшення. У зв"язку з цим необхідно оцінювати якість продукції на 

основі очікуваних рівнів, враховуючи пріоритетні напрямки та швидкість 

науково-технічного розвитку. 

Для оцінки видів виробів в АТ «Гідросила» використовуються такі 

показники: 

1. Призначення. Охарактеризовує основні технічні характеристики 

товару.  

2. Надійність. Охарактеризовуе термін придатності та термін сберігання 

продукту;  
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3. Екологічність. Характеризує ступінь несприятливого впливу на 

здоров’я людини і навколишнє середовище. Визначає вміст шкідливих 

речовин та їх кількість викидів у навколишнє середовище за одиницю часу; 

 4. Естетичність. Визначає естетичні характеристики виробів, а саме їх 

виразність, ступінь естетичності упаковки. 

Організація процесу управління якістю в АТ «Гідросила» реалізується 

через здійснення основні етапи робіт, які включають: 

1. Утворення організаційної структури і виділення необхідних ресурсів. 

2. Складання вимог до «СУЯ». 

3. Встановлення фактичного стану «СУЯ». 

4. Складання комплексного плану впровадження заходів з якості. 

5. Розробка політики підприємства в сфері якості. 

6. Розробка документації «СУЯ» і виконання інших запланованих 

заходів. 

Виконання цих етапів має такі параметри: дата початку; необхідні 

ресурси (кошти, офісне обладнання, приміщення, персонал); послідовність 

робіт, кожне завдання має відповідні заходи і відповідає за його виконання; 

критерії фази успіху. 

Отже, створення організаційної структури та розподіл інших необхідних 

ресурсів передбачає: виділення необхідних людських ресурсів для розробки 

системи управління якістю; чи можливо залучити всіх працівників 

підприємства - по-перше, керівництво; і швидко вирішити проблеми які 

виникають у процесі розвитку потенціалу; координувати діяльність різних 

підрозділів та служб у процесі розвитку. 

Спочатку призначте представника з управління якістю, який керуватиме 

розробкою системи управління якістю. До обов'язків представника 

керівництва входять: Забезпечувати розробку, впровадження та підтримку 

процесів, які вимагає система управління якістю; писати звіти вищому 

керівництву про функції системи управління якістю та необхідність 

вдосконалення; сприяти розумінню всією організацією потреб споживачів; і 
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обговорювати управління якістю із зовнішніми сторонами Зв’язок із 

проблемами, пов’язаними із системою. Розробка системи управління якістю 

означає велику роботу і вимагає участі всіх підрозділів компанії. Для 

організації та координації такої роботи та прийняття колегіальних рішень з 

таких ключових питань, як розробка, впровадження та функціонування 

системи управління якістю, було створено комітет з координації якості. 

Розробка системи управління якістю вимагає великої конкретної роботи з 

планування та реалізації необхідних заходів, таких як написання та 

затвердження документів, проведення внутрішнього аудиту та вжиття 

коригувальних та профілактичних заходів. Переконайтеся, що ці завдання 

виконуються відповідально.При організації роботи з управління якістю 

важливо забезпечити прозорість роботи та інформаційну підтримку всіх 

працівників. 

Важливим елементом в «СУЯ» є проведення постійного навчання в 

галузі якості. Для забезпечення успішної розробки і провадження «СУЯ» 

таке навчання проводиться для всього персоналу. Планування якості в АТ 

«Гідросила» починається з визначення цілей якості, політики і відповідних 

стандартів, за якими воно працює. 

Слід визначити дії та обов"язки виконавця, а також відповідні і необхідні 

для досягнення цілей та стандартів - документи. Результати плану якості 

представляються у вигляді "планів забезпечення якості" та процедур для 

управління та забезпечення виконання планів: правила, екологічні фактори , 

стандарти та правила. Якість активів організаційного процесу, прийнята 

компанією в сфері політики якості, процедури управління та виробництва, 

накопичення баз даних та знань та виробничі плани для забезпечення 

інтеграції процесу планування якості з іншими процесами планування. 

Технічні умови виробництва продукції включають технологію 

виробництва; чіткий опис характеристик, які безпосередньо залежать від рівня 

якості; кваліфікаційних стандартів для кожної характеристики товару; вимоги 

до ресурсів, що визначають типи та кількості основного, допоміжного 
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обладнання, необхідного для виробництва, на основі технічних умови; 

кількість та кваліфікація персоналу; відповідальність виконавців за продукцію 

та послуги, які вони надають. 

Вимоги до постачання матеріалів включають принаймні таке:  

1) Надати замовлення на придбання у фірми опису або специфікації; 

2) Виберіть надійних постачальників; 

3) Узгодити вимоги до якості та вимоги до забезпечення якості; 

4) Координувати методи забезпечення та перевірки якості; 

5) Встановити процедуру узгодження спірних питань якості; 

6) Узгодити спосіб контролю; 

7) Укладення договору про якість матеріалу до і після прибуття. 

В АТ «Гідросила» слід запровадити практику постійної оцінки та 

визначення задоволеності споживачів. Така оцінка повинна вказати як 

позитивні, так і негативні оцінки та їх можливий вплив на подальші результати 

діяльності організації. Оцінюючи задоволеність споживачів, слід звертати 

увагу на технічні умови товару, вимоги та його виробництва, а також процес 

збуту, який може задовольнити потреби споживачів. 

Якщо товар не відповідає нормам або має дефекти, його буде 

зареєстровано, проаналізовано та виключено. Коригувальні дії проводяться у 

два етапи. Перший крок полягає у вживанні негайних заходів з метою 

забезпечення потреб споживачів, а другий крок - оцінка першопричини 

порушення та планування будь-яких дій, о необхідні для довгострокових 

коригувальних дій з метою запобігання повторному виникненню виявлених 

дефектів. 

Документована інформація, необхідні для забезпечення повноти 

процесів, управляється і використовується. Схема процесів системи 

менеджменту представлена на рисунку 2.1 і демонструє взаємозв'язок 

процесів на підприємстві. 
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Рис. 2.1. Схема процесів системи менеджменту. [34] 

 

Структура документації СМЯ підприємства представлена на рисунку 2.2 

.  

 

Рис. 2.2. Структура документації СМЯ підприємства [34] 
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Якщо не використовуються високоякісні матеріали (сировина, 

компоненти та напівфабрикати), неможливо досягти якісних виробничих 

процесів.  

Важливою частиною забезпечення якості виробничого процесу є 

використання методів управління, включаючи системи управління, 

організацію, забезпечення або створення певного стилю керівництва, а також 

впровадження сучасних виробничих рішень в управління та вдосконалення 

технології виробництва. 

Якість управління "СУЯ" оцінюється за "внутрішніми" та "зовнішніми " 

ознаками (критеріями). Внутрішні критерії - оцінки якості компанії 

включають: 

-рівень координації діяльності різних служб та підрозділів компанії: 

-організаційна структура, яка повинна забезпечувати необхідний рівень 

підтримки якості; 

-підтримка адміністрацією будь-яких пропозиції та ініціатив, що 

спрямовані на вдосконалення рівня якості. 

Зовнішні критерій оцінки "СУЯ" компанії включають: -економічний 

успіх ; -діяльність підприємства не повинна спричинить техногенних проблем; 

-усі дії підприємства створені для того щоб мати хороший імідж (надійних 

партнерів, продукція компанії має високий та стабільний рівень якісних 

характеристик). 

Підприємство визначило і застосовує критерії для оцінки, вибору, 

моніторингу показників діяльності та переоцінки зовнішніх постачальників на 

основі їх здатності здійснювати процеси або постачати продукцію і послуги 

відповідно до встановлених вимог. 

На підприємстві розроблена і виконується документована інформація, в 

якій викладено вимоги до закуплених матеріалів, виробам і заготівках. 

Діаграма Парето використовується для оцінки системи контролю якості 

виробництва. По-перше, в аналізі та контролі якості сформуйте діаграму 

загальних результатів діяльності компанії, щоб визначити основну причину 
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погіршення якості продукції, а потім, з’ясуйте причину основної проблеми 

(дефекту) і, нарешті, запропонуйте можливе рішення. Після впровадження 

коригувальних заходів ви можете ввести нові данні в діаграму Парето і 

перевірити ефективність впровадження коригувальних заходів. 

При використанні діаграми Парето з метою контролю найважливіших 

факторів, які впливають на якість продукції, використовується АВС-аналіз. 

Згідно нього, проведення контролю всіх без винятку виробів є неефективним. 

Але якщо їх розподілити на групи, наприклад, за вартісною ознакою, то на 

долю найбільш «дорогих» (група А) припаде 70-80% вартості всіх деталей, 

хоча в кількісному виразі їх буде набагато менше (20-30%). На долю групи 

«найдешевших» деталей (група С) припаде лише 5-10% від загальної вартості, 

тоді як в кількісному виразі вони займатимуть 40-50%. Вартість проміжної 

групи деталей (група В) складе 20-30% від загальної суми. Контроль деталей 

буде мати ефективність, при умові якщо деталі групи А будуть 

контролюватися більш жорсткіше, а контроль деталей групи С буде 

спрощеним. 

Структура діаграми Парето являє собою вертикальну гістограму, яка 

фіксує причини проблем якості в порядку зменшення по горизонтальній осі, а 

на вертикальній осі - кількісно виражає ці проблеми у вигляді чисел і виразів. 

На рисунку чітко видно область безпосереднього прийняття рішення щодо 

усунення причини проблем, оскільки вони мають найбільший вплив 

(викликаючи найбільшу кількість), тому заходи профілактичного характеру 

повинні мати на меті вирішення проблем і задач які їх створюють. Побудова 

діаграм Парето здійснюється за такими етапами: 

1. Визначте цілі контролю та розробіть процедури збору даних. 

2. Організувати збір даних. Це необхідно для розробки форми 

контрольного списку реєстрації даних, яка містить перелік типів зібраної 

інформації, а також визначення особи, відповідальної за моніторинг, та 

часовий період для збору даних. 
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3. Встановіть тип діаграми Парето, яку потрібно побудувати (за 

результатами роботи чи причиною). 

4. Систематизація та аналіз отриманих результатів (причин). 

5. Ранжуйте дані за важливістю для кожного атрибута. 

6. Побудуйте гістограму. 

Для побудови такої діаграми використаємо пакет прикладних програм 

Excel. 

З ціллю підвищення ефективності якості виробів (продукції), 

відповідальний за підприємство впроваджує: 

 -метод мотивації; 

 - високу ступень контролю за якістю продукції; 

 -інспектування та оцінювання результатів дій працівників; 

 -контроль графіка замовлень та послідовність операцій. 

Витрати, пов'язані з контролем, розподіляються на витрати за окремими 

видами усунення дефектів. До основних категорій витрат на якість, які 

рекомендуються МС ISO, є: [34] 

1. Витрати на попереджувальні дії, які складаються з різних методів, 

пов’язані з дослідженням, попередженням та зменшенням дефектів і відмов. В 

цю групу витрат входять: навчання та підготовка кадрів в "СУЯ"; 

інформаційне забезпечення "СУЯ"; проведення внутрішнього аудиту; 

планування якості. 

2. Витрати на оцінювання та контроль якості, які включають втрати на 

виявлення невідповідностей, помилок та дефектів продукції, зокрема, втрати 

на оцінку рівня якості, функціонування служб контролю та метрологічного 

забезпечення, вхідного та заключного контролю; випробування. 

3. Витрати на усунення неякісної продукції, виявленої під час 

виробництва. Такі втрати, пов’язані з виявленням та усуненням 

невідповідностей, браку, переробкою бракованих виробів. 

4. Витрати пов’язані з усуненням дефектів, які виявлені у користувача. 

Вони виникають не на території підприємства і пов’язані з використанням 
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товару. Це витрати виробника на гарантійні зобов’язання, заміну виробу, 

роботу зі скаргами споживачів, заміною продукції. 

В узагальненому вигляді вони можуть бути згрупуванні в два блоки: 

1) витрати на досягнення відповідної якості (витрати відповідності); 

2) витрати, пов’язані з невідповідною якістю (витрати невідповідності). 

Вартість - можна уявити як інвестицію у якість продукції, включаючи 

вартість запобігання дефектам, оцінку та контроль якості ( перевірку якості). 

Витрати на виправлення дефектів які були виявлені під час виготовлення та 

експлуатації, і можуть розглядатися як "внутрішні" та "зовнішні" збитки 

підприємства. 

Отже, ефективний контроль організації може значно зменшити кількість 

дефектної продукції та бракованої продукції на всіх етапах виробничого 

процесу. На основі результатів інформаційного контролю та аналізу необхідно 

сформулювати та впровадити коригувальні заходи для завершення повного 

циклу "СУЯ". У наступному циклі, управління, на найвищому рівні 

впроваджуйте цикл Демінга – ідею постійного підвищення продуктивності. 

 

2.3. Оцінка внутрішніх та зовнішніх критеріїв якості виробничих 

процесів в організації. 

 

 

Власником бізнес-процесу є вище керівництво. 

Директор з якості здійснює управління бізнес-процесом, виконуючи 

планування, організацію проведення, моніторинг, контроль, аналіз і прийняття 

управлінських рішень в зоні своєї компетенції. 

При узгодженні Звіту про функціонування СМЯ кожен директор по 

напрямку діяльності аналізує дані, визначає заходи щодо вдосконалення СМК 

в зоні своєї відповідальності. 
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Власник бізнес-процесу аналізу з боку керівництва несе 

відповідальність: 

- за результативне функціонування СМК на підприємстві; 

- за надання правдивих даних для виконання Звіту про функціонування 

СМЯ за рік; 

- за щоквартальний моніторинг виконання цілей підрозділів і показників 

результативності процесів СУЯ для своєчасної розробки коригувальні та 

запобіжні дії, а також заходів щодо поліпшення СМЯ; 

- за ефективне і своєчасне виконання коригувальних і запобіжних дій 

щодо виявлених невідповідностей, 

- за виконання бізнес-процесу в цілому і конкретних його підпроцесів 

відповідно до правил, описаними в цьому стандарті підприємства. 

Модель бізнес процесу наведено в Додатку Г. 

Процес управління ризиками є інтегрованим набором методів і 

технологій управління ризиками, необхідним для використання на різних 

етапах бізнес процесів. 

Успіх реалізації програми управління ризиками залежить від таких 

факторів як: 

- розуміння проблем і підтримка програми управління ризиком з боку 

вищого керівництва підприємства; 

- розподіл зон відповідальності в рамках всієї організації; 

- навчання персоналу та підвищення рівня усвідомлення важливості 

питань управління ризиком серед усіх працівників підприємства. 

Управління ризиками – є частиною стратегічного управління. У цьому 

процесі організація систематично аналізуватиме "ризики" по кожному виду 

робіт, щоб максимізувати ефективність кожного кроку, а отже, максимізувати 

ефективність усієї діяльності. 

Ризики, яким піддається організація, можуть виникати в силу як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Ризики можуть бути диференційовані за 

категоріями. 
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Ризик може бути оцінений для підприємства в цілому, його підрозділів, 

окремих проектів, діяльності або конкретного небезпечного події. 

У сфері безпеки, наслідки настання події розглядаються з негативної 

точки зору. Відповідно управління ризиком приділяє основну увагу 

превентивним заходам або заходам, пом'якшувальною розміри наслідків. 

 Встановлення області управління ризиком. 

Діяльність по оцінці ризику повинна бути інтегрована в процеси, 

пов'язані з життєвим циклом продукції. 

При встановленні галузі управління ризиком в рамках процесу оцінки 

ризику визначають зовнішню і внутрішню середу функціонування процесів. 

Встановлення зовнішньої області застосування включає визначення 

зовнішніх умов, в яких функціонує підприємство, в тому числі: 

- пов'язані з соціальною та екологічною сферою діяльності, правовими 

та обов'язковими вимогами; 

- ключові тенденції і мотиви, що впливають на досягнення цілей; 

- значимість зовнішніх причетних сторін (акціонери, постачальники, 

споживачі та ін.) І їх сприйняття ризику. 

Встановлення внутрішньої області застосування включає визначення: 

- можливостей підприємства з точки зору ресурсів та інформації в 

області ризику; 

- інформаційних потоків і процесів прийняття рішень; 

- внутрішніх причетних сторін; 

- цілей підприємства, а також стратегії, необхідної для їх досягнення; 

- показника значущості ризику для підприємства; 

- стандартів і застосовуються порівняльних моделей, прийнятих 

підприємством, 

- структури підприємства (наприклад, системи управління, розподілу 

функцій і відповідальності). 

Встановлення цілей в галузі управління ризиком передбачає: 

- визначення відповідальності та повноважень, підзвітності; 
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- визначення необхідних дій в галузі управління ризиком; 

- визначення розміру і об'єму розглянутого процесу (проекту), функції 

або діяльності з урахуванням умов обмеження за часом і ресурсами; 

- визначення взаємозв'язку даного проекту з діяльністю та іншими 

проектами підприємства; 

- визначення методів оцінки ризику; 

- визначення критеріїв ризику; 

- визначення критеріїв оцінки дій в галузі управління ризиком; 

- ідентифікацію та визначення вимог до яких вживає діям; 

Визначення критеріїв ризику включає в себе встановлення: 

- характеру та типу наслідків реалізації небезпечних подій і способів їх 

оцінки; 

- методів оцінки ймовірності небезпечного події; 

- методів встановлення рівнів ризику; 

- критеріїв прийняття рішень при необхідності обробки ризику; 

- критеріїв прийнятності ризику. 

Ризик необхідно постійно контролювати і щорічно переглядати, для 

своєчасного прийняття заходів щодо зниження рівня ризику, необхідних для 

цього ресурсів і відповідальних виконавців. 

Дії з реагування на ризики створюють основу для підвищення 

результативності системи управління якістю на відповідність вимогам МС ISO 

9001: 2015-го, досягнення поліпшених результатів діяльності та запобігання 

небажаних наслідків. 

 Ідентифікація та визначення ризику. 

Метою ідентифікації ризику є складання переліку джерел ризику і подій, 

які можуть вплинути на досягнення кожної з встановлених цілей підприємства 

або зробити виконання цих цілей неможливим. 

Процес ідентифікації ризику включає в себе ідентифікацію причин і 

джерел небезпечних подій, ситуацій, обставин або ризику, які можуть зробити 

істотний вплив на досягнення цілей підприємства, і характер цих впливів. 
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Для підвищення точності і повноти ідентифікації ризику можуть бути 

використані різні допоміжні методи, описані в ISO 31010. 

Незалежно від фактично використовуваних методів при ідентифікації 

ризику важливо враховувати відхилення, викликані впливом людських і 

організаційних чинників, а також повинні бути враховані небезпечні події, 

пов'язані з інформаційними технологіями . 

Різні рівні управління підприємством вимагають різної деталізації 

інформації про ризики: 

Рада директорів (Правління) підприємства повинен:   знати найбільш 

важливі ризики підприємства;  стежити за відповідним розумінням сенсу і 

значення ризиків для різних рівнів в підприємстві;  знати антикризову 

програму підприємства;  знати, як представити інформацію про ризики для 

інвесторів;  бути впевненим в ефективності системи управління ризиками 

підприємства. 

Керівництво структурним підрозділом підприємства повинно: 

- чітко знати ризики, які потрапляють в сферу безпосередньої діяльності, 

розуміти взаємозв'язок з ризиками інших структурних підрозділів і ефект 

власних дій на інші структурні підрозділи, наприклад: 

а) виробничі ризики, сировина та робочі години, пов’язані з 

несприятливим впливом на навколишнє середовище, новим обладнанням та 

новими технологіями, недостатнім використанням основних та оборотних 

фондів тощо, що призводять до невиконання компанією планів та зобов’язань 

щодо продукції, послуг та іншої виробничої діяльності. Найважливішими 

причинами виробничих ризиків є: зменшення виробництва, збільшення 

матеріальних та / або інших витрат, збільшення сплачених податкових 

відрахувань, погана дисципліна постачання та пошкодження обладнання. 

Розуміти взаємозв'язок з ризиками інших структурних підрозділів і ефект 

власних дій на інші структурні підрозділи; 
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б) професійні ризики - це ризики, пов'язані з виконанням професійних 

обов'язків (наприклад, ризики, пов'язані з професійною діяльністю наладчика, 

інженера-технолога, конструктора і т.інш.); 

в) ризики кількісного і якісного характеру класифікуються на дві групи: 

- кількісного характеру, пов'язаного з нестачею або надлишком  

трудових ресурсів у виробничому підрозділі. Вони можуть виявлятися у формі 

різноманітних втрат через невідповідність фактичної чисельності 

співробітників поточним потребам виробництва. 

- якісного характеру, пов'язані з невідповідністю фактичних 

характеристик наявного у підприємства персоналу ставляться до нього 

вимогам. У свою чергу вони включають в себе: 

- ризики недостатньої кваліфікації персоналу; 

- ризики відсутності у конкретних співробітників інших необхідних 

професійних якостей (наприклад, досвіду роботи на даній посаді, 

відповідальності, старанності, творчого потенціалу, ділової інтуїції і т.п.). 

- мати чіткі індикатори процесу, які дозволяють здійснювати постійний 

моніторинг ефективності програми управління ризиками; 

- мати систему обміну інформацією про прийнятому бюджеті, а так само 

можливість вносити необхідні зміни до бюджету у встановлених рамках з 

метою гнучкості прийняття рішення з поточних питань управління ризиками; 

- звітувати перед директором за якістю про роботу по виконанню 

заходів, пов'язаних з управлінням ризиками. 

Кожен співробітник підприємства повинен: 

- розуміти свій внесок в загальну програму управління ризиками; 

У виробництві найчастіше зустрічаються організаційні ризики, які 

пов'язані з помилками менеджменту підприємства, її співробітників; 

проблемами системи внутрішнього контролю, погано розробленими 

правилами робіт, тобто ризики, пов'язані з внутрішньою організацією роботи 

підприємства і поведінкові, які проявляються незалежно від змісту 

професійної діяльності і пов'язані з різними аспектами інформації, що 
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переробляє людиною (темп, обсяг і т. п.). До безпосередніх причин 

поведінкових помилок працівників відносяться їх особисті якості: увага, 

навички та вміння, здатність до переробки інформації, схильність до ризику. 

- розуміти свій внесок в постійне вдосконалення системи управління 

ризиками організації; 

- розуміти значення системи управління ризиками для корпоративної 

культури; 

- своєчасно доповідати своєму безпосередньому керівництву про всі 

зміни або відхилення в Програмі управління ризиками. 

Основною метою операції бізнес - процесу є докладний опис виявлених 

ризиків в певному форматі, що дозволяє провести їх подальший аналіз. Беручи 

до уваги наслідки і ймовірність кожного з ризиків, належний формат опису 

ризиків дає можливість розставити пріоритети і виділити ті ризики, за якими 

потрібнокерувати. 

Перелік потенційних ризиків АТ «Гідросила» з методами їх управління 

наведено в додатку Д. Ризики, що підлягають моніторингу та визначення 

кількісного значення, визначаються на початку року після розробки цілей 

підприємства і підрозділів.  

Керівник структурного підрозділу повинен створити групу фахівців для 

визначення ризиків підрозділу, пов'язаних з виконанням цілей і ідентифікують 

їх в довільній формі. 

Якщо в процесі ідентифікації ризиків виникають нові, раніше не 

позначені, їх доповнюють. 

Згідно зі стандартами «ISO / IEC», оцінка ризику являє собою аналіз 

ризику і якісну або кількісну оцінку. 

Якщо виявлений ризик є суттєвим для процесу, потрібно розробити 

заходи, необхідні для цього ресурси та відповідальних осіб, які зможуть: 

- виключити ризик; 

- пом'якшити наслідки ризику при його реалізації; 
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- провести моніторинг реалізації ризику і оперативне реагування на 

нього, зокрема, для пом'якшення його наслідків. 

Аналіз ризиків трансформує наявні дані про ризики в форму, яка 

полегшує прийняття рішень. Пріоритезація ризиків вказує, які з них є 

найбільш важливими і, як наслідок, робота над ними повинна бути проведена 

перш за все. 

У Додатку Д наведено перелік потенційних ризиків виробничих 

процесів підприємства і метод їх управління. 

На початку року керівники структурних підрозділів спільно з групою 

фахівців визначають відповідні ризики, що підлягають кількісній оцінці. 

Ідентифіковані ризики необхідно обробити і наочно уявити для того, 

щоб проводити з ними подальшу роботу з оцінки та управління. 

Важливість ризику з точки зору управління не визначається одним 

параметром, що пов'язано з його ймовірнісної природою. Очевидно, що ризик, 

який в разі реалізації несе великі втрати, можна вважати небезпечним і вимагає 

управління. Але якщо ймовірність настання цього ризику вкрай мала, то їм 

можна і знехтувати. Відповідно і навпаки: ризик з невеликим потенційним 

збитком, але реалізується дуже часто, в результаті призведе до значного 

сумарним збитку.  

Отже, характеризувати кожен ідентифікований ризик необхідно за 

допомогою двох його основних параметрів: ймовірності реалізації і величини 

можливих збитків, які надані в формулі 2.1. 

 

Ризик = ймовірність х фінансовий вплив (тяжкість наслідки) (2.1) 

 

Твір цих двох величин дає єдину метрику ризику, звану очікуваної 

величиною. 

Відзначимо, що хоча наслідки реалізації ризиків бувають не тільки 

фінансовими, а й моральними, репутаційні, і ін., Але в економічних ситуаціях 

прийнято розглядати в якості основних саме фінансові, матеріальні. це 
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пов'язане з тим, що в економічній діяльності саме такого роду втрати мають 

найбільше значення, а також тим, що в більшості випадків інші втрати можна, 

хоча і з певною мірою умовності, висловити в вартісному вираженні. 

Таким чином, кожен ідентифікований ризик, в разі проведення його 

оцінки, буде характеризуватися двома величинами: ймовірністю його 

настання і розміром збитків. Загальноприйнятим є одночасне використання 

обох показників з побудовою матриці ризиків. 

Для конкретного підприємства існує ранжування ризиків за величиною 

ймовірності їх реалізації та нанесеному збитку. 

На основі цієї інформації будується матриця оцінки ризиків - 

зображення ризиків у вигляді таблиці, де по стовпцях розташовані градації 

величини збитку від реалізації ризиків, а по рядках - градації ймовірностей їх 

реалізації. Самі значення величини ризику при цьому розташовуються в 

клітинах таблиці. Кожна клітина має інтерпретацію з точки зору рівня ризику. 

Наочно матриця ризиків АТ «Гідросила» представлена в таблиці 2.1. 

Відповідність грошового і процентного співвідношення параметра 

значущості ризику вказано в таблиці 2.2 

Таблиця 2.1 

Матриця ризиків 

Рівень значущості ризику 
Грошовий вираз 

(мільйон грн.) 

Оцінка значущості 

ризику,% 

Високий рівень для 

підприємства 
Більш 40 100 (1,0) 

Середній рівень для 

підприємства 
20 - 40 50 (0,5) 

Низький рівень для 

підприємства 
8 - 20 20 (0,2) 

Високий рівень для підрозділу 2-8 90 (0,9) 

Середній рівень для підрозділу 0,5 - 2 60 (0 , 6) 

Низький рівень для підрозділу 0,1 - 0,5 і менше 20 (0,2) 
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Параметри значення величини ризику виробничого підрозділу наведені 

в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Матриця величини ризику виробничого підрозділу 

Значимість ризику для  

підрозділу 

значення ймовірності ризику для підрозділу 

Низька (0,5) Середня (0,7) висока (0,9) 

Високий рівень 0,9 0,45 0,63 0,81 

Середній рівень 0,6 0,3 0,42 0,54 

Низький рівень 0,2 0,1 0,14 0,18 
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Високий рівень для 

підприємства 

Більш 

40 мільйонів 

4000000 

Н 

12000000 

З 

20000000 

З 

28000000 

В 

36000000 

В 

Серед ний рівень для 

підприємства 
20 - 40 мільйонів 

2000000 

Н 

6000000 

Н 

10000000 

З 

14000000 

З 

18000000 

В 

Низький рівень для 

підприємства 

8 - 20 

мільйонів 

800000 

Н 

2400000 

Н 

4000000 

Низький ризик 

рівня 

підприємства 

Високий ризик 

рівня підрозділу 

Вп 

5600000 

З 

7200000 

З 

Високий рівень для 

підрозділу 

2 8 

мільйонів 

200000 

Нп 

600000 

Сп 

1000000 

Сп 

1400000 

Вп 

1800000 

Низький 

ризик рівня 

підприємст

ва 

Високий 

ризик рівня 

підрозділу 

Вп 

Середній рівень для 

підрозділу 

0,5 - 2 

мільйони 

50000 

Нп 

150000 

Нп 

250000 

Сп 

350000 

Сп 

450000 

Сп 

Низький рівень для 

підрозділу 

100 - 500 

тисяч і менше 

10000 

Нп 

30000 

Нп 

50000 

Нп 

70000 

Нп 

90000 

Нп 

  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Неймовірно Рідко Малоймовірно Можливо Ймовірно 

Можливість 

настання події 

кожні 

10 років 

Можливість 

настання події 

кожні 

5 років 

Можливість 

настання події 

один раз на рік 

Можливість 

настання події 

один раз в пів-

року 

Можливіст

ь настання 

події 

щомісяця 

Імовірність виникнення події 

 

Матриця оцінки ризику різні ризику в матриці пофарбовані в різні 

кольори: 

- жовтий - низький ризик, блакитний - середній ризик, помаранчевий - 

високий ризик (для підрозділу); 

- бірюзовий - низький ризик, синій - середній ризик, червоний - високий 

ризик (для підприємства). 

У матриці використана така класифікація ризику: 
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Високий рівень для підприємства (В) - практично повна втрата 

місячного промислового обсягу випуску продукції або системи; 

Середній рівень для підприємства (С) - великий збиток промисловому 

об'єкту або системі; 

Низький рівень для підприємства (Н) - незначне пошкодження системи; 

Високий рівень для підрозділу (Вп) - серйозної шкоди промисловому 

об'єкту або системі; 

Середній рівень для підрозділу (Сп) - ризик зупинки майданчикових 

об'єктів, аварія на виробництві, зрив виробництва через людський фактор, збій 

системи та ін .; 

Низький рівень для підрозділу (Нп) - незначне пошкодження системи. 

Після того, як проведена ідентифікація та аналіз, необхідно провести 

кількісну оцінку ризиків відповідно до встановлених критеріїв. Оцінка ризику 

необхідна для прийняття рішення про значущість ризиків для підприємства і 

їх впливу на виконання цілей, з тим щоб визначити заходи по управлінню 

кожним конкретним ризиком. 

Обробка ризику зазвичай є адаптивним процесом перевірки ризику на 

його прийнятність і відповідність раніше встановленим критеріям для 

визначення необхідності подальшої обробки ризику. Керівник підрозділу 

попередньо відносить ризик по тяжкості наслідки (фінансового впливу) до 

низького, середнього або високого рівня. 

Після завершення оцінки ризику керівники підрозділів складають Звіт за 

ризиками і направляють його в групу по стандартизації і СМК ОУК. 

Опис ризиків є основою для формування «Карти ризиків» підприємства, 

яка дає зважену оцінку ризиків і розставляє пріоритетність щодо заходів по 

зниженню ступеня ризику. 

Оформлення Карти ризиків підприємства. 

Спеціаліст ОУК систематизує, групує пов'язані за категоріями ризики, 

згідно з отриманими від структурних підрозділів звіт, і становить зведену 

Карту ризиків підприємства на поточний рік. 
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За Карти ризиків вище керівництво підприємства визначає, які ризики 

підлягають управлінню (зниження або виключення).  

Формування «Карти ризику» дозволяє виявити процеси, схильні до тих 

чи інших ризиків, а так само описати дієві способи контролю над ризиками і 

визначити необхідність внесення змін щодо зменшення, посилення контролю 

або перегляду чинних механізмів. 

Формування «Карти ризику» дозволяє визначити зони відповідальності 

управління ризиками і розподілити людські ресурси відповідним чином. 

Ухвалення рішення. 

Директор за якістю являє Карту ризиків АТ «Гідросила» вищому 

керівництву, яке приймає рішення якими ризиками необхідно управляти, т. Е. 

Змінити ймовірність виникнення небезпечної події і / або його вплив. 

Проаналізувавши Карту ризиків підприємства вище керівництво 

повинне: 

- визначити та оцінити ризики, які можуть призвести до «негативним» 

наслідків для підприємства; 

- визначити ймовірність настання «негативних» наслідків; 

- виробити політику щодо тих ризиків, які є неприйнятними для 

підприємства; 

- сформувати стратегію дій з метою мінімізації «негативних» наслідків; 

- оцінити ефективність обраної політики; 

- оцінити ефективність програми управління ризиками в цілому; 

- визначити значення і ефект прийнятих рішень в питаннях управління 

ризиками на довгостроковий розвиток підприємства. 

Вище керівництво підприємства відповідає за вироблення загальної 

стратегії розвитку підприємства, а так само створення відповідного клімату і 

формування основних принципів ефективного управління ризиками. Політика 

в питаннях управління ризиками може бути реалізована на практиці за 

допомогою розробки і виконання Програми управління ризиками, 

затвердженої Головою правління - генеральним директором. 
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Управління ризиком при значенні рівня ризику, відповідному критерію 

оцінки ризику. 

Моніторинг і аналіз ризику є складовою частиною процесу 

менеджменту ризику. Проведення моніторингу, аналізу та управління ризиком 

спрямовані на перевірку: 

- достовірності припущень про ризик; 

- достовірності припущень, на яких заснована оцінка ризику, включаючи 

зовнішні та внутрішні області застосування; 

- досяжності очікуваних результатів; 

- відповідності результатів оцінки ризику фактичної інформації про 

ризик; 

- правильності застосування методів оцінки ризику; 

- ефективності обробки ризику. 

Аналіз ризику виконується один раз на рік. При необхідності можливе 

визначення значення ризику за вказівкою представника вищого керівництва. 

Процеси моніторингу і аналізу ризику повинні бути задокументовані, а 

результати моніторингу та аналізу ризику зафіксовані в звіті (додаток Д, 

варіант «за станом на ________»). Якщо значення результату проміжного 

аналізу ризику перевищує допустимий, то розробляються заходи з управління 

ризиком і включаються до Програми з управління ризиком. 

Значення ризику перевищує порогове значення. 

Управлінню підлягають ризики, які за тяжкістю наслідки (фінансового 

впливу) відносяться до високого і середнього рівня (таблиця 2.1). 

В першу чергу розглядаються «високі ризики для підприємства» і 

«високі ризики для підрозділу», далі приймається рішення по кожному ризику 

середньої тяжкості для підприємства і підрозділи. 

Заходи щодо зниження і виключення ризику представляють собою 

процес вибору і застосування методів зміни ступеня ризику. Заходи 

включають в себе контроль ризику, заходи щодо попередження ризику, 

передачу та фінансування ризику і ін. 
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Після прийняття рішення вищим керівництвом на підставі «Карти 

ризиків підприємства» директор з якості ініціює розробку – «Програми 

управління ризиками» АТ «Гідросила» на поточний рік, яка включає систему 

заходів, спрямованих на забезпечення наступного мінімуму: 

• Надійність і ефективність роботи підприємства; 

• Ефективність системи внутрішнього контролю; 

• Відповідність законодавчій азі. 

Заходи по управлінням ризиками забезпечують надійність і стабільність 

роботи підприємства, на основі визначених ризиків, які необхідні для 

першочергового розгляду керівництва і визначення пріоритетів ризиків з 

огляду на розроблені цілі підприємства. 

Ефективність системи внутрішнього контролю визначається як ступінь 

зниження або попередження ризику методами, пропонованими внутрішнім 

контролем. Ефективність системи внутрішнього контролю оцінюється 

шляхом порівняння витрат на заходи і очікуваним позитивним ефектом від 

зниження ступеня схильності до ризику. Пропоновані заходи внутрішнього 

контролю повинні бути мати оцінку потенційного економічного ефекту, 

порівнюючи ситуацію при відсутності заходів з витратами на них, а також при 

необхідності додаткової інформації про ризик з припущеннями, які є в 

розпорядженні. В першу чергу, необхідно визначити витрати на заходи. Їх 

підрахунок повинен бути досить точним, так як це є точкою оцінки від 

економічного ефекту прийнятих заходів. Необхідно так само оцінити розмір 

можливого збитку в разі незастосування заходів. Порівняння двох показників 

дає можливість керівництву організації прийняти рішення щодо конкретних 

заходів з управління ризиками. Відповідність чинному законодавству не є 

опцією. Підприємство має знати і дотримуватися законів. Діюча система 

внутрішнього контролю повинна бути спрямована на відповідність 

законодавству, НД і вимогам. 

Керівник підрозділу, чиї ризики підлягають управлінню, за 

результатами прийняття рішення вищим керівництвом, розробляє заходи 
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щодо зниження або виключення ризику із зазначенням термінів і виконавців 

за формою. 

Відповідальною особою з боку вищого керівництва за розробку 

Програми управління ризиком, її моніторингу та контролю виконання, є 

директор за якістю. 

Будь-яка організація стикається з необхідністю надання інформації про 

діючу Програму управління ризиками зовнішнім контрагентам. В даний час 

все більшу увагу з боку зовнішніх контрагентів приділяється політиці 

організації в некомерційних питаннях, наприклад, взаємодія з суспільством, 

місцевими органами управління, зайнятістю населення, здоров'я і охорона 

навколишнього середовища. 

Перевірка ефективності вжитих заходів з управління ризиком. 

Після виконання заходів Програми управління ризиками виконується 

повторна оцінка ризику. Результат направляється фахівця ОУК для позначки 

в Програмі управління ризиком. Якщо в результаті вжитих заходів при 

повторній оцінці ризику рівень збитку від реалізації ризику не змінився, 

необхідно повторити операції бізнес - процесу починаючи з А2.07. 

Ефективність управління ризиками залежить від способів (методів) 

контролю і своєчасного оповіщення про всі зміни в Програмі управління 

ризиками підприємства. 

Постійний контроль як самої системи управління ризиками, так і 

відповідності прийнятим стандартам, необхідний для виявлення питань, які 

потребують додаткового втручання. Необхідно при цьому пам'ятати, що 

підприємство знаходиться в постійному розвитку, в динамічному оточенні. 

Всі внутрішні і зовнішні зміни повинні виявлятися і враховуватися в діючій 

системі управління ризиками. 

В процесі розробки і виробництва продукції підприємство забезпечує 

виконання вимог, пред'явлених споживачем, а також вимог, визначених самим 

підприємством і пов'язаних з конкретним продуктом або послугою, 
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включаючи законодавчі та нормативні. Очікувані вимоги споживачів також 

враховуються на стадії розробки продукції. 

Вимоги до конкретного виробу, що поставляється зовнішньому 

споживачеві, прописуються в технічному завданні, яке підписує представник 

Приватного АТ «ТД« Гідросила »» як замовник і представник ПАТ АТ 

«Гідросила» в рамках договору. 

Вимоги до конкретного виробу, що поставляється внутрішньому 

споживачеві, прописуються в нормативної та технічної документації в процесі 

узгодження службою - розробником.  

Мотивація безперервного поліпшення діяльності здійснюється шляхом 

оцінки через виконання показників преміювання, визнання успішних дій 

персоналу при виконанні завдань, а також забезпечення умов для прояву 

ініціативи. Визначення задоволеності персоналу умовами праці визначається 

шляхом заповнення безіменній анкети відповідно до «Положенням про 

Анкетування персоналу по вивченню задоволеності працівників роботів на 

підприємстві ПАТ АТ «Гідросила» »№ 098 від 25 березня 2013 року № 167 від 

30.01.2019. 

Отже, в розділі наведена загальна характеристика АТ «Гідросила», 

виконання та аналіз організаційного забезпечення підприємства. Розглянуті 

вимоги які висунуті до системи управління якістю та процесів виробництва в 

АТ «Гідросила». 
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РОЗДІЛ 3 

 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В  

АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

3.1. Напрямки покращення політики якості в діяльності підприємства. 

 

В основі сучасного підходу до "СУЯ" на АТ «Гідросила» лежить 

направлення всіх підрозділів і служб підприємства на досягнення - якості 

продукції. Метою "СУЯ" - є задоволення покупців і, як ітог - отримання 

максимально можливого прибутку. 

Політика щодо якості - це загальний намір та напрямок діяльності з 

"СУЯ" акціонерного товариства "Гідросила", яка формально сформулюється 

топ-менеджментом. Політика якості - є основою для встановлення конкретних 

цілей у цій галузі та відповідних документів. 

Формування політики якості - це перш за все цілі в галузі якості. 

Політика якості є основою місії компанії, включаючи всі її компоненти 

(маркетинг, дизайн, закупівлі, контракти тощо). Для кожного компонента 

стратегії проводиться відповідний аналіз та оцінка. В результаті було 

визначено стратегію та план, спрямовані на реалізацію політики якості. 

При формуванні політики АТ «Гідросила» в галузі якості слід 

враховувати: потреби, які пред’являються до неї; керівник підприємства має 

визначати політику в письмовій формі, оскільки вона підписується 

представником правління; повинна узгоджуватися з іншими сферами 

діяльності підприємства; вищому керівництву необхідно забезпечити 

розуміння кожним працівником колективу розроблений план у політиці сфері 

якості, неухильно його виконувати. Політика якості має бути сформульована 

таким чином, щоб її положення стосувалися всіх працівників трудового 

колективу, а не тільки служб якості. 
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Для досягнення встановлених цілей "політики якості", вона повинна 

проводитися за такими напрямами:  

1) управління та організація на основі складності, системності та інноваційної 

виробництва продукції та послуг; 

2) обробки документації - створення необхідної бази даних документів для 

впровадження та підтримки "політики якості", методів оцінки, аналізу, 

контролю та контролю якості продукції; 

3) фінансування - для забезпечення ефективної фінансової та матеріально-

технічної підтримки для досягнення цілей "СУЯ"; 

4) інформаційна підтримка - формування загального інформаційно-

комунікаційного середовища для формування та реалізації політики. 

Документ для формулювання політики якості повинен бути коротким, 

простим, зрозумілим і запам’ятовується. Щоб відображати якість роботи 

кожного працівника. Насправді прийнятну політику в галузі якості продукції, 

можна вважати ствердною відповіддю на багато питань. Чи застосовний він до 

кожного працівника підприємства?; чи слід формувати стандарти (вимоги) до 

якості роботи?; чи охоплювати всі аспекти якості продукції та послуг 

відповідно до вимог споживачів (це питання також повинно бути пов’язане із 

часом доставки товару, ціни та кінцевий результат якості підприємства 

(включаючи послугу)); чи підписана політика якості від першої особи. 

Політика "СУЯ" АТ "Гідросила" - повинна спрямована на підтримку та 

вдосконалення існуючої «СУЯ», в котрій кваліфікований персонал зможе - 

розкрити і хоча частково реалізувати свої можливості. 

Цілі та цільові системи слід впроваджувати у таких сферах: покращення 

задоволеності споживачів; поліпшення економічного статусу підприємства 

завдяки поліпшення якості; збільшення або завоювання нових ринків шляхом 

виробництва високоякісної продукції; технічний рівень продукції вище ніж 

рівень провідних підприємств та компанії; розробка товару, його функції 

реалізуються на основі нових принципів; покращення ключових показників 

якості продукції; зниження кількісті дефектів продукції під час виробництва; 
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збільшення терміну гарантії на продукцію; розвиток після продажного 

обслуговування.  

Іншим важливим напрямком реалізації Політики якості на підприємстві 

є нормативне забезпечення створення «СУЯ», а саме: 

1) розробка та прийняття політики "СУЯ" АТ «Гідросила», настанови 

якості, в якій необхідні бути вказані складові "СУЯ"; 

2) розроблення та проведення самооцінювання діяльності АТ 

«Гідросила» загалом і її працівників; 

3) розроблення процесів, які характеризують методи виробництва 

продукції та надання послуг; 

4) удосконалення внутрішніх адміністративних регламентів; 

5) прийняття програми оцінки та розвитку кадрів, як основи 

забезпечення та підвищення якості виробництва. 

Для усього персоналу АТ «Гідросила» повинна бути визначена ступінь 

повноважень і відповідальність в сфері "СУЯ". Вони мають бути прописані у 

посадових обов’язках "інструкціях" та згідно кваліфікаційних вимогам, актах 

по розподілу обов’язків між керівним та підлеглим персоналом. Має 

забезпечуватися така кількість прописаних повноважень для робітників та 

реалізації їхніх відповідальностей. 

Тому, щоб зберегти та розширювати позиції на ринку, необхідно 

підтримувати та встановлювати вищі стандарти якості, намагаючись постійно 

поліпшуватися про якість випускаємої продукції. Впроваджувати політику 

постійного "вдосконалення" якості за допомогою встановлених 

маркетингових або операційних стратегій. 

Виходячи з цілей та мети у «СУЯ», сформульованих керівником 

підприємства, необхідно систематизувати і організувати роботу в галузі 

"СУЯ". Як ми знаємо - під "організацією" розуміємо - побудову структури для 

досягнення та створення умов її функціонування через - управлінські рішення. 

Ключовим питання в процесі впровадження цілей "Політики" якості є 

розуміння складу витрат, які будуть супроводжувати реалізацію основних 
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заходів по досягненню цілей якості, а також розгляду порядку оцінювання 

ступеня якості продукції. Усі витрати на впровадження заходів щодо якості 

поділяються на 4 групи [34;35;36]: 

У вартість профілактичних заходів входять витрати, пов’язані з 

впровадженням та експлуатацією "СУЯ", її документацією, навчанням та 

освітою персоналу, юридичним та інформаційним забезпеченням "СУЯ", а 

також витрати на бухгалтерський облік, оцінку та якість аналіз витрат на 

забезпечення стабільності. Оцінка включає - вартість експлуатаційних 

підрозділів контролю, внутрішніх лабораторій та служб з якості, тобто це 

сукупність витрат, пов’язаних з відокремленням неякісної продукції та 

дефектів, що виникають у процесі виготовлення.  

Витрати, пов’язані з унеможливленням випуску дефектної продукції у 

процесі виробництва, тобто всіх видів внутрішніх втрат, пов’язаних з 

виключенням продукції з відхиленням у процесі виробництва (вартість 

переробки дефектної товарної продукції, постійний контроль всієї партії) 

контроль продукту. 

Важливим питанням стає вироблення механізмів управління витратами, 

які ґрунтуються на таких підходах, що рекомендовано до впровадження 

стандартом ISO 9004. [34] 

Управління витратами на якість, розрізняють за трьома групами: 

запобігання (запобігання) дефектам, оцінка та контролю якості продукції, 

усунення невідподностей. Цей метод - має назву методом "ПОД", 

(профілактика, оцінка, дефект). Коли фінансовий звіт має два типи: 

1) Пов’язані з якістю, тобто вартості і задовольняє вимоги замовника без 

дефектів; 

2) Пов’язане з усуненням "браку"- тобто витрат, за не доопрацювання 

процесу. 

За оцінками західних експертів всі кошти, спрямовані на поліпшення 

управління якістю, дозволяють отримати ефект в співвідношенні (за різними 

оцінками) приблизно 1:3. 
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3.2. Заходи оптимізації трудових ресурсів для забезпечення ефективної 

системи управління на підприємстві 

 

  

На практиці компанії ставлять дві основні цілі свого розвитку на основі 

"СУЯ". Перш за все, найголовніше - це оптимізувати компанію, забезпечити її 

ефективність. Особливо конкурентоспроможність виробленої продукції та 

послуг, та підвищити ефективність виробництва. Якщо це першочергове 

завдання для підприємства, то - ця мета справді є основною метою, вона була 

охарактеризована як перспективна, і підприємства має можливість 

представити все необхідне для функціонування "СУЯ". 

Слід негайно вказати на те, що система управління якістю не може 

забезпечити. Система управління якістю є основою, і для покращення процесів 

та якості продукції слід підключити відповідні рішення. Однак раціональність 

та ефективність рішень не визначаються стандартами, а також не можуть бути 

визначені, оскільки ці рішення є результатом інноваційного процесу. 

Тому реалізація потенціалу "СУЯ" полягає не тільки в суворому 

виконанні встановлених вимог МС ISO 9001, а й від кваліфікації, креативності 

та досвіду персоналу компанії. Щоб уникнути можливого розчарування, вище 

керівництво повинно це розуміти, і дуже важливо не очікувати, що 

впровадження системи управління якістю автоматично вирішить її проблеми 

без працівників, які можуть аналізувати ситуацію та приймати мудрі рішення. 

Друга мета розробки - довести всім (включаючи потенційних 

споживачів), що компанія може постійно виробляти продукцію заданого рівня 

якості, тобто продукцію, яка відповідає всім її вимогам. 

Якщо для досягнення першої наголошеної мети досить просто 

розробити і впровадити на підприємстві «СУЯ, то для досягнення другої мети 

необхідно ще й сертифікувати «СУЯ». 

Керівництво відповідає за формулювання політики щодо якості послуг 

та задоволеності споживачів. Реалізація "політики якості" залежить : наскільки 
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вище керівництво і в якому обсязі забезпечує розробку та ефективну роботу 

"СУЯ". 

Для виконання завдань у галузі "СУЯ" керівник створює службу (або 

відділ) системи якості, що дозволяє ефективно управляти якістю продукції під 

час виробництва, оцінювати та пропонувати вдосконалення. Необхідно чітко 

встановити загальні та особисті обов’язки та повноваження всіх працівників, 

їх діяльність залежить від якості товарів (послуг). Водночас це повинно 

забезпечити необхідність ефективних взаємовідносин у всіх аспектах 

взаємодії між споживачами та постачальниками всередині та поза 

організацією. Встановлені обов’язки та повноваження повинні відповідати 

засобами та методами забезпечення якості продукції. 

Однак керівник повинен нести відповідальність за встановлені вимог до 

"СУЯ". За впровадження системи якості, перевірку системи якості, постійний 

контроль параметрів та аналіз вдосконалень, він повинен нести 

відповідальність безпосередньо або через призначених працівників. Хоча 

відповідальні працівники можуть сприяти досягненню якості, вони не можуть 

створювати якість. Це лише частина "СУЯ". Сфера діяльності системи 

охоплює всі функції, і постійне вдосконалення якості вимагається від усіх 

працівників організації, що надають послуги, брати участь, сприяти та 

ефективно взаємодіяти. 

Керівництво повинно проводити регулярний та незалежний офіційний 

аналіз системи якості, щоб визначити, наскільки вона продовжує відповідати 

вимогам, щоб ефективно реалізовувати політику якості та цілі якості. 

Особливу увагу слід приділяти необхідності або можливості поліпшення 

якості. Аналіз повинен виконуватись відповідними експертами або 

компетентними незалежними експертами, які повинні безпосередньо 

інформувати вищий керівний склад. 

Такий аналіз повинен включати чітку та всебічну оцінку на основі усіх 

доступних джерел і методів інформації, що включають:  
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- висновки та аналіз рівня якості; дані про загальну ефективність та 

результативність виробничого процесу відповідно до вимог до продукції та 

задоволеності споживачів; 

 -висновки щодо впровадження і ефективності всіх елементів "СУЯ", 

внутрішньої перевірки якості при виконанні завдань із забезпечення якості 

предстовляюмих послуг; 

 - зміни, створені новими технологіями, напрямками якості, ринковими 

потребами та соціальними та екологічними умовами. 

Коментарі, висновки та пропозиції, зроблені на основі результатів 

аудиту (аналізу) та оцінки, слід подавати керівництву на розгляд при 

підготовці планів підвищення якості обслуговування. Керівництво також 

повинно забезпечити систематичний та процедурний підхід до "СУЯ". 

Систематичний підхід передбачає виявлення, розуміння та управління 

взаємопов’язаними процесами, які допомагають організаціям досягти цілей 

більш ефективно та результативна. 

Основними елементами системного підходу є розгляд усіх подій, явищ і 

процесів та взаємозв'язку між ними (тобто слід розуміти, що всі вони є 

частиною складної системи); визначення пріоритетів; вирішення причин, а не 

наслідків; та ефективність. 

Якщо процесний підхід застосовують у межах системи управління 

якістю, він підкреслює важливість: 

а) розуміння та виконання вимог;  

б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових 

цінностей;  

в) вимірювання результатів функціонування процесу та його ефективності; 

г) постійного поліпшення процесів на основі об’єктивних вимірювань [28;14]. 

В контексті "СУЯ", керівники повинні надавати необхідні та достатні 

ресурси для поліпшення якості, та реалізації цілей у галузі якості. 

Найважливішим ресурсом будь-якої організації є персонал. 
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Для забезпечення стимулів до праці, професійного зростання, належного 

ділового спілкування, високого виконавського рівня персоналу керівництву 

слід : 

1) Підбирати фахівців відповідно до їх професійних здібностей;  

2) Створити умови праці, сприятливі для досягнення найвищих 

показників в "СУЯ" роботи та гарного робочого середовища;  

3) сприяти відкриттю можливостей для всіх працівників організації, 

послідовно застосовуючи творчі методи роботи та беручи більшу участь у 

процесі праці;  

4) розуміти майбутні роботи та завдання, особливо їх вплив на якість;  

5) забезпечити, щоб усі працівники усвідомлювали свою участь у 

забезпеченні якості товару, що необхідне споживачу, і зрозуміли свою ціль у 

цьому процесі;  

6) заохочувати людей покращувати якість роботи шляхом відповідного 

визнання та винагорода за досягнуті результати;  

7) регулярно враховувати фактори мотивації працівників для 

забезпечення якості продукції;  

8) Провести навчання персоналу. Завдяки навчанню ви можете 

зрозуміти необхідність змін і створити умови для досягнення змін та 

професійного зростання. 

Для успішного функціонування "СУЯ" необхідно: визначити мету та 

напрямок діяльності на місцях, організувати якісну діяльність та забезпечити 

їх необхідними ресурсами, включаючи кваліфікований персонал; 

підтримувати належний рівень мотивації працівників; приймати рішення, 

спрямовані на досягнення необхідної якості роботи; забезпечити нові 

технології та нові матеріали для виготовлення продукції. 

Для всіх працівників підприємства - слід визначати як повноваження так 

і відповідальність за рівень не тільки якості продукції і кількості, а також 

мотивацію працівників щодо підвищення продуктивності та якості роботи. Ці 
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процедури повинні бути відображені в колективних договорах, трудових 

угодах, тощо. 

В управлінні якістю - ентузіазм працівників часто недооцінюється, але 

надзвичайно важливо підвищити ефективність "СУЯ" і, отже, поліпшити 

якість продукції. Якість залежить від людських факторів - тобто людина 

повинна бути на своєму місці. Керівники повинні оцінювати та створювати 

можливості та умови для працівників, щоб заохочувати їх приймати нові ідеї 

та не зловживати адміністративними методами та ресурсами. Правильне 

ставлення походить від фінансових та нефінансових стимулів. Через дефіцит 

рівня заробітної плати та недостатніх ресурсів важко досягти серйозних змін 

у галузі якості, тоді як остання забезпечує широкий спектр інструментів, 

якими має користуватися керівництво. 

Кваліфікація та професіоналізм працівників повинні постійно 

розвиватися та вдосконалюватися. Інвестиції у працівників ставлять перед 

керівництвом нові виклики, саме тому дії, спрямовані на розвиток нових умінь 

та навичок, стають все більш важливими. "СУЯ"- допомагає розкрити 

потенціал людей, тим самим забезпечуючи найвищий рівень виконання 

покладених обов’язків. 

Підвищення мотиваційного потенціалу персоналу, здійснюється з 

єдиною метою: налагодити систему стимулювання, спрямовану на 

задоволення виявлених мотиваційних потреб працівників. Тому, як один із 

варіантів, процес 1.6 «Мотивація персоналу», рекомендована МС ISO 9001 

може бути реалізований через виявлення мотиваційних потреб працівників і 

вимірювання задоволеності виявлених потреб. [34]. 

Отже, "СУЯ" - система управління персоналом, якій необхідне 

доповнення та впровадження багатьох стимулів (мотивацій), оскільки вона 

вимагає не лише кваліфікованих працівників, а й зацікавленість ефективно 

реалізувати свій потенціал. 
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Для попередження помилок та оптимізації трудових ресурсів, у 

виробництві використовується, в тому числі, принцип вбудованого контролю 

якості. 

Вбудована якість - система заходів, як технічного, так і  організаційного 

характеру, спрямованих на недопущення виготовлення неякісної продукції.  

При даній системі якість підвищується не шляхом посилення контролю 

готової продукції, а методом запобігання появи браку в процесі. 

Програма «Вбудована якість» містить наступні етапи: 

- Підходи до контролю якості. Ціна якості (СОУ 05786100.131, СОУ 

05786100.132, СОУ 05786100.134, СОУ 05786100.235, СОУ 5786100.236, СОУ 

05786100.241); 

- Методи контролю, Діаграма Ісікава (причини і результат)  (СОУ 

05786100.257, СОУ 05786100.152, СОУ 05786100.248,  СОУ 05786100.278); 

- План по забезпеченню відсутності дефектів: система 5S, навчання 

персоналу (СОУ 05786100.246, СОУ 05786100.277, СОУ 05786100.279, 

«Положення про підвищення рівня професіоналізму основних робочих 

виробничих підрозділів АТ" Гідросила "№ 182 від 18.02.2019); 

- Рейтинг причин появи дефектів  

(СОУ 05786100.152, СОУ 05786100.181, СОУ 05786100.279). 

Принцип «Вбудована якість» реалізується фахівцями різного рівня, 

зацікавленими в забезпеченні бездефектної роботи підприємства за 

допомогою відповідних процедур. 
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3.3. Аудит як процес оцінювання дієвості системи менеджменту якості  на 

підприємстві 

 

 

Аудит - це незалежний та документований процес отримання доказів та 

об’єктивної оцінки їх для визначення ступеня відповідності встановленим 

стандартам системи якості АТ "Гідросила". Аудит якості є невід’ємною 

частиною впровадження "СМК" на підприємстві та є обов’язковою умовою 

сертифікацію системи. Відповідно до МС ISO 9000: 2015 [14], аудит визначає 

величенну відповідності вимогам "СУЯ". Матеріали аудиту є основою для 

оцінки ефективності "СУЯ" та виявлення можливостей для вдосконалення. 

Метою аудиту якості – є перевірка ефективності "плану управління". 

Проведення аудиту якості може забезпечити управління на основі доказів, що 

спонукає приймати обґрунтовані рішення. 

Визначення аудиту якості полягає у систематичному та незалежному 

тестуванні та оцінці "СУЯ" та їх результатів, запланованих заходом, 

ефективність їх реалізації та реалізації цілей. Що стосується аудиту якості, то 

слід пам’ятати, що він поділяється на три типи: аудит якості продукції, аудит 

якості процесів та аудит "СУЯ" [8]. 

Аудит якості продукції — це кількісне оцінювання відповідності 

встановленим показникам якості продукції. Аудит продукції може 

проводитися сам по собі та спрямовуватися на один або кілька видів продукції. 

Цей вид аудиту зорієнтовано на споживача (проводиться з його точки зору). 

Він може проводитися як мінімум одним аудитором, але може вимагати й 

великої групи аудиторів. Аудит продукції може проводитися: 

- із середини, тобто всередині підприємства, коли розглядаються результати 

технологічного процесу, коли кожний продукт розглядається як вхідний 

матеріал для наступного процесу (або внутрішнього споживача); 

- ззовні, при цьому аудит продукції може проводитись або у постачальника 

матеріалів, або у замовника, або ж за участю кінцевого споживача. 
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Аудит якості процесу може аналізувати елементи процесу, оцінювати 

його повноту, вибирати правильні умови та можливу ефективність. Протягом 

усього процесу огляду значну увагу було приділено огляду продукції. Цей тип 

огляду базується на результатах, отриманих в кінці процесу. Незалежний 

аудит процесу - найпоширеніший і найзручніший метод, який може принести 

найшвидші та найкращі результати. 

Причина полягає в тому, що постачальник скоріше погодиться на 

необхідність внесення змін до конкретного процесу, ніж для вирішення 

глибоких проблем системи управління, що виникають внаслідок аудиту 

системи. 

Характеристиками аудиту процесу виробництва якісної продукції є: -

сфера застосування не така хороша, як аудит системи; 

- для одного або декількох конкретних виробничих процесів; 

- потрібний план менше, ніж системний аудит;  

- отримані результати використовують для вдосконалення розглянутого 

процесу; 

- не такий формальний, як аудит системи; 

- може бути виконано за короткий час. [8]. 

Цей вид аудиту засвідчує відповідність стандартам, методам, 

процедурам або іншим вимогам. 

Сфера аудиту та документації "СУЯ" ширша. Це зареєстрована 

діяльність, спрямована на перевірку та оцінку об’єктивних доказів, щоб 

довести, що застосовувані елементи "СУЯ" відповідають їй, і вона була 

відповідно розроблена. Документована та ефективно використовується, з 

конкретними вимогами. У центрі уваги системного аудиту є вся система 

забезпечення якості в результаті управлінської діяльності, а отже, включає всі 

процеси аудиту. Тому це найбільш трудомісткий тип аудиту. Зазвичай це 

триває два-п’ять днів. 
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Проводиться для того, щоб з’ясувати на основі об’єктивних доказів, чи 

втілюються в життя система управління якістю та плани організації та чи 

відповідають вони пред’явленому до них набору вимог [8]. 

Існують різні типи аудитів. Основний тип аудиту- це (внутрішній аудит) 

- це аудит, який проводиться самою організацією або від імені організації для 

власних цілей, і може бути підставою для власної декларації відповідності 

організації. Сторонні аудити (зовнішні аудити) - це перевірки, що проводяться 

споживачами або іншими організаціями від їх імені. Сторонній аудит - це 

(зовнішній аудит) - це аудит, проведений незалежною аудиторською 

організацією третьої сторони. Такі організації зазвичай сертифіковані, 

сертифіковані або зареєстровані та відповідають вимогам ISO 9001 та іншим 

вимогам [33]. 

Обов’язки та вимоги, пов’язані з плануванням та проведенням аудиту, 

повідомленням про отримані результати та визначенням їх реєстрації, 

необхідні бути оформлені документально. Аудит може проводитись 

індивідуально або групою аудиторів. В результаті аудиторської перевірки 

системи управління якістю розроблено перелік невідповідностей:  

1. Невідповідності стандартам із серії ISO 9000; 

2. Потенційні невідповідності (коли ряд заходів знаходиться за межами 

невідповідності). 

Аудитори можуть отримати докази невідповідності після зустрічі, 

перегляду документів та контролю за діяльністю та умовами зони, що 

перевіряється. Після аудиту підготуйте аудиторський звіт. 

Слід особливо зазначити увагу внутрішньому аудиту. Внутрішній аудит 

- це найвища контрольна форма управління "СУЯ" на підприємстві. 

Результати внутрішнього аудиту є основою для аналізу управління та 

дозволяють організації заявити про відповідність ISO9000. Тому важливим 

моментом є те, як "правильно" планувати, організовувати та проводити аудит, 

а потім аналізувати результати. Внутрішній аудит може базуватися на 

загальносистемних елементах або структурних підрозділах ISO 9000 [33].  
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У першому випадку перевіряється виконання вимог до всіх 

рівнівдокументації, що відповідає визначеному елементу.  

У другому - перевіренню підлягають усі елементи «СУЯ», властиві тому 

чи іншому підрозділові. Слід зазначити, що на практиці більше половини 

причин невідповідностей знаходиться у сфері взаємодії між структурними 

підрозділами . 

Аналіз процесу аудиту, в результаті якого виявлено невідповідність, 

передбачає визначення характеристик продукції, критеріальних параметрів 

якості, виявлення причин відхилення та вироблення пропозицій щодо 

усунення причин відхилення. За підсумками аудиту і аналізу даних 

приймаються рішення про поліпшування процесу виробництва продукції та 

підвищення її якісних параметрів. 

Керівники та пов’язані з ними менеджери повинні використовувати 

результати аудиторського аналізу для формулювання поточних та майбутніх 

планів покращення "СУЯ". Усі ці пункти необхідні для функціонування та 

розвитку "СУЯ". Однак якщо данні використовувати лише формально, то вони 

не допоможуть, а часом можуть навіть нашкодити. 

Результативність системи менеджменту якості відповідно до стандарту 

підприємства СОУ 05786100.181 «Аналіз функціонування системи 

менеджменту якості з боку керівництва» оцінюється по ре-результативності 

процесів: 

- проектування та розробки; 

- закупівель; 

- планування виробництва; 

- виробництва продукції; 

- управління персоналом; 

- управління інфраструктурою, в т. ч. управління виробничим обладнанням та 

комплектуючі, ПЗ інформаційних систем; 

- управління обладнанням для моніторингу та вимірювань; 

- визначення задоволеності споживача; 
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- внутрішнього аудиту; 

- моніторингу та вимірювання продукту; 

- постійного вдосконалення. 

Результативність процесів АТ «Гідросила» 2018 та 2019рр. наведена в 

додатку Б. 

Політика у сфері якості — це офіційно сформульовані вищим 

керівництвом загальні наміри і спрямованість діяльності організації у зв’язку 

з якістю. Політика (Додаток Б) щодо якості становить основу для 

встановлення конкретних завдань у цій сфері та їх відповідного 

документування. 

Ключовою функцією у досягненні необхідної якості продукції є 

мотивація персоналу. Практика багаторічної, і в основному поки безуспішної 

«боротьби за якість», переконливо свідчить, що незацікавлені працівники 

ніколи не забезпечать необхідний рівень якості виробництва, навіть, при всіх 

інших сприятливих умовах. 

Аудит якості - це систематичне та незалежне тестування та оцінка 

заходів із забезпечення якості та їх відповідність запланованим заходам, 

ефективність їх здійснення та досягнення цілей. Що стосується аудиту якості, 

то слід пам’ятати, що він поділяється на три типи: аудит якості продукції, 

аудит якості процесів та аудит системи якості. 

Внутрішній аудит - це найвища форма управлінського контролю на рівні 

"СУЯ", організації та управління виробництвом. Результати внутрішнього 

аудиту є основою для аналізу управління та дозволяють організаціям заявляти 

про відповідність ISO 9000. Тому важливим питанням є те, як правильно 

планувати, організовувати та проводити аудит, а потім аналізувати результати. 

Отже, в розділі розглянуто механізми вдосконалення системи 

менеджменту якості, результативність процесів на АТ «Гідросила». Також 

розглянута політика в області якості (Додоток Г), та шляхи поліпшення 

системи управління якістю в АТ «Гідросила». 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведені дослідження побудови системи управління якістю та 

забезпечення її ефективного функціонування в АТ «Гідросила»  засвідчили 

наступне: 

Система управління якістю (на прикладі АТ «Гідросила»: 

 на підприємстві побудована система менеджменту якості, яка відповідає 

вимогам міжнародних стандартів і діє з 2000р.; 

на підприємстві перевіряється функціонування системи менеджменту 

відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001: 015; ISO 14001: 2015; 

ISO 45001: 2016 і документованої інформації. З метою удосконалення СУЯ на 

підприємстві виконуються вимоги IATF 16949 : 2016 «Вимоги до системи 

менеджменту якості для виробництв автомобільної промисловості і 

організацій, виробляючих відповідні сервісні частини» і п'яти основних 

методик APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP. 

Українські компанії повинні використовувати досвід світових лідерів по 

впровадженню "СУЯ" з метою підвищення якості продукції, шляхом 

впровадження і вдосконалення маркетингової системи та організаційної 

структури компанії.  

Для забезпечення якості продукції (товарів, послуг) підприємству 

необхідно здійснити ряд послідовних і взаємозалежних дій: виконати аналіз, 

ідентифікацію та систематизацію ключових факторів та умов 

конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг); розвиток та 

вдосконалення перспективних сфер економічних механізмів (ціноутворення, 

витрати, норма прибутку та якість, економічна ефективність, стимули, 

податки, умови кредитування тощо); нормативно-технічні основи 

(стандартизація, сертифікація, кодування та класифікація продукції, технічна 

та економічна інформація); виконати розробку та вдосконалення 

організаційних механізмів (послуг, реклами тощо) перспективного напрямку; 

відповідно до рівня, регіону, аспекту (фактору), етапу "життєвого циклу" 
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товару, елементів, що формують якість продукції, вдосконалити та поширити 

систему управління якістю продукції ( на основі міжнародних стандартів)); на 

законодавчій та громадській основі підтвердити напрямок формування 

системи захисту прав споживачів (гарантія, інформація, взаємодія з 

організаціями, що захищають інтереси, та права споживачів тощо). 

З метою удосконалення процесу системи управління якістю в АТ 

«Гідросила» пропонується: 

1.  На АТ «Гідросила» в 2021 році необхідно в програму внутрішньо 

фірмового навчання включити: 

 - навчання фахівців і внутрішніх аудиторів СМК здійсненню контролю 

статистичними методами (MSA), відповідно до методики МС IATF16949; 

- до Програми навчання робітників включити пункт 7.3 ISO 9001: 2015 

по визначенню для кожного робочого про його внесок в результативність 

СУЯ, в т. ч. про переваги покращеного функціонування і ведення Карти 

контролю відповідно до вимог Плану контролю (СОУ 05786100.236). 

2. Для поліпшення якості продукції, що випускається: 

- виконати «Програму підвищення якості продукції на 2020 рік»; 

- виконати Цілі в області якості на 2020 рік. 

3. Виконати аудити постачальника і аудити продукції і процесів 

відповідно до планів на 2021 рік. 

4.  Визначити в виробничих підрозділах значення числа ризику на 

операціях, відповідно до методики, викладеної в СОУ 05786100.280 

«Ідентифікація небезпек, пов'язаних з безпекою праці, оцінка ризиків і 

визначення заходів з управління ризиками» розбивши по групах устаткування. 

5. Провести семінар з особами, відповідальними за екологію в 

виробничих підрозділах по впровадженню на підприємстві «Інструкції про 

порядок проведення, обліку, утворення та тимчасове розміщення (зберігання) 

відходів АТ« Гідросила »від 13.02.2019, №031 для реалізації виконання вимог 

ISO 14001. 
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6. Провести семінар з технологами виробничих підрозділів по 

оформленню звіту 8D, відповідно до вимог СОУ 05786100.249 (визначення 

причини, розробка КРД, перевірка результативності виконаних дій), і 

оформлення технічної інформації відповідно до вимог СОУ 05786100.287. 

7. Оптимізувати кількість документів, що входять в комплект тих-

технологічного процесу для своєчасного забезпечення виробництва ін-

формацією про виконання операцій. 
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