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У науковій статті представлені значні переваги в пропонованої моделі удосконалення методів управління якістю продукції, яка може послужити інструментом для удосконалення машинобудівних підприємств
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ВСТУП
Різні зміни, нововведення та удосконалення в діловому світі призводять до нових стратегій побудови і
ведення сучасного бізнесу, відбиваючись на соціально-економічний розвиток країни. Високий рівень якості
продукції є значним показником для економічно розвиненої країни. Грамотний підхід до управління якістю
продукції машинобудівних підприємств Україна забезпечує конкурентну перевагу, але тільки на внутрішньому ринку. Вдосконалені методи керування дозволять досягти високого рівня якості продукції на машинобудівних підприємствах України, що вирішить проблему випуску продукції на зовнішні ринки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Статистики та консультанти з теорії управління якістю, проводячи дослідження [1, с. 128] в нових методах управління якістю, визначили наступне: «Базові положення і найбільш істотні елементи нових методів
управління якістю досить схожі з класичними методами. У нових і класичних методах спільним є:
 першорядність ролі та відповідальність керівництва;  пряма орієнтація на замовника;
 орієнтація на безпомилкове виробництво;
 управління процесами;
 механізми мотивації, підготовки співробітників.
Нові методи менеджменту якості мають багато спільного в структурі та методології. Це дозволяє розглядати їх не як деякі відособлені частини, а як варіанти загального управлінського підходу.
Таким чином, нові методи управління якістю продукції є найбільш альтернативним рішенням для управління різних непередбачених ситуацій на підприємствах. Перераховані внутрішні чинники є базовими атрибутами в управлінні якістю продукції. Проте зовнішні чинники істотно впливають на якість продукції і не
піддаються впливу або контролю. Виходячи з того, що всі фактори тісно взаємопов’язані, можна зробити
висновок, що вони представляють рушійну силу економічних і виробничих процесів, які мають істотний
вплив на результат ефективного управління всього підприємства.
Йосіо Кондо в одній зі своїх робіт [2, с. 177] робить акцент на показі важливих загальних факторів і
виділення їх як основи для мотивації людей і бажання працювати. Автор досліджує загальні елементи, від
яких залежить мотивація людей. В даному контексті, не можливо не погодитися з автором, так як правильний підхід до розробки ефективної моделі управління мотивації та стимулювання персоналу в подальшому
відбивається на управлінні персоналом. Система мотивації і стимулювання персоналу содвігает невимушено співробітників до досягнення особистих і загальних цілей підприємства.
Метою статті є розкриття змісту і значення удосконалення методів управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах, а також доцільність їх використання в умовах конкурентної боротьби на зовнішньому економічному ринку товарів і послуг.
РЕЗУЛЬТАТИ
Ученими і фахівцями в сфері якості були досліджені методи управління якістю продукції, розроблено
пропозиції щодо вдосконалення систем управління якості продукції з використанням методологічних підходів,
а також підготовлено методики для прийняття організаційних рішень забезпечення якості продукції на машинобудівних підприємствах України.
А. Буданова, [3] директор дослідницької компанії ASCREEN Research, провела оцінку рівня розвитку,
поточного стану та основних тенденцій ринку маркетингових досліджень в Україні. З цієї роботи слід, що
інновативні технології дослідження в меншій мірі затребувані клієнтами через свою «невідомості» і «нерозповсюдження». За прогнозами А. Буданова, поступово кількість дослідницьких компаній почне зменшуватися за рахунок посилення конкуренції. Кризова ситуація, що склалася в Україні, є характерною для мислення і свідомості споживачів, і вона відновить і відновить необхідність в інформаційному забезпеченні для
прийняття адекватних і ефективних управлінських рішень.
Отже, тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку продукції та послуг спрямовані на прийняття
управлінських рішень для забезпечення успішної діяльності підприємств. Наскільки нам відомо, різні умови і фактори забезпечення якості продукції впливають на прийняття управлінських рішень у різних сферах
діяльності підприємств. Значить, поліпшення та вдосконалення ефективності існуючих методів управління
якістю продукції дозволить вільно конкурувати з продукцією вітчизняних виробників на зовнішньому і внутрішньому ринках.
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ДСТУ ISO 9000:2005 [4, с. 7], в якому говориться наступне: «Системний підхід до менеджменту якості
спонукає організації аналізувати вимоги замовників, визначати процеси, що сприяють отриманню продукції,
прийнятної для споживачів, а також підтримувати ці процеси в керованому стані. Система управління якістю може бути основою постійного поліпшення з метою збільшення ймовірності підвищення задоволеності, як споживачів, так і інших зацікавлених сторін. Вона дає впевненість самої організації і споживачам
в її здатності постачати продукцію, яка повністю відповідає вимогам ».
Отже, система управління якістю продукції на основі системного підходу, згідно з ISO 9000:2005, є частиною управління якістю, сконцентрована на веденні успішної політики і досягненні цілей у сфері якості, а
також на визначенні необхідних процесів для усунення дефектів, для задоволеності споживачів і управління
підприємством.
У статті Л.Ю. Григор’єва абсолютно точно підмічено, що забезпечення високої якості продукції на промислових підприємствах залежить від двох базових принципів — системного та процесного підходів [5, с. 14].
Таким чином, комплексний підхід до вирішення численних проблем в напрямку випуску якісної продукції
свідчить про відсутність єдиного підходу. Розроблена і представлена на рисунку 1 модель, формується на
принципах безперервного вдосконалення якості продукції, охоплює всі стадії життєвого циклу продукції і
дозволяє забезпечити комплексний підхід до процесу управління якістю продукції.
Резюмуючи теоретико-методичні основи управління якістю продукції на промислових підприємствах,
стає все більш очевидним, що найбільш результативним способом для підвищення рівня рентабельності
виробничої діяльності підприємств в сучасних умовах є впровадження системного підходу в менеджмент
якості. Використання системного підходу з метою удосконалення методів управління якістю продукції дозволить контролювати продуктивність, а також випускати продукцію стабільно високої якості. Якщо системний підхід розглянути як один з кращих способів науково-дослідницьких інструментів, то можна знайти
цілісність, пояснює функціонування і розвиток методів управління, які подаються у вигляді комплексу взаємопов’язаних елементів, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2005, і забезпечують тим
самим ефективне управління підприємством.
У вигляді наочного прикладу в даній роботі представлений рисунок 1 — Модель удосконалення методів
управління якістю продукції на основі встановлених вимог ISO 9001:2005.
ВИСНОВКИ
Основним завданням конкурентоспроможного підприємства є стійке положення підприємства «лідера»
на світовому ринку. Успіх будь-якого підприємства залежить не тільки від випуску високоякісної продукції,
а й від вдосконалення методів управління якістю продукції. Удосконалення методів увазі в собі подальшу
розробку менеджменту, що дозволить підприємству стати конкурентною на глобальному ринку. Конкуренція будь-якого підприємства виражається в застосуванні більшої кількості різних статистичних методів, що
веде до успіху всього підприємства.
В умовах глобалізації та конкуренції якість продукції та задоволеність споживача-замовника є взаїмоважливими показниками, які значно відбиваються на ефективності управління підприємства. Розробка і
реалізація системного підходу до управління якістю продукції базується на 8 принципах системного управління якістю, які сформульовані в ISO 9001:2005. У зв’язку з цим запропонована модель вдосконалення
методів управління якістю продукції на основі встановлених вимог ISO 9001:2008 задіє в життєвий цикл
продукції кожен підпроцес, який сфокусований на досягнення певної мети, що дозволяє прийняти вірне
рішення щодо задоволення вимог споживача-замовника для виробництва якісної і конкурентоспроможної
продукції машинобудівних підприємств.
Ефективність діяльності машинобудівних підприємств залежить від стабільно працюючої системи автоматизації управління підприємством, які складаються з:
 інтегрована система управління (ERP);
 інформаційно-білінгова система (BIS);
 система управління документацією (ECM).
 та інші системи управління, які дозволяють ефективно планувати, контролювати і управляти ресурсами підприємства в сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг, для досягнення досконалості методів
управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах.
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Рис. 1. Модель удосконалення методів управління якістю продукції на основі встановлених вимог ISO
9001:2008
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