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Управління якістю продукції - це встановлення, забезпечення і дотримання 

необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що 

досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на 

умови й фактори, від яких вона залежить. Система управління якістю продукції 

забезпечує єдність і взаємозв'язок технічного, організаційного, економічного, 

соціального і правового аспектів.  

Управління якістю продукції на підприємстві передбачає: планування і 

прогнозування якості; заводську атестацію продукції за категоріями якості; оцінку та 

аналіз якості виробів; контроль якості продукції; стимулювання; забезпечення якості 

засобів праці, предметів праці, інформації; підвищення кваліфікації працівників з 

питань якості; метрологічне і забезпечення якості. Організація робіт у системі 

управління якістю визначається стандартами (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, СТП), які 

регламентують технічний рівень продукції, її надійність, довговічність, економічні, 

естетичні, ергономічні характеристики. ТУ визначають комплекс вимог до 

виготовлення, контролю, упаковки, транспортування продукції. 

Характерною особливістю сучасних систем управління якістю, які мають на меті 

задовольнити потреби ринку, є не лише ефективність з технічної й організаційної точок 

зору. Вони повинні легко піддаватися аналізові, бути недвозначними і зрозумілими, 

чітко розробленими і прийнятними для споживачів, громадськості і відповідних 

урядових організацій. В умовах сьогодення якість продукції формується під впливом 

таких важливих чинників: активне прагнення підприємств до оперативного 

використання досягнень науково-технічного прогресу; ретельне вивчення вимог 

внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій 

споживачів; інтенсивне використання творчого потенціалу персоналу через навчання, 

виховання, систематичне підвищення кваліфікації, різноманітну мотивацію 

матеріального та морального характеру. 

У світовій практиці і на вітчизняних підприємствах широко використовуються 

системи менеджменту якості за стандартами ISO серії 9000 (вимоги до системи 

управління), екологічного менеджменту за стандартами ISO серії 14000 (вимоги до 

управління навколишнім середовищем), статистичні методи керування якістю, 

концепція загального управління якістю — TQM (Total Quality Management), концепція 

―Шість сигм‖, принципи бенчмаркінгу, методи ―кайзен‖, ―канбан‖ ―поке-ека‖, ―хосін 

канрі‖, реінженіринг. На сучасному ринку переважає попит на продукцію найвищої 

якості. Великою є конкуренція в моделювання, стилі та оформлення продукції. Не 

менш гостра конкуренція за виробництво і реалізацію продукції вищої якості. У зв'язку 

з цим підвищується роль методів забезпечення якості, які сприяють проведенню нової 

політики в галузі якості та задоволенню постійно зростаючих вимог ринку до якості 

продукції. Сучасний етап розвитку науково-технічного процесу висуває якість як один 

з головних чинників впливу на розвиток економіки. В багатьох країнах активно 

шукають шляхи вирішення проблеми підвищення якості товарів і послуг, які будуть 

конкурентоспроможними на світовому ринку. 


