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Закінчення таблиці 6.3 
Кіпр 529 Угорщина 599 
Китай 690 Україна 482 
Куба 850 Югославія 860 
Латвія 475 Південна Корея 880 
Мексика 750 Японія 45-49 

 
Всесвітня система товарної нумерації GS1 – це інтегрована система 

всесвітніх стандартів, що забезпечує точну ідентифікацію товарів, 
послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації 
щодо них. Система GS1, зокрема штрихове кодування, є спільною 
всесвітньою мовою торгових взаємовідносин у будь-якій галузі та 
будь-якій країні. Понад мільйон користувачів у 140 країнах світу 
застосовують систему GS1. Координує роботу всесвітньої товарної 
нумерації та несе відповідальність за унікальність ідентифікаційних 
номерів (штрихкодів) Міжнародна організація GS1. Асоціація Товарної 
Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» є членом Міжнародної організації 
GS1 та її офіційним представником в Україні. 

 
 

ГЛАВА 7. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
 
7.1. Основні терміни та визначення 
 
Роль і значення якості продукції постійно зростає під впливом 

потреб споживачів та технології виробництва, які весь час 
змінюються. Еволюційний розвиток технології можна простежити 
за певними етапами істотного підвищення продуктивності праці за 
рахунок створення комплексу систем машин і механізмів. 

Якість як засіб задоволення вимог. Сучасний концептуальний 
підхід до формування виробничої стратегії визнає якість найефек-
тивнішим засобом задоволення вимог споживачів і зниження витрат 
виробництва. 

Відповідно до ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. 
Основні положення та словник», якість – це ступінь, до якого 
сукупність власних характеристик задовольняє вимоги. 

Термін «якість» можна вживати з такими прикметниками, як 
погана, добра або відмінна. «Власний», на відміну від «присвоєний», 
означає «наявний у чомусь» саме як постійна характеристика. 

Якість продукції машинобудування завжди є функцією багатьох 
чинників, що наочно зображено на cxeмi (рис. 7.1). 
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Рис 7.1. Схема чинників якості в машинобудуванні 

 
Вимога – це сформульовані потреба чи очікування, загально-

зрозумілі або обов’язкові. Слово «загальнозрозумілі» означає, що є 
звичаєм або загальноприйнятою практикою для організації її замовників 
та інших зацікавлених сторін вважати потребу або очікування, про 
які йдеться, само собою зрозумілими. 

Для позначення конкретного типу вимоги можна вживати 
означальні слова, наприклад: вимога щодо продукції, вимога щодо 
управління якістю, вимога замовника. Установлена вимога – це 
вимога, сформульована, наприклад, у документі. Вимоги можуть 
ставити різні зацікавлені сторони. 

Градація – це категорія або розряд, присвоєні різним вимогам 
щодо якості продукції, процесів або систем, що мають однакове 
функціональне застосування. Якщо установлюють певну вимогу до 
якості, звичайно, зазначають градацію. 

Задоволеність замовника – це сприйняття замовником ступеня 
виконання його вимог. Претензії замовників є зазвичай показником 
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низького рівня задоволеності замовника, але їхня відсутність 
необов’язково свідчить про високий рівень задоволеності замовника. 
Навіть якщо вимоги замовника було узгоджено з ним та виконано, 
це ще не є неодмінною гарантією високого рівня задоволеності 
замовника. 

Спроможність – це здатність організації, системи або процесу 
створювати продукцію, яка відповідатиме вимогам до цієї продукції. 

Характеристика – відмітна властивість. Характеристика може 
бути власною або присвоєною, якісною або кількісною. Існують 
різні класи характеристик, такі як: фізичні (наприклад, механічні, 
електричні, хімічні або біологічні характеристики); органолептичні 
(наприклад, пов’язані з нюхом, дотиком, смаком, зором, слухом); етичні 
(наприклад, ввічливість, чесність, правдивість); часові (наприклад, 
пунктуальність, безвідмовність, доступність); ергономічні (наприклад, 
характеристики фізіологічні або пов’язані з безпекою людини); 
функціональні (наприклад, максимальна швидкість літака). 

Характеристика якості – це власна характеристика продукції, 
процесу або системи, пов’язана з вимогою. 

Присвоєні характеристики продукції, процесу або системи (на-
приклад, ціна продукції, власник продукції) не є характеристиками 
якості цієї продукції, процесу чи системи. 

Якість продукції тісно пов’язана зі споживчою вартістю, яка 
характеризує спроможність товару задовольняти певну потребу в 
різній мірі. Тому якість характеризує міру споживчої вартості, 
ступінь її придатності та корисності. Таким чином, споживча вартість 
становить основу якості, а остання відбиває рівень споживчої вартості, 
тобто кількісне задоволення суспільної потреби в продукції. 

Потреби можуть бути актуальними та потенційними (сподівання 
споживача). 

До складу властивостей входять «вимірювальні» – кількісні 
характеристики якості, котрі вимірюються у фізичних одиницях, і 
«невимірювальні» – якісні характеристики, що не підлягають 
вимірюванню фізичними методами. «Вимірювальні» та «невимірю-
вальні» властивості об’єднуються загальним поняттям «показники 
якості», які обов’язково мають бути кількісними характеристиками. 

«Вимірювальні» характеристики в основному є показниками 
якості за своїми значеннями та вимірністю. «Невимірювальні» 
властивості трансформуються в показники шляхом вимірювання їх 
значень якими-небудь фізичними методами (наприклад, колір можна 
«виміряти» довжиною хвилі) або оцінкою їх відповідності еталону 
(за бальною чи іншою шкалою). 
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Якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру її 
визначальних властивостей. Оцінка обумовлює з’ясування: які 
показники якості варто вибирати для розгляду, якими методами, із 
якою точністю визначати їх значення, які засоби для цього будуть 
потрібні, як опрацювати й у якій формі подати результати оцінювання. 

 
 

7.2. Класифікація показників якості продукції 
 

Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції 
(що складають її якість), яка розглядається до певних умов її 
створення та експлуатації або споживання, називається показником 
якості. Вибір показників якості встановлює перелік найменувань 
кількісних характеристик властивостей продукції, що входять до 
складу її якості та забезпечують оцінку рівня якості продукції. 

Обґрунтування вибору номенклатури показників якості провадиться 
з урахуванням: призначення та умов використання продукції; аналізу 
вимог споживача; завдань управління якістю продукції; складу і 
структури властивостей, що характеризуються; основних вимог до 
показників якості (рис. 7.2). 

 

За властивостями, 
що характе- 
ризуються: 

 одиничні; 
 комплексні 

За способом
вираження: 

 натуральні 
одиниці; 

 вартісні 

За оцінкою
рівня якості: 
 базові; 
 відносні 

За стадією:
 прогнозні; 
 проектні; 
 виробничі; 
 експлуатаційні 

Показники якості 

 
Рис. 7.2. Класифікація показників якості 

 
Сучасна наука і практика виробили систему кількісної оцінки 

властивостей продукції, що характеризують показники якості, які 
відбиті у стандартах (міжнародних, національних, галузевих, 
стандартах підприємств) і технічних умовах. 

Для оцінки якості продукції використовується система показників, 
які групуються на узагальнюючі, комплексні та одиничні. 
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Узагальнюючі показники характеризують загальний рівень якості 
продукції: обсяг і частку прогресивних видів виробів у загальному 
випуску, сортність (марочність), економічний ефект і додаткові витрати, 
пов’язані з поліпшенням якості. 

Комплексні показники характеризують кілька властивостей виробів, 
включаючи витрати, що пов’язані з розробкою, виробництвом і 
експлуатацією. У кожній галузі промисловості застосовуються свої 
специфічні комплексні показники (наприклад, комплексним показником 
якості електродвигуна є відношення кількості корисної механічної 
енергії, що виробляється двигуном за весь термін його служби, до 
сумарних витрат на виробництво та експлуатацію двигуна). 

Одиничні показники якості характеризують одну з властивостей 
продукції (товарів) і класифікуються за такими групами: 

– Показники призначення, що відображають корисний ефект 
від використання виробів за призначенням та обумовлюють сферу 
їх застосування. Для продукції виробничо-технічного призначення 
основним є показник продуктивності, що показує, який обсяг 
продукції може бути випущений за допомогою оцінюваної продукції 
або який обсяг виробничих послуг може бути наданий за визначений 
проміжок часу. Наприклад, показники: потужність двигуна, швидкість, 
продуктивність верстата, вантажопідйомність, пробіг шин до їх 
зносу, відсоток корисної речовини в сировині та ін. 

– Показники економічності використання сировини, матеріалів, 
палива, пального та енергії характеризують властивості виробу, що 
відображають його технічну досконалість за рівнем або ступенем 
споживання сировини, матеріалів, пального, енергії. До таких 
показників належать: частка маси виробу (на одиницю основного 
показника якості); коефіцієнт використання матеріальних ресурсів – 
відношення корисних витрат до витрат на виробництво одиниці 
продукції; коефіцієнт корисної дії та ін. 

– Показники надійності – безвідмовність, збереженість, ремон-
тоздатність, довговічність виробу. Залежно від особливостей продукції, 
що оцінюється, для характеристики надійності можуть використо-
вуватися як усі чотири, так і деякі з зазначених показників. 

Надійність – це властивість об’єкта зберігати у часі в установлених 
межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність 
виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах засто-
сування, обслуговування, зберігання та транспортування. 

Безвідмовність – властивість об’єкта виконувати потрібні функції 
в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку. 

Довговічність – це властивість об’єкта виконувати потрібні 
функції до переходу у граничний стан при встановленій системі 
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технічного обслуговування та ремонту. До показників довговічності 
відносять: ресурс між середніми (капітальними) ремонтами; середній 
строк служби. 

Ремонтопридатність – властивість об’єкта бути пристосованим 
до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний вико-
нувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування 
та ремонту. До показників ремонтопридатності належать: імовірність 
відновлення робочих параметрів; середня трудомісткість ремонту 
та технічного обслуговування. 

Збережуваність – властивість об’єкта зберігати в заданих 
межах значення параметрів, що характеризують здатність об’єкта 
виконувати потрібні функції під час і після зберігання та (чи) 
транспортування. 

– Показники технологічності, що характеризують ефективність 
(економічність) конструкторсько-технологічних рішень для забез-
печення високої продуктивності праці під час виготовлення і ремонту 
продукції. Саме за допомогою технологічності забезпечуються 
масовість випуску продукції, раціональний розподіл витрат матеріалів, 
засобів праці і часу в процесі технологічної підготовки виробництва, 
виготовлення та експлуатації продукції. До них належать показники 
блочності та агрегатності конструкцій, що вказують на простоту 
монтажу виробу, питому трудомісткість, матеріало- і енергоємність, 
коефіцієнт раціонального використання прогресивних матеріалів у 
виробі і т. д. 

– Ергономічні показники, що відображають взаємодію людини 
з виробом, дають змогу визначати зручність і безпеку експлуатації 
виробів. Вони характеризують систему «людина – виріб – середовище 
використання» і враховують комплекс гігієнічних, антропометричних, 
фізіологічних та психологічних властивостей людини, що виявляються 
при користуванні виробом. До таких показників можна віднести, 
наприклад, зусилля, необхідні для керування трактором; розташування 
ручки в холодильнику; кондиціонер у кабіні баштового крана; 
освітленість, температуру, вологість, запиленість, шум, вібрацію, 
випромінювання, концентрацію чадного газу і водяних парів у 
продуктах горіння, розташування і зручність сидінь, органів керування, 
раціональність інтер’єру і робочого місця. З їх допомогою вимі-
рюються параметри продукції, що впливають на працездатність 
людини під час експлуатації виробів. 

– Естетичні показники характеризують спроможність продукції 
задовольняти потребу в красі. Вони визначають такі властивості, як 
зовнішній вигляд, гармонійність, цілісність, інформаційна промо-
вистість, оригінальність, раціональність і краса форм, відповідність 
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середовищу, стилю, моді, досконалість виконання і стабільність 
товарного виду виробу. З їх допомогою встановлюється художньо-
конструкторський рівень виробу. Критерій естетичної оцінки виробу, 
яку дає експертна комісія, полягає в ранжуванні низки виробів 
аналогічного класу та призначення, що здійснюється на основі 
базових оцінок. 

– Показники стандартизації та уніфікації визначають ступінь 
використання в продукції стандартизованих складових частин виробу 
(складальних одиниць, деталей, вузлів), їх уніфікації, а також рівень 
уніфікації (конструкційної спорідненості) з іншими виробами. 
Наприклад, відношення стандартизованих та уніфікованих частин 
виробу до загальної кількості частин у виробі, коефіцієнти повто-
рюваності, застосовності за типорозмірами і складовими продукції. 
Усі деталі виробу поділяються на стандартні, уніфіковані й оригі-
нальні. Чим менше оригінальних виробів, тим краще; це важливо як 
для виготовлювача продукції, так і для споживача. 

– Патентно-правові показники характеризують патентний захист 
і патентну чистоту продукції та є істотним чинником у визначенні 
конкурентоспроможності. Визначаючи патентно-правові показники, 
варто враховувати наявність у виробах нових технічних рішень, 
рішень, захищених патентами в країні, наявність реєстрації про-
мислового зразка і товарного знака як у країні-виробнику, так і в 
країнах експорту. Основними показниками є такі: патентного захисту, 
патентної чистоти і територіального поширення. 

– Показники транспортабельності визначають пристосованість 
продукції до перевезень. До них належать середня тривалість і 
вартість підготовки до перевезень, вантажно-розвантажувальних 
робіт, середня матеріаломісткість упаковування. Найповніше цей 
показник оцінюється у вартісному вимірі, що дає змогу одночасно 
врахувати матеріальні і трудові затрати, кваліфікацію і кількість 
людей, що зайняті транспортними роботами. 

– Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів 
на навколишнє середовище, які виникають під час експлуатації або 
споживання продукції. Врахування екологічних показників має 
обмежити надходження в природне середовище промислових, 
транспортних і побутових стічних вод та викидів, з метою зниження 
наявності шкідливих речовин в атмосфері, які не перевищують 
допустимих концентрацій; забезпечити збереження і раціональне 
використання біологічних ресурсів і т. д. До екологічних показників 
належать: наявність шкідливих домішок, можливість викидів шкід-
ливих часток, газів, випромінювань при зберіганні, транспортуванні, 
експлуатації чи споживанні продукції. 
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– Економічні показники характеризують витрати на розробку, 
виготовлення, експлуатацію або споживання продукції, економічну 
ефективність її експлуатації. Основні з них: ціна, прибуток, собівартість, 
рентабельність, трудомісткість виробу, експлуатаційні витрати, як в 
абсолютному виразі, так і на одиницю основного показника при-
значення виробу. 

– Показники безпеки характеризують особливості продукції, 
що забезпечують безпеку людини (обслуговуючого персоналу) під 
час експлуатації або її споживання, монтажу, обслуговування, 
ремонту, зберігання, транспортування і т. д. Наприклад: імовірність 
безпечної роботи людини протягом певного часу; час спрацювання 
захисних пристроїв; електрична надійність високовольтних мереж. 

Взаємозамінність – основна властивість сукупності виробів, яка 
визначає якість продукції і характеризується інтенсивністю, наявністю 
між елементами виробів з урахуванням їх особливості і специфічності, 
зовнішніми і внутрішніми проявами. 

 
 

7.3. Оцінка рівня якості 
 

Для визначення якості продукції зазвичай порівнюють значення 
показників якості кількох видів продукції. На підставі порівняння 
можна зробити висновок про те, якість якої продукції буде вищою 
(рис. 7.3). 

Вимірювальний метод ґрунтується на інформації, що отримується 
з використанням технічних вимірювальних засобів. За допомогою 
вимірювального методу визначаються параметри показників якості, 
наприклад, маса виробу, частота обертання двигуна, розмір виробу, 
швидкість автомобіля, сила струму та ін. Показники якості продукції 
визначаються таким арсеналом методів: 

– реєстраційним, який здійснюється на основі спостереження 
та підрахунку кількості певних подій, явищ, предметів або витрат 
за одиницю часу; 

– вимірювання, який здійснюється за допомогою технічних 
засобів вимірювання; 

– органолептичним, що дає змогу визначити якість продукції 
за допомогою органів чуттів за бальною системою; 

– експериментальним (традиційним), що базується на застосуванні 
технічних засобів і дає можливість найоб’єктивніше оцінити якість 
продукції; 

– соціологічним, який полягає у проведенні збору та аналізу 
відгуків фактичних чи можливих споживачів продукції; 
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Вимірювальний Розрахунковий Органолептичний Реєстраційний 

Експериментальний Експертний Соціологічний 

За джерелами 
інформації 

Методи визначення показників якості 
продукції 

 
Рис. 7.3. Класифікація методів визначення показників якості 

продукції 
 

– експертним (для «невимірювальних» показників), який здій-
снюється на підставі рішень, що приймаються експертами (фахівцями 
в галузі створення, виготовлення, експлуатації виробів); 

– розрахунковим, що провадиться на основі використання 
аналітичних та (або) статистичних залежностей показників якості 
продукції, при цьому значення якості продукції визначають із 
використанням правил математичної статистики, тому його також 
називають статистичним. 

Для кожного з перелічених показників якості необхідно знайти 
його значення шляхом вимірювання та оцінювання – методів, що 
належать до спеціальної сфери наукових знань – кваліметрії. Згідно з 
принципами кваліметрії, кількісні значення показників якості продукції 
можуть визначатися на основі: 

– фізичних експериментів – методами метрології (вимірювання 
геометричних розмірів, маси, твердості, електропровідності, зносо-
стійкості тощо); 

– психологічних експериментів (експертне вимірювання есте-
тичних та ергономічних властивостей). 

Відносною характеристикою якості продукції є оцінка технічного 
рівня продукції, яка визначається шляхом зіставлення значень 
показників її технічної досконалості з відповідними значеннями 
показників базового зразка (еталона). 
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Рівень якості продукції (технічний рівень) оцінюється за певними 
етапами (рис. 7.4) протягом усього життєвого циклу виробу. До них 
належать дослідження та конструювання (проектування), виробництво, 
оборот та реалізація, експлуатація та споживання. 

 

Оц інка  р івня  як ості продукц ії (послуг )

Виб ір  ном енклатури
показник ів  якост і

В иб ір  базових
показник ів  якост і

В иб ір  способ ів  і ви значенн я
значень  показників  якост і

В иб ір  м етоду  оц іню вання  р івн я  якост і

О ц інка  р івня  якост і

О бґр унтуванн я  реком ендац ій

П рийняття  р іш енн я
 

Рис. 7.4. Основні етапи оцінювання рівня якості продукції 
 

Базовий зразок має поєднувати в собі певну кількість і перелік 
технічних та економічних показників, які найбільшою мірою 
відповідають вимогам конкретного ринку на момент запланованого 
виходу на нього з даним товаром. При цьому необхідно забезпечити 
максимальну близькість класифікаційних показників зразка та виробу, 
що порівнюється. 

Виходячи з динаміки зміни ринкового середовища, що зумовлено 
конкуренцією, технологічним прогресом та вимогами споживачів, 
вибір базового зразка на кожній стадії життєвого циклу продукції 
має свої особливості і повинен коригуватися. Тому, орієнтуючись 
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на найдосконаліший існуючий зразок, треба враховувати динаміку 
розвитку технічного рівня зразка на перспективу. 

Інформаційною базою для визначення критеріїв якості базового 
зразка (конкурента) можуть бути: 

– стандарти підприємств, державні, міжнародні стандарти; 
– закони, технічні регламенти, урядові постанови, що вста-

новлюють правила і вимоги до товарів (особливо до імпортованих): 
безпека, екологія, охорона здоров’я, маркування, транспортування, 
збереження, експлуатація та ін.; 

– юридичні норми поставки товарів до країни експорту; 
– дані про патентну чистоту експортних виробів і захист прав 

експортерів; митні правила; статистичні і наукові збірники; 
– галузеві періодичні та спеціальні журнали, статті та огляди, 

що видаються за кордоном, каталоги, проспекти і рекламні матеріали 
відомих фірм; 

– результати випробувань виробів на підприємствах-конкурентах; 
– норми та розцінки, що пов’язані з доставкою, збереженням, 

експлуатацією і ремонтом, технічним обслуговуванням машин та 
устаткування, іншими операціями за кордоном; 

– результати відвідування спеціалістами підприємства виставок, 
ярмарків, конференцій, симпозіумів тощо. 

Рівень якості продукції (технічний рівень) одного виду оцінюється 
за допомогою диференційованих, узагальнюючих, змішаних та 
комплексних методів. 

Диференційований метод, або метод відносних показників, 
ґрунтується на зіставленні одиничних показників якості оцінюваного 
та базового виробів. Відносний показник якості (Кя.в) визначається 
за формулою 
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де  Рі – значення і-го показника виробу, що оцінюється; 
Рі.б – значення і-го показника базового виробу (аналога); 
n – кількість показників. 
Такий метод при незначній кількості відносних показників дає 

змогу оперативно визначити рівень якості продукції на конкретному 
ринку. 

Узагальнюючий метод використовується, коли важко надати 
перевагу будь-якому показнику з великої їх кількості. 
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де  Кя.уз – узагальнюючий показник якості; 
Кя.в.і – відносний показник якості; 
n – кількість відносних показників. 
Рівень якості продукції, що оцінюється залежно від значення 

узагальнюючого показника: при перевищенні одиниці рівень якості 
вищий за базовий зразок, при значенні, меншому за одиницю, рівень 
якості менший за базовий зразок. 

Змішаний метод поєднує диференційований та узагальнюючий 
методи. Його застосування доцільне у випадках недостатньо повного 
врахування узагальнюючим показником усіх існуючих властивостей 
виробу, що не дає змоги отримати висновки щодо кількох певних 
груп властивостей. З допомогою цього методу якість продукції 
оцінюється за такими правилами: найважливіші показники вико-
ристовуються як одиничні, а інші об’єднуються в групи, і для кожної з 
них визначається узагальнюючий показник; отримані узагальнюючі 
показники та одиничні показники оцінюють рівень якості виробу 
диференційованим методом. 

Комплексний метод ґрунтується на використанні узагальнюючих 
показників якості продукції і розраховується шляхом відношення 
відповідних їх значень оцінюваної продукції до базового зразка. 
Суть його полягає в порівнянні узагальнюючих показників якості 
виробу, що оцінюється, базового зразка і сумарних витрат на їх 
придбання та експлуатацію. У такий спосіб визначається показник 
економічної ефективності (Ке): 
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де Кя.уз та Кя.уз.б – відповідно узагальнюючі та базовий (аналога) 
показники якості виробу, що оцінюється; 

З та Зб – сумарні витрати споживачів на придбання та експлуатацію 
виробу, що оцінюється, та виробу базового зразка. 

Якщо узагальнюючий показник економічної ефективності пере-
вищує одиницю, тоді доцільно замінювати застарілу продукцію. 

Інтегральний показник якості продукції застосовується для 
продукції, що не має аналогів, і визначається як відношення сумарного 
корисного ефекту від використання зразка продукції за заданий 
період часу служби до сумарних витрат на її створення, експлуатацію 
та споживання. Він встановлюється за державними і міжнародними 
стандартами. 

Організаційно-методичною основою управління якістю є 
Державна Система Стандартизації (ДСС). 
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Важливу роль у підвищенні якості продукції відіграє система 
атестації промислової продукції. Атестація передбачає проведення 
комплексу організаційно-технічних та економічних заходів, направ-
лених на своєчасне втілення у виробництво науково-технічних 
досягнень. До основних задач атестації належить збільшення об’ємів 
виробництва продукції, що відповідає кращим та світовим зразкам, 
зняття з виробництва застарілої продукції. 

Розрізняють атестацію за вищими і першими категоріями якості. До 
вищої категорії якості належить продукція, яка відповідає показникам 
технічного рівня і якості найкращих світових досягнень. 

Продукція першої категорії якості за технічними показниками 
повинна відповідати вимогам стандартів або технічним умовам (ТУ), 
мати стабільні показники технічного рівня якості. 

Підтвердженням якості є сертифікат, який видається незалежним 
органом на основі позитивних результатів випробувань за стандартними 
методиками. Сертифікація продукції є важливим механізмом керування 
якістю, вона дає споживачу підтвердження про безпеку, екологічну 
чистоту, а також підвищує конкурентоздатність продукції. 

Схему забезпечення якості зображено на рис. 7.5. 
 

 
Рис. 7.5. Схема забезпечення якості 
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існування в сучасному світі. Але втілення сертифікації систем якості – 
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справа дорога і не кожному українському підприємству доступна, 
тому динаміка сертифікації систем якості не надто висока. 

На сучасному етапі розвитку промисловості прийнято систему 
якості, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ІSО серії 
9000. Згідно з цією системою, керування якістю охоплює усі стадії 
та етапи життєвого циклу продукції («петля якості – спіраль якості» – 
схематична модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають 
на якість продукції або послуг на різних стадіях: від визначення 
потреб до оцінки їх задоволення (рис. 7.6). 

 

 
 
Життєвим циклом продукції є сукупність взаємозв’язаних процесів 

зміни стану продукції при її створюванні і використанні. Практика 
конкурентоздатних фірм («Крайслер», «Форд» і «Дженерал Моторс», 
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Рис. 7.6. Модель «петлі якості»: 
1 – маркетинг, пошуки і вивчення ринку; 2 – проектування і 

розробка технічних вимог до продукції; 3 – матеріально-технічне 
постачання; 4 – підготовка і розробка виробничих процесів; 

5 – виробництво продукції; 6 – контроль та іспити; 7 – упакування і 
збереження; 8 – реалізація та розподіл; 9 – монтаж та експлуатація; 

10 – технічна допомога в обслуговуванні; 11 – утилізація після 
використання 
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«Фрайтлайнер», «Мек Транс», «Невістар Інтернешнл», «Паккар», 
«Вольво» та ін.) показує, що якісна продукція може бути виготовлена 
лише з урахуванням комплексного дослідження ринку, і цей досвід 
втілює в стандарти «петля якості». 

Модель «петлі якості» відповідає принципам управління якістю 
продукції в Україні. Схематично систему державного управління 
якістю продукції можна представити таким чином: 

 
Система державного управління якістю продукції 

  
Оцінювання рівня якості продукції 
  
Планування показників якості 

  
Контроль виконання планів підвищення якості 

  
Державний нагляд за якістю продукції 

  
Інформація про якість та її використання 

 
 

7.4. Контроль якості продукції 
 
Контроль якості продукції – встановлення відповідності продукції 

та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-
еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання 
його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних 
матеріалів, енергоносіїв та ін.; виявлення дефектної продукції на 
ранніх етапах; запобігання випуску недоброякісної продукції. 

Система контролю якості продукції – це сукупність методів і 
засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, 
які визначають рівень якості продукції на стадіях маркетингу, НДДКР 
та виробництва, а також технічного контролю на всіх стадіях 
виробничого процесу. 

Компонентами зовнішнього середовища системи контролю 
якості продукції на рівні підприємства є результати маркетингових 
досліджень, НДДКР, сировина, матеріали, комплектуючі вироби, 
параметри організаційно-технічного рівня виробництва та системи 
менеджменту. 

Показники якості продукту формуються в нормативах на стадії 
маркетингу, уточнюються в конструкторській документації на стадії 
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НДДКР, матеріалізуються на стадії виробництва, використовуються 
(реалізуються) на стадії експлуатації. 

Матеріалізація показників якості фіксується технічним контролем, 
який є елементом системи управління якістю на підприємстві. Він, 
як складова виробничого процесу, об’єднує в комплекс взаємопов’язані 
контрольні операції, що передбачені технологічним процесом. 
Контрольні операції проектуються і нормуються в процесі розробки 
технологічного процесу та заносяться до технологічної карти. Для 
складних контрольних операцій створюються карти контролю. 

Технічний контроль являє собою перевірку відповідності 
продукції або процесу, всіх виробничих умов та чинників, від яких 
залежить якість продукції, установленим техніко-технологічним 
вимогам до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення. 

Мета технічного контролю якості на підприємстві полягає в 
забезпеченні випуску високоякісної та комплектної продукції згідно 
з чинними стандартами і технічними умовами. 

Вимоги до організації технічного контролю якості: профілак-
тичність – запобігання браку; точність і об’єктивність; економічність; 
участь усіх працюючих у контрольних функціях. 

Об’єктами технічного контролю є всі складові процесу вироб-
ництва: предмети праці, засоби праці, технологічні процеси, праця 
виконавців, умови праці. До предметів праці, якість яких контро-
люється, належать сировина і матеріали, паливо, енергія, напів-
фабрикати, деталі, складальні одиниці (вузли), готова продукція, 
конструкторська та технологічна документація. Засоби праці, що 
підлягають контролю, – це устаткування, технологічне оснащення, 
інструмент, виробничі системи, контрольна апаратура, прилади та 
пристрої. Контроль технологічних процесів передбачає перевірку 
відповідності їх здійснення технологічним картам, а також охоплює 
процеси створення конструкторської, технологічної та іншої доку-
ментації. Контроль праці виконавців полягає в перевірці й оцінюванні 
якості результатів праці конструкторів, технологів, операторів, 
робітників. Контроль умов праці перевіряє дотримання психо-
фізіологічних та гігієнічних норм, параметрів техніки безпеки, 
режимів праці і відпочинку, організації й обслуговування робочого 
місця та ін. 

Засоби технічного контролю. Залежно від параметрів, які 
контролюються, застосовуються різноманітні засоби контролю 
(контрольно-вимірювальні прилади (КВП), інструменти та апарати), 
які розподіляються на дві групи: 

1) такі, що визначають абсолютні розміри або значення величин, 
які контролюються (лінійки, штангенциркулі, манометри, терези тощо); 
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2) такі, що визначають тільки межі величин, які контролюються, 
що дає змогу сортувати об’єкти за групами якості – контрольні 
сортувальні пристрої з двома граничними значеннями вимірювальних 
величин (найбільшим і найменшим, калібри, скоби, пробки і т. д.). 

Види контролю якості. Системний підхід до контролю якості 
зумовлює різноманітність його видів, які класифікуються за певними 
ознаками (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 
Класифікація видів контролю якості 

Класифікаційна група Вид контролю 
За стадіями життєвого 
циклу продукції 

Створення – контроль проведення НДДКР, проектування і 
виготовлення дослідного зразка, його випробування та 
доведення. 
Виготовлення – контроль елементів процесу виробництва 
при одиничному, серійному і масовому випуску продукції. 
Обіг – контроль транспортно-складських операцій та 
монтажних робіт. 
Споживання (експлуатація) – контроль параметрів функціо-
нування об’єктів контролю 

За об’єктами Предмети праці (продукція) – контроль параметрів сировини і 
матеріалів, палива, пального, енергії, напівфабрикатів, деталей,
складальних одиниць (вузлів), готової продукції, конструк-
торської та технологічної документації. 
Засоби виробництва – контроль параметрів функціонування
устаткування, технологічного оснащення, інструменту, 
виробничих систем, контрольної апаратури, приладів та 
пристроїв. 
Технологія – контроль відповідності здійснюваних техно-
логічних процесів технологічним картам, а також контроль 
процесів створення конструкторської, технологічної та 
іншої документації. 
Виконавці – перевірка та оцінювання якості результатів 
праці конструкторів, технологів, операторів, робітників. 
Умови праці – контроль за виконанням психофізіологічних 
та гігієнічних вимог, параметрів техніки безпеки, режимів 
праці і відпочинку, організації та обслуговування робочого 
місця тощо 

За стадіями 
виробничого процесу 

Вхідний – перевірка відповідності сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, енергоносіїв вимогам,
що вказані в замовленнях на поставку. 
Запобіжний – перевірка якості сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів і комплектуючих до початку запуску 
у виробничий процес (до початку обробки або скла-
дання). 
Операційний – контроль параметрів заготовок, деталей, 
вузлів у процесі виготовлення, транспортування і зберігання.
Приймальний (вихідний, кінцевий) – контроль відповідності 
параметрів готової продукції запроектованим 
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Закінчення таблиці 7.4 
За виконавцями Самоконтроль – контроль виконання роботи (параметрів 

об’єкта) її виконавцями (робітниками, наладчиками, бри-
гадирами, майстрами). 
Інспекційний – контроль технологічних процесів, засобів і 
предметів праці, що здійснюється службою відділу технічного
контролю. 
Контроль замовником – контроль відповідності готової 
продукції нормативно-технічній документації замовлення. 
Технічний нагляд за виконанням вимог державних стандартів,
що здійснюється органами Держстандарту України

За ступенем охоплення 
продукції 

Суцільний – перевірка всіх без винятку об’єктів контролю 
одного найменування. 
Вибірковий – контроль малої вибірки (проби) з великої 
партії продукції із висновками за результатами контролю 
вибірки (проби) про якість усієї партії

За часом проведення Безперервний – контроль протягом виробничого циклу 
виготовлення продукції. 
Періодичний – контроль, що проводиться через певні 
відрізки часу. 
Летючий – несистематизована за часом і обсягом перевірка 
параметрів об’єктів контролю

За місцем виконання Стаціонарний – контроль на спеціально обладнаному 
робочому місці (випробувальні стенди) під час перевірки 
великої кількості однорідних об’єктів контролю. 
Рухомий – перевірка параметрів якості об’єктів контролю 
за місцем виконання технологічних операцій

За можливістю 
подальшого 
використання об’єкта 
контролю 

Неруйнівний – перевірка параметрів за допомогою магнітних,
акустичних, оптичних, радіаційних та інших вимірювальних
приладів, що не пошкоджують об’єкти контролю. 
Руйнівний – випробування, після яких об’єкт контролю 
виходить з ладу

За впливом на 
виробничий процес 

Пасивний – вимірювання і фіксація параметрів якості 
об’єкта контролю. 
Активний – оцінка якості з безпосереднім впливом на 
параметри виробничого процесу за допомогою засобів 
автоматичного регулювання, що запобігають виникненню
дефектів у об’єктах контролю

За видами випробувань Природний (натуральний) – випробування за допомогою 
сил природи (умов середовища). 
Штучний (прискорений) – випробування в умовах 
створеного середовища і середовища, що регулюється у 
спеціальному обладнанні, які відбуваються у статичному і
динамічному режимах

За параметрами, що 
контролюються 

Геометричних форм і розмірів продукції; 
Зовнішнього вигляду продукції і документації; 
Фізико-механічних, хімічних та інших властивостей 
матеріалів і напівфабрикатів; 
Внутрішнього браку продукції (раковини, тріщини); 
Технологічних властивостей матеріалів; 
Технологічної дисципліни; 
Контрольно-здавальні випробування
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Система контролю якості. На підприємствах, залежно від 
організаційно-технологічних умов виробництва продукції (послуг), 
розробляється і функціонує система технічного контролю якості. 

Система технічного контролю якості – це сукупність засобів 
контролю, методів виконання контрольних операцій і виконавців, 
які взаємодіють з об’єктами контролю за встановленими правилами. 

Більшість контрольних операцій виконується безпосередньо 
робітниками на робочих місцях під час здійснення виробничих 
операцій. Такі контрольні операції є допоміжними до основних 
технологічних операцій. 

З метою забезпечення виготовлення продукції відповідно до 
вимог конструкторсько-технологічної документації та запобігання 
втратам і збільшенню витрат у процесі виробництва, окремі контрольні 
операції покладаються на наладчиків, бригадирів, майстрів та 
спеціальний персонал – робітників відділу (бюро) технічного контролю 
якості (ВТК) підприємства. 

Залежно від масштабу і типу виробництва та конструктивно-
технологічних особливостей продукції, що випускається, на підпри-
ємстві створюється відділ або бюро з технічного контролю якості. 

До основних функцій ВТК належать: контроль сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, палива, що надходять на підприємство ззовні; 
контроль стану устаткування та технологічного оснащення; контроль 
виконання технологічного процесу на всіх стадіях виготовлення 
продукції; контроль якості готової продукції; запобігання, виявлення і 
облік браку; встановлення причин браку, розроблення заходів з 
його усунення та поліпшення якості продукції. 

Структура ВТК може складатися з бюро, груп або виконавців 
(залежно від розмірів підприємства), які виконують відповідні 
функції: технічного прийняття матеріалів, напівфабрикатів, готових 
виробів та комплектуючих, що надходять від постачальників; цехового 
контролю (БТК цеху); контролю знарядь праці; випробування та 
здача готової продукції; продукції; обліку та аналізу браку. ВТК 
підпорядковані також центральна вимірювальна лабораторія (ЦВЛ) 
із контрольно-повірними пунктами (КПП) у цехах, механічна, 
металографічна та хімічна лабораторії. 

Чисельність контролерів (Чк) для масового та великого серійного 
виробництв визначається за формулою: 

,
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де Ni – програма випуску виробів; 
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tк – норма часу на контроль одиниці продукції; 
Кд.час – коефіцієнт, що враховує додатковий час на перехід від 

одного робочого місця до іншого; 
Фкор. – ефективний (корисний) фонд часу одного контролера за 

період, на який заплановано програму випуску виробів. 
Статистичні методи контролю. При регулюванні технологічних 

процесів та прийманні виробів (послуг) успішно використовуються 
статистичні методи контролю. Вони є одним із найважливіших 
елементів управління процесами в усіх підрозділах підприємства та 
на всіх стадіях життєвого циклу продукції: маркетингових досліджень; 
проектування нової продукції; установлення значень показників 
якості; дослідження ходу технологічного процесу та оперативного 
управління ним; визначення якості продукції; аналізу даних, оцінювання 
експлуатаційних характеристик та усунення невідповідностей; 
оцінювання економічної безпеки підприємства та аналізу ризику. 

Статистичний контроль належить до вибіркового активного 
контролю, в основу якого покладено застосування методів математичної 
статистики, що дають змогу оцінювати якість великої партії продукції 
за результатами контролю малої вибірки (проби). 

Така форма контролю проводиться за планом-програмою, де 
викладається система даних про вид і методи контролю, обсяги 
партій, що контролюються, та вибірок (проб), контрольні нормативи 
(бракувальні числа) та вирішальні правила (методи оцінювання 
якості партій за якістю вибірки (проби)). Статистичне регулювання 
технологічних процесів здійснюється за методом «груп якості» 
продукції: придатної та дефектної. 

 
 

7.5. Цілі і завдання управління якістю продукції 
 
Для ефективної організації управління якістю продукції необхідно, 

щоб був чітко визначений не тільки об’єкт управління, а й категорії 
управління, тобто явища, що дають змогу краще усвідомити й 
організувати весь процес. 

Об’єкт управління – якість продукції. У якості об’єкта може 
виступати конкурентоспроможність, технічний рівень або який-
небудь інший показник, характеристика чи вся сукупність власти-
востей продукції або якась їх частина, група, окрема властивість. 

Мета управління – рівень і стан якості продукції з урахуванням 
економічних інтересів виробника та споживача, а також вимог 
безпеки й екологічності продукції. Мова йде про те, яку сукупність 
властивостей і який рівень якості варто задати, а потім досягти та 
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забезпечити, щоб і сукупність, і рівень відповідали характерові 
споживача. При цьому виникають питання щодо ефективності 
виробництва і споживання, доступності ціни для споживача, рівня 
собівартості та прибутковості продукції для її розробника і виробника. 
Не можна також залишити поза увагою терміни розробки продукції, 
розгортання її виробництва і доведення до споживача, що прямо 
пов’язано з конкурентоспроможністю. 

Суб’єкт управління – керівні органи всіх рівнів та особи, покликані 
забезпечити досягнення й утримання планового стану і рівня якості 
продукції. Методи і засоби управління – способи, якими органи 
управління впливають на елементи виробничого процесу, забезпечуючи 
досягнення і підтримку планового стану і рівня якості продукції. 
Управління якістю використовує чотири типи методів: 

− економічні методи, що забезпечують створення економічних 
умов, які спонукають колективи підприємств, конструкторських, 
технологічних та інших організацій вивчати запити споживачів, 
створювати, виготовляти й обслуговувати продукцію, що задовольняє 
ці потреби і запити. До економічних методів належать ціноутворення, 
умови кредитування, економічні санкції за недотримання вимог 
стандартів і технічних умов, правила відшкодування економічного 
збитку споживачеві за реалізацію йому неякісної продукції; 

− методи матеріального стимулювання, що передбачають, з 
одного боку, заохочення працівників за створення і виготовлення 
високоякісної продукції, а з іншого – стягнення за завданий збиток 
від її низької якості; 

− організаційно-розпорядницькі методи, що реалізуються за 
допомогою обов’язкових для виконання директив, наказів, вказівок 
керівників. До таких методів управління якістю продукції належать 
також вимоги нормативної документації; 

− виховні методи, які чинять вплив на свідомість, настрій 
учасників виробничого процесу і спонукають їх до високоякісної 
праці та чіткого виконання спеціальних функцій управління якістю 
продукції. До них належать: моральне заохочення за високу якість 
продукції, виховання гордості за честь заводської марки тощо. 

Вибір методів управління якістю продукції і пошук їх найбільш 
ефективного поєднання – один із творчих моментів у створенні 
систем управління, оскільки вони впливають на людей, які беруть 
участь у процесі розробки та виготовлення продукції, тобто на 
мобілізацію людського фактора. 

Засоби управління включають оргтехніку (в тому числі комп’ютери), 
засоби зв’язку, тобто все те, що використовують органи й особи, 
які керують виконанням спеціальних функцій у системі управління 
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якістю. До складу засобів управління якістю продукції також можна 
включити: 

− банк нормативної документації, що регламентує показники 
якості продукції й організовує виконання спеціальних функцій 
управління якістю; 

− метрологічні засоби, що включають (залежно від рівня системи) 
державні еталони фізичних величин, зразкові або робочі засоби 
вимірювань; 

− державну систему забезпечення єдності вимірів (ДСВ); 
− державну службу стандартних довідкових даних про властивості 

речовин і матеріалів (ДССД); 
− управлінські відносини, тобто субординації (підпорядкування) і 

координації (співробітництва). 
Відносини субординації зазвичай характеризуються вертикальними 

зв’язками від керівника до підлеглих. Зміст цих відносин визначається 
рівнем централізації і децентралізації функцій та завдань управління 
якістю продукції. На рівні підприємства відносини субординації з 
управління якістю визначаються виробничою структурою підприємства 
і структурою чинної системи управління якістю. Управлінські від-
носини базуються на поєднанні єдиноначальності, колегіальності, 
активності членів трудового колективу, на економічних, моральних 
і матеріальних стимулах. Відносини координації характеризуються 
горизонтальними зв’язками між окремими працівниками й орга-
нізаціями, що вступають у взаємодію заради забезпечення певного 
рівня якості продукції або її поліпшення. При визначенні органів 
управління якістю продукції потрібно виходити з того, що управління 
якістю – органічна складова загального управління виробництвом, 
одна з його основних функцій. Управління якістю розвивається і 
виконується в рамках чинного апарату управління і полягає в більш 
чіткій і добре організованій діяльності з виявлення потреб, створення, 
виготовлення й обслуговування продукції. На рівні підприємства 
управління якістю організовується одним із двох способів. Перший 
полягає в чіткому розподілі функцій і завдань управління якістю 
продукції між існуючими підрозділами та працівниками, періодичному 
перегляді як самих функцій і завдань, так і їх розподілу для 
поліпшення діяльності. При цьому не створюється спеціалізований 
орган – відділ управління якістю. Другий передбачає надодачу до 
першого варіанта виділення загальної функції координації і 
створення спеціального органу – відділу управління якістю. На цей 
відділ покладається багато спеціальних функцій управління якістю 
продукції. Кожний із двох варіантів має свої переваги і недоліки. 
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Переваги першого варіанта полягають у тому, що всі учасники 
виробничого процесу несуть відповідальність за якість. Не виникає 
відчуття того, що хтось інший несе за них відповідальність і повинен 
вирішувати всі питання, пов’язані з якістю. Недоліки полягають у 
тому, що ряд координаційних функцій ніхто не виконує, ніхто не 
вирішує організаційних і методичних питань загального характеру. 

 
 
7.6. Міжнародні стандарти системи якості ISO 9000 i 

ISO 10000 
 

Система якості – це сукупність організаційної структури, від-
повідних процедур, процесів і ресурсів, які забезпечують здійснення 
загального управління якістю продукції і послуг та підтримання 
міцних зв’язків між усіма ланками управління і працюючими 
підприємствами на всіх рівнях виробництва та реалізації. 

Для забезпечення високої якості продукції чи послуг необхідна 
чітка система управління якістю, яка б враховувала науково-технічні 
досягнення, стимулювала добросовісну працю всього колективу 
підприємства й орієнтувалася на запити ринку. 

Починаючи з 50-х років минулого століття, в соцдержавах 
запроваджуються системи управління якістю продукції і праці на 
підприємствах різних галузей. Однією з перших систем можна 
вважати Саратовську (Росія) систему бездефектного виробництва 
продукції (БВП), метою якої було створення таких умов виробництва, 
за яких продукція відповідала б нормативним документам і здавалася 
б з першого пред’явлення. Основним критерієм оцінки якості роботи 
працівників був відсоток продукції, зданої з першого пред’явлення. 
Чим вищий відсоток зданої продукції, тим більші матеріальні та 
моральні стимули. Ця система стимулювала працю лише робітників, 
тому вона не отримала широкої підтримки серед інженерно-технічних 
працівників. 

Більш прогресивною була Львівська система бездефектної праці 
(СБП), яка мала на меті випуск бездефектної продукції відмінної 
якості. Цією системою стимулювалася робота всіх працівників 
підприємства: від робітника основного виробництва до працівника 
апарату управління. Системою враховувалася праця та її якість, а 
також прорахунки кожного працівника підприємства. 

З 1975 р. на підприємствах Львова набули широкого розпов-
сюдження комплексні системи управління якістю продукції (КСУЯП), 
метою яких була розробка і випуск продукції, яка б відповідала за 
якістю кращим світовим аналогам. Розроблені і впроваджені системи 
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якості на Львівській кондитерській фабриці та Львівському 
телевізійному заводі стали прикладом кращих систем управління 
якістю продукції. Система враховувала якість роботи всіх працівників 
і передбачала стимулювання їх праці. 

У 1978 р. Держстандартом СРСР було розроблено й затверджено 
основні принципи Єдиної системи державного управління якістю 
продукції (ЄСДУЯП). Впровадження системи якості продукції дало 
змогу випускати багато продукції, яка за своїми показниками була 
кращою, ніж зарубіжні аналоги. 

Вітчизняний досвід комплексного управління якістю продукції 
став гарною основою для розробки та освоєння міжнародних 
стандартів якості ISO 9000. 

Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом 
ISO/ТК 176 у результаті узагальнення накопиченого національного 
досвіду різних країн щодо розробки, впровадження та функціонування 
систем якості. Вони не стосуються конкретного сектора промисловості 
чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та 
загальні вимоги щодо забезпечення якості, вибору і побудови 
елементів систем якості. 

Дані стандарти містять опис елементів, що їх мають включати 
системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи 
іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення 
однакових систем якості, оскільки у різних організацій свої потреби. 
Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов’язково 
враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею 
виготовляється, процеси, що при цьому застосовуються, а також 
конкретні методи праці. 

За роки, що пройшли від часу опублікування, вони отримали 
широке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли 
їх як національні. Після розповсюдження почався процес їх широкого 
застосування при сертифікації систем якості. Це викликало потребу 
визначення правил самої процедури сертифікації, а також вимог до 
експертів, які здійснюють перевірку системи. 

З цією метою ISO/ТК 176 підготував та опублікував у 1990-95 рр. 
стандарти серії ISO 10000. 

Проблеми навколишнього середовища за своєю природою є 
міжнародними і можуть бути вирішені тільки на міжнародному 
рівні, тому всі закони, нормативні документи і стандарти з цього 
напряму повинні базуватися на одній і тій самій науковій і методичній 
основі. 

У зв’язку з цим ISO в 1993 р. було створено комітет ТС 207, 
відповідальний за підготовку стандартів з управління навколишнім 
середовищем, які можуть бути використані в усіх сферах. 
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Згідно з ISO 9000-1, стандарти ISO серії 9000 передбачають 
застосування систем якості у чотирьох ситуаціях: 

– отримання вказівок щодо управління якістю; 
– контракт між першою та другою сторонами (постачальник – 

споживач); 
– затвердження або реєстрація, що їх проводить друга сторона; 
– сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) 

сторона. 
Організація-постачальник повинна встановити і підтримувати 

таку систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може 
зіткнутися організація. Нижче, згідно зі стандартом ISO 9000-1, 
наводяться вказівки, що дозволяють організаціям правильно обрати 
стандарт ISO серії 9000 та 10000 і отримати корисну інформацію 
щодо впровадження систем якості. 

ISO 9000–1:1994. До цього стандарту слід звертатися кожній 
організації, що має намір створити та впровадити систему якості. 
Розширення глобальної конкуренції призводить до того, що споживач 
починає висувати дедалі жорсткіші вимоги щодо якості. Для того, 
щоб не втратити конкурентноздатність і підтримувати високі економічні 
показники, організаціям-постачальникам необхідно впроваджувати 
ефективніші та дійові системи. Цей стандарт подає пояснення 
основних понять у галузі якості і містить настанови щодо вибору та 
застосування стандартів ISO серії 9000 для досягнення цієї мети. 

ISO 9000-2:1993. До нього необхідно звертатися у тому випадку, 
коли необхідна консультація щодо застосування ISO 9001, 9002 і 
9003. Він містить вказівки зі впровадження положень розділів 
стандартів щодо забезпечення якості і особливо корисний на 
початковій стадії впровадження. 

ISO 9000-3:1993. У цьому стандарті розглядається виключно 
програмне забезпечення комп’ютерів. До нього слід звертатися 
організаціям-постачальникам, що впроваджують системи якості 
відповідно ISO 9001 на програмну продукцію чи продукцію з 
елементами програмного забезпечення. 

ISO 9000-4:1993. Постачальнику слід звертатися до цього стандарту 
в тих випадках, коли йому потрібно переконатися в забезпеченні 
характеристик надійності (безвідмовності) продукції. Це важливо 
для послуг транспорту, енергетики, телекомунікацій, інформаційних 
послуг, тому що їх надійність є вирішальним чинником їх якості. 
Стандарт містить вказівки щодо управління програмою надійності. 
Він охоплює найважливіші характеристики програми надійності з 
планування, організації, розподілу ресурсів та управління ними з 
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метою випуску продукції, яка б відзначалася надійністю і підлягала 
обслуговуванню. 

ISO 9001:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику 
слід у разі потреби довести свою здатність управляти процесом як 
проектування, так і виробництва продукції, що відповідає усім 
вимогам. Вони, перш за все, мають на увазі задоволення споживача 
за рахунок запобігання невідповідності на всіх етапах – від 
проектування до обслуговування. Цим стандартом встановлено 
відповідну модель забезпечення якості. 

ISO 9002:1994. Звертатися і застосовувати його постачальникові 
необхідно у разі потреби доведення своєї здатності управляти 
процесами виробництва продукції, що відповідає всім вимогам. 
Ним встановлена відповідна модель забезпечення якості продукції. 

ISO 9093:1994. Звертатися до даного стандарту та застосовувати 
його постачальнику потрібно в разі потреби доведення відповідності 
продукції встановленим вимогам тільки на стадії остаточного 
контролю та випробувань. Ним встановлено відповідну модель 
забезпечення якості. 

ISO 9004-1:1934. До нього слід звертатися будь-якій організації, 
що має намір розробити та запровадити систему якості. Для того, 
щоб відповідати своєму призначенню, організація повинна забезпечити 
керованість технічними, адміністративними і людськими чинниками, 
що впливають на якість продукції. Стандарт містить повний перелік 
елементів системи якості, що стосуються всіх етапів життєвого 
циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація може 
набрати і застосувати елементи згідно зі своїми потребами. 

ISO 9094-2:1984. До цього стандарту слід звертатися організації, 
яка забезпечує послуги, або продукція якої містить елементи послуг. 
Характеристики послуг можуть відрізнятися від характеристик іншої 
продукції і включати такі аспекти, як персонал, час очікування, час 
надання послуги, гігієна, довіра і послуги зв’язку, що постачаються 
безпосередньо кінцевому споживачеві. Остаточною мірою якості, 
часто дуже суб’єктивною, є оцінка споживача. У стандарті міститься 
опис понять, принципів та елементів системи якості, що стосуються 
всіх видів пропозицій щодо послуги. 

ISO 9004-3:1993. До даного стандарту слід звертатися організації, 
продукція якої (кінцева чи проміжна) створюється шляхом пере-
творень і має вигляд твердої речовини, рідини чи їх комбінацій 
(включаючи конкретні матеріали, бруски, дріт або листи). Така 
продукція, як правило, постачається в гуртових системах, таких як 
трубопровід, барабан, мішок, бак, цистерна або рулон. 
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Що стосується перевірки продукції у важливих точках виробничого 
процесу, то перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, 
що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість засто-
сування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх 
запровадження для здійснення управління процесами та встановлення 
технічних характеристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки 
ISO 9004-1 щодо продукції з категорії перероблюваних матеріалів. 

ISO 9004-4:1993. До цього стандарту слід звертатися будь-якій 
організації, що бажає підвищити свою ефективність (незалежно від 
того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета 
управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна 
полягати у прагненні задовольняти споживача і постійно поліпшувати 
якість. Стандарт містить опис фундаментальних понять та принципів, 
керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) поліпшення якості. 

ISO 10011-1:1990. До даного стандарту слід звертатися при 
організації, плануванні, здійсненні й документуванні перевірки 
систем якості. Він містить настанови щодо перевірки наявності та 
реалізації елементів систем якості і перевірки здатності системи 
забезпечувати досягнення заданих показників якості. 

ISO 10011-2:1991. До цього стандарту слід звертатися за потреби 
відбору кадрів та підготовки експертів-аудиторів систем якості. У 
ньому містяться настанови щодо критеріїв кваліфікації експертів-
аудиторів систем якості, а також щодо освіти, підготовки, досвіду, 
персональних якостей та керівних здібностей, необхідних для 
виконання перевірки якості. 

ISO 10011-3:1991. До даного стандарту слід звертатися при 
плануванні керування програмою перевірки якості. Він містить 
настанови щодо керування програмами перевірки систем якості. 

ISO 10012-1:1992. До цього стандарту слід звертатися, якщо 
якість продукції чи процесу має високу залежність від можливості 
проводити точні вимірювання. У ньому встановлено основні 
характеристики системи підтвердження, які постачальник повинен 
використовувати щодо своїх засобів вимірювання. Стандарт містить 
вимоги до засобів вимірювання постачальника щодо забезпечення 
якості, на основі яких вимірювання проводяться з належною точністю 
та в належному порядку. Слід зазначити, що ці вимоги більш 
детальні, порівняно з тими, що наводяться в ISO 9001, ISO 9002 та 
ISO 9003. Даний стандарт містить вказівки щодо їх впровадження. 

Варто відзначити, що стандарти ISO серії 9000 – це технологія, 
яка встановлює вимоги, а не вказівки щодо їх здійснення. Для 
більшості зарубіжних країн ISO серії 9000 – це пройдений етап, 
нульова відмітка, після якої наступає період ТОМ, тобто більш 
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високий рівень. Таким чином, ISO 9000 – це система, яка розвивається. 
Тому в квітні 1996 р. ТС/ISO 176 офіційно схвалив документ, який 
описує сім’ю стандартів ISO серії 9000 2000 року. 

 
Склад стандартів 
Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом 

ISO/TK 176 у результаті узагальнення накопиченого національного 
досвіду різних країн щодо розробки, впровадження та функціонування 
систем якості. Вони не стосуються конкретного сектора промисловості 
чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та 
загальні вимоги щодо забезпечення якості, вибору і побудови 
елементів систем якості. Стандарти містять опис елементів, що їх 
мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих 
елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті 
спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні 
організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження 
систем якості повинні обов’язково враховувати конкретні цілі 
організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при 
цьому застосовуються, а також конкретні методи праці. 

За роки, що пройшли від часу опублікування, вони отримали 
широке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли 
їх як національні. Після розповсюдження почався процес їх широкого 
застосування при сертифікації систем якості. Це викликало потребу 
визначення правил самої процедури сертифікації, а також вимог 
експертів, які здійснюють перевірку системи. 

З цією метою ISO/TK 176 підготував та опублікував у 1990-92 рр. 
два стандарти ISO серії 1000. У подальшому було внесено зміни в 
стандарти ISO серії 9000, з метою забезпечення більш зручного 
користування ними. Після внесення змін стандарти мають такий зміст: 

– ISO 9000-1:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення 
якості. Ч. 1. Настанови щодо вибору і застосування; 

– ISO 9000-2:1993. Ч. 2. Настанови щодо застосування ISO 9001, 
ISO 9002; 

– ISO 9003; 
– ISO 9000-3:1991. Ч. 3. Настанови щодо застосування ISO 9001 

до розроблення, постачання та обслуговування програм забезпечення; 
– ISO 9000-4:1993. Ч. 4. Настанови щодо управління програмою 

надійності; 
– ISO 9001:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості 

при проектуванні, розробленні, виробництві, монтажі та обслу-
говуванні; 



Метрологія, стандартизація та управління якістю 

177 

– ISO 9002:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості 
при виробництві, монтажі та обслуговуванні; 

– ISO 9003:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості 
при контролі готової продукції та її випробуванні; 

– ISO 9004:1994. Управління якістю та елементи системи якості. 
Під цією назвою існує чотири стандарти: ISO 9004-1, ISO 9004-2, 
ISO 9004-3, ISO 9004-4, які мають такі частини: 

– Ч. 1. Настанови; 
– Ч. 2. Настанови щодо послуг; 
– Ч. 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів; 
– Ч. 4. Настанови щодо поліпшення якості; 
– Ч. 5. Настанови щодо програм якості; 
– Ч. 6 Настанови щодо забезпечення якості при управлінні 

проектуванням; 
– Ч. 7. Настанови з управління конфігурацією; 
– Ч. 8. Настанови щодо принципів системи якості та їх 

застосування для управління. 
 

Вибір та застосування стандартів 
Згідно з ISO 9000-1, стандарти ISO серії 9000 передбачають 

застосування систем якості у чотирьох ситуаціях: 
– отримання вказівок щодо управління якістю; 
– контракт між першою та другою сторонами (постачальник – 

споживач); 
– затвердження або реєстрація, що їх проводить друга сторона; 
– сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) 

сторона. 
Організація-постачальник повинна встановити і підтримувати 

таку систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може 
зіткнутися організація. Нижче, згідно зі стандартом ISO 9000-1, 
наводяться вказівки, що дозволяють організаціям правильно обрати 
стандарт ISO серії 9000 і отримати корисну інформацію щодо 
впровадження систем якості. 

ISO 9000-1:1994. До цього стандарту слід звертатися кожній 
організації, що має намір створити та впровадити систему якості. 
Розширення глобальної конкуренції призводить до того, що споживач 
починає висувати дедалі жорсткіші вимоги до якості. Для того, щоб 
не втратити конкурентноздатність і підтримувати високі економічні 
показники, організаціям-постачальникам необхідно впроваджувати 
ефективніші та дійові системи. Цей стандарт подає пояснення основних 
понять у галузі якості та містить настанови щодо вибору і застосування 
стандартів ISO серії 9000 для цієї мети. 
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ISO 9000-2:1993. До нього необхідно звертатися у тому випадку, 
коли необхідна консультація щодо застосування ISO 9001, 9002 і 
9003. Він містить вказівки зі впровадження положень розділів 
стандартів щодо забезпечення якості та особливо корисний на 
початковій стадії впровадження. 

ISO 9000-3:1993. У цьому стандарті розглядається виключно 
програмне забезпечення комп’ютерів. До нього слід звертатися 
організаціям-постачальникам, що впроваджують системи якості 
відповідно до ISO 9001 на програмну продукцію чи продукцію з 
елементами програмного забезпечення. 

ISO 9000-4:1993. Постачальнику слід звертатися до цього стандарту 
в тих випадках, коли йому потрібно переконатися у забезпеченні 
характеристик надійності (безвідмовності) продукції. Це важливо 
для послуг транспорту, енергетики, телекомунікацій, інформаційних 
послуг, тому що їх надійність є вирішальним чинником їх якості. 
Стандарт містить вказівки щодо управління програмою надійності. 
Він охоплює найважливі характеристики програми надійності з 
планування, організації, розподілу ресурсів та управління ними з 
метою випуску продукції, яка б відзначалася надійністю і підлягала 
обслуговуванню. 

ISO 9001:1994. Звертатися і застосовувати цей стандарт поста-
чальнику слід у разі потреби довести свою здатність управляти 
процесом як проектування, так і виробництва продукції, що відповідає 
усім вимогам. Вони, перш за все, мають на увазі задоволення 
споживача за рахунок запобігання невідповідності на всіх етапах – 
від проектування до обслуговування. Цим стандартом встановлено 
відповідну модель забезпечення якості. 

ISO 9002:1994. Звертатися і застосовувати даний стандарт 
постачальникові необхідно у разі потреби доведення своєї здатності 
управляти процесами виробництва продукції, що відповідає всім 
вимогам. Ним встановлено відповідну модель забезпечення якості. 

ISO 9003:1994. Звертатися і застосовувати цей стандарт поста-
чальнику потрібно в разі потреби доведення відповідності продукції 
встановленим вимогам тільки на стадії остаточного контролю та 
випробувань. Ним встановлено відповідну модель забезпечення якості. 

ISO 9004-1:1994. До цього стандарту слід звертатися будь-якій 
організації, що має намір розробити та запровадити систему якості. 
Для того, щоб відповідати своєму призначенню, організація повинна 
забезпечити керованість технічними, адміністративними і людськими 
чинниками, що впливають на якість продукції. Стандарт містить 
повний перелік елементів системи якості, що стосуються всіх етапів 
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життєвого циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація 
може набрати і застосувати елементи згідно зі своїми потребами. 

ISO 9004-2:1994. До даного стандарту слід звертатися організації, 
яка забезпечує послуги або продукція якої містить елементи послуг. 
Характеристики послуг можуть відрізнятися від характеристик 
іншої продукції і можуть включати такі аспекти, як персонал, час 
очікування, час надання послуги, гігієна, довіра і послуги зв’язку, 
що постачаються безпосередньо кінцевому споживачеві. Остаточною 
мірою якості, часто дуже суб’єктивною, є оцінка споживача. У 
стандарті міститься опис понять, принципів та елементів системи 
якості, що стосуються всіх видів пропозицій щодо послуги. 

ISO 9004-3:1993. До цього стандарту слід звертатися організації, 
продукція якої (кінцева чи проміжна) створюється шляхом 
перетворень і має вигляд твердої речовини, рідини чи їх комбінацій 
(включаючи конкретні матеріали, бруски, дріт або листи). Така 
продукція, як правило, постачається в гуртових системах, таких як 
трубопровід, барабан, мішок, бак, цистерна або рулон. Стосовно 
перевірки продукції у важливих точках виробничого процесу слід 
зазначити, що перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, 
що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість засто-
сування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх 
запровадження для здійснення управління процесами та встановлення 
технічних характеристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки 
ISO 9004-1 щодо продукції з категорії перероблюваних матеріалів. 

ISO 9004-4:1993. До даного стандарту слід звертатися будь-якій 
організації, яка бажає підвищити свою ефективність (незалежно від 
того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета 
управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна 
полягати у прагненні задовольняти споживача і постійно поліпшувати 
якість продукції. Стандарт містить опис фундаментальних понять 
та принципів, керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) 
поліпшення якості. 

 
 
ГЛАВА 8. ЄДИНА СИСТЕМА ДОПУСКІВ І ПОСАДОК 

 
8.1. Взаємозамінність та її види 
 
Організація виробництва механізмів, вузлів, деталей суден та їх 

ремонт ґрунтуються на принципах взаємозамінності та стандар-
тизації. 


