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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вимогливість до поліпшення якості продукції є нині

однією з найбільш характерних рис світового ринку. Оче-
видно, що питання якості повинні вирішуватися тільки
комплексно, на базі систем управління якістю продукції,
які не можуть бути чужорідним елементом, який нав'я-
зується зверху. Спонукальним стимулом їх впроваджен-
ня має бути стабільне економічне становище підприємств,
забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції
на внутрішньому і міжнародному ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основний внесок у вивчення управління якістю про-
дукції на промислових підприємствах та підвищення
якості в цьому напрямі працювали такі вчені, як Е.І. Бали-
кіна, Г.О. Бурдельна, О.А. Бурнукіна, О.В. Вотченкова,
М.С. Дорош, А.О. Квасова, Т.М. Корнієнко, М.А. Кот-
ляр, Р.А. Кудін, К.О. Латишев, А.В. Лобода, Д.П. Лой-
ко, О.Р. Мазуренок, Н.І. Осипенко, Н.І. Попова, А.В. Ре-
бенок, Є.Ю. Сахно, Ю.В. Селіванова, Г.А. Семенов,
О.П. Удовіченко та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Актуальність теми полягає у застосуванні іннова-
ційних технологій управління якості продукції, що є од-
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ним з основних завдань промислових підприємств для
забезпечення їх конкурентоспроможності та ефектив-
ної діяльності в ринкових умовах.

Особливо це завдання стає актуальною для маши-
нобудівної продукції, коли значна активна частина ос-
новних фондів на промислових підприємствах зношена
і морально застаріла. В останні два десятиліття в резуль-
таті негативних наслідків економічних реформ підприє-
мства через важке фінансове становище не могли в по-
вному обсязі відтворювати технології виробництва і
основні фонди, що позначається на якості продукції.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною метою роботи є розроблення методичних

підходів щодо виявлення та моделювання застосованих
інноваційних технологій управління якістю на промис-
лових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зростаюче значення проблеми якості продукції є

наслідком розвитку науки і техніки, умов виробництва
продукції. Основні причини цього процесу — це усклад-
нення виробничих процесів, впровадження нових тех-
нологічних методів, природне підвищення вимог насе-
лення до якості товарів, що купуються, зумовлене по-
стійним зростанням матеріальних і естетичних потреб.
Все це примушує автовиробників підвищувати якість
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продукції і не відставати від вимог споживачів. Завдан-
ня ускладнюється тим, що вирішувати згадані пробле-
ми необхідно у єдиному комплексі. Чим досконаліше
організована координація і взаємозв'язок між окреми-
ми ланками проблем, тим вища технічна, економічна і
соціальна ефективність її вирішення [11].

Підвищення якості продукції повинно базуватися на
основі розробки комплексної, взаємопов'язаної систе-
ми технічних, організаційних, економічних і соціальних
та мотиваційних заходів, що забезпечують необхідний
рівень якості на всіх стадіях виробництва і споживання
продукції. Важливою умовою при їх формуванні є до-
сягнення "господарського ефекту" за рахунок зменшен-
ня вартості виробів.

Потрібно зауважити важливий момент, що необхід-
ність покращення шляхів управління якістю продукції в
сучасних умовах передбачено наступними обставинами:

1. Потреби науково-технічного прогресу.
2. Зміна споживчих інтересів населення.
3. Нестача або обмеженість природних ресурсів.
4. Підвищення значення матеріального стимулюван-

ня в ринкових умовах, коли кожна людина, яка краще
працює, може придбати за свою зарплату більш висо-
коякісний товар.

5. Розвиток зовнішньої торгівлі.
Соціально-економічне значення підвищення управ-

лінням якістю продукції полягає передусім у такому:
— високоякісна й конкурентоспроможна продукції

завжди повніше та краще задовольняє суспільно-со-
ціальні потреби в ній;

— підвищення якості продукції є специфічною фор-
мою прояву закону економії робочого часу, тобто за-
гальна сума витрат суспільної праці на виготовлення й
використання продукції більш високої якості, навіть
якщо досягнення такої пов'язане з додатковими витра-
тами, істотно зменшується;

— конкурентоспроможна продукція забезпечує по-
стійну фінансову стійкість, а також одержання нею мак-
симально можливого прибутку;

— підвищення якості продукції впливає на зростан-
ня продуктивності суспільної праці та позитивно моти-
вує працівників;

— покращує структуру виробництва та функ-
ціональний розподіл потужностей, темпи й ефективність
науково-технічного прогресу.

Тому до основних шляхів підвищення якості про-
дукції відносять:

— використання досягнень науки та техніки в про-
цесі проектування виробів;

— запровадження новітньої технології виробницт-
ва і суворе дотримання технологічної дисципліни;

— забезпечення належної технічної оснащеності
виробництва;

— удосконалення застосовуваних стандартів і тех-
нічних умов;

— поліпшення стандартизації як головного інстру-
менту фіксації та забезпечення заданого рівня якості,
адже саме стандарти й технічні умови відображують
сучасні вимоги споживачів до технічного рівня;

— збільшення випуску сертифікованої продукції,
покращення окремих показників якості продукції, що
випускається на підприємстві;

— запровадження сучасних форм та методів орга-
нізації виробництва та управління;

— удосконалення методів контролю й розвиток ма-
сового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення про-
дукції;

— покращення заходів щодо застосування угодже-
ної системи прогнозування та планування необхідного
рівня якості виробів;

— збалансування прийнятих для продуцентів та спо-
живачів цін на продукцію;

— використання ефективної мотивації праці всіх
категорій персоналу підприємства, що є одним із голов-
них факторів підвищення якості продукції;

— всебічна активація людського чинника та прове-
дення кадрової політики, адаптованої до ринкових умов
господарювання.

В умовах ринкових відносин кожне підприємство
має орієнтуватися на досягнення максимальних резуль-
татів своєї діяльності, а наявність на ринку конкуренції
значно знижує можливості підприємства в досягненні
поставленої мети. В такому випадку підприємство має
створювати та підтримувати суттєві переваги перед кон-
курентами, основні з яких спрямовані на виробництво
продукції високої якості, здатної як найкраще задоволь-
няти потреби споживачів. Це обумовлює необхідність
відводити на підприємствах велику увагу цим питанням,
орієнтуючись на світовий досвід створення сучасних
систем управління якістю продукції [8].

У зв'язку з цим велика увага приділяється вирішен-
ню питань по якості, що дає змогу примножувати якісні
характеристики та властивості продукції. Ця проблема
є актуальною для всіх підприємств нашої держави.

Що стосується порівняльного аналізу вітчизняних та
закордонних систем, то він показує, що українським сис-
темам управління якістю потрібно пройти ще довгий шлях
вдосконалення, щоб досягти рівня інших розвинутих країн.
Для досягнення досконалої якості продукції вітчизняним
системам управління потрібно перейти до єдиних вимог,
що стало можливим за допомогою систем менеджменту
якості за стандартами ISO, статистичних методів керуван-
ня якістю, концепції загального управління якістю TQM,
що широко використовується у світовій практиці [2].

Сучасна концепція TQM передбачає всебічне цілесп-
рямоване і добре скоординоване застосування систем і
методів керування всіх сфер діяльності від досліджень і
розробок до після реалізаційного обслуговування.

Оскільки, міжнародне визнання країни, її авторитет
залежить від якості її продукції, то українським систе-
мам якості необхідно керуватися такими принципами:

— орієнтація на споживача;
— безперервне удосконалення виробництва і діяль-

ності в сфері якості;
— безперервне підвищення компетентності праців-

ників організації;
— забезпечення якості на всіх стадіях життєвого

циклу товару;
— участь усього персоналу у вирішенні проблем

якості.
Отже, стратегічним напрямом успішного функціону-

вання підприємств у сучасних економічних умовах є
створення ефективних шляхів підвищення якості про-
дукції та процесу їх формування на підприємстві, які
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дозволяють підвищити необхідний рівень споживчих
характеристик продукції. Таким чином, особливої
актуальності набуває дострокове підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств на основі формування
ефективних шляхів управління якістю продукції [5].

Також при використанні сучасних інформаційних тех-
нологій істотно підвищується ефективність виробничих
процесів і скорочуються витрати на процедури обробки
інформації, необхідної при виробництві продукції маши-
нобудівного підприємства, що є актуальним. За допомо-
гою інформаційних технологій можливе вирішення про-
блем збору, зберігання, обробки інформації про всі ос-
новні характеристики виробів, випробуваннях виробів,
експлуатації продукції автомобільного підприємства на
протязі всього життєвого циклу аж до утилізації [6].

Інформаційні технології дають суттєві переваги в
роботі підприємств машинобудування. Для того, щоб
зрозуміти, які саме, необхідно визначити ключові
відмінності продукції машинобудівного підприємства від
будь-якої іншої.

Важливими відмінностями є:
— продукція підприємства машинобудування —

складна і наукомістка, складається з безлічі складових
частин. Кожна із складових частин у свою чергу ділить-
ся на більш дрібні блоки і компоненти;

— кожному компоненту відповідає багато різних
характеристик, в деяких випадках кількість характери-
стик доходить до декількох сотень.

Всі ці характеристики вимагають особливого контро-
лю; якість продукції машинобудівного підприємства необ-
хідно відслідковувати на всіх етапах життєвого циклу ви-
робу: від створення технічного завдання, проектування,
розробки, технологічної підготовки, виробництва, випро-
бування, до експлуатації та утилізації. Якість закладаєть-
ся, в першу чергу, конструкторами, які визначають струк-
туру і характеристики майбутнього виробу, і технолога-
ми, які розробляють способи його виготовлення [1].

Якістю володіє як об'єкт в цілому, так і всі його сис-
теми, і елементи. Щоб порівнювати якість елементів,
систем і об'єктів запропоновано переходити на інфор-
маційний рівень аналізу. Завдяки цьому переходу, зас-
нованому на використанні гарантованих величин, з'яв-
ляється можливість порівнювати якість різнорідних
об'єктів, виділяти критичні системи і елементи і акцен-
тувати на них основна увага [7].

З появою нової методології виникло питання з її
практичною реалізацією. Традиційний шлях — переучу-
вати фахівців і розширювати штат для контролю якості
при проведенні розрахунків і при розробці конструк-
торської та технологічної документації. Альтернативний
шлях — проведення робіт по двох напрямах:

— впровадження наукових розробок за якістю та
інформації в освітній процес;

— залучення сучасних інформаційних технологій
для автоматизації процесу обміну інформацією між
підрозділами підприємства і створення системи підтрим-
ки життєвого циклу виробів для збору, зберігання, ана-
лізу і обробки інформації.

Велика кількість інформації по кожному окремо
взятому виробу постійно ускладнює процес її обробки.
При проектуванні, технологічній підготовці, випробу-
ваннях і перевірках виробів використовується більше

120 документів: габаритні креслення комплектуючих,
технічні умови на комплектуючі, технічні описи, мето-
дики контролю, програми випробувань, керівництва по
експлуатації та інші. Всі ці документи зберігаються в
паперових архівах і вимагають часу для їх пошуку. Істот-
ним недоліком є складність централізації паперового
документообігу на підприємстві з розосередженою
структурою виробництва, як єдиної точки інформацій-
ної підтримки. Також паперові носії мають властивість
втрачати первинний вигляд у процесі використання [3].

Тому для прискорення процедури обробки даних
необхідно залучення сучасних інформаційних техно-
логій.

Для підвищення ефективності контролю якості про-
дукції промислового підприємства пропонується:

— всіх користувачів об'єднати в рамках єдиної ло-
кальної обчислювальної мережі;

— створити єдину базу даних щодо комплектуючих
і основних виробів;

— надати можливість співробітникам підприємства
працювати з єдиною базою даних з розмежованим пра-
вом доступу до її елементів;

— створити електронний архів документів, що ви-
користовують в роботі співробітники підприємства;

— здійснити розробку програми по формалізації
основних процедур життєвого циклу серійних виробів з
деталізацією до вхідних в них комплектуючих. Метою
розробки є зведення в єдину базу даних документів,
атрибутів об'єктів і інформації про рух комплектуючих
по підрозділах підприємства, а також про технічний стан
виробів у процесі експлуатації. Це дозволить приско-
рити час обробки даних і формування необхідних звітів
без втрат і помилок;

— створити автоматизовану систему з доступом до
єдиної бази даних, що забезпечує колективну роботу спе-
ціалістів, які вирішують свої завдання на всіх етапах жит-
тєвого циклу, починаючи від проектування і конструюван-
ня та закінчуючи інформаційною підтримкою на етапі екс-
плуатації та утилізації. При цьому кожен користувач має
можливість вирішувати свої специфічні завдання (в рам-
ках встановлених повноважень). Він може в електронно-
му вигляді узгоджувати і затверджувати запропоновані
рішення і формувати необхідні звітні документи;

— провести навчання користувачів роботі в автома-
тизованій системі підтримки життєвого циклу виробу.

Застосування системи інформаційних технологій
дасть такі переваги в області контролю якості продукції
машинобудівного підприємства: застосування інформа-
ційних технологій істотно скоротить час обробки даних;
у процесі обробки паперових документів можливе ви-
никнення помилок. Також можливі помилки типу
"людський фактор" при проведенні змін в паперовому
оригіналі. При обробці даних за допомогою інформа-
ційних технологій виникнення помилок зведеться до
мінімуму. Помилки при формуванні електронних звітів
системою також менш вірогідні, ніж при формуванні
звітів вручну співробітником підприємства [10].

Використання інформаційних технологій в процесі
обміну даними між підрозділами машинобудівного
підприємства спричинить за собою істотну економію
витрат на утримання паперового архіву та персоналу,
який бере участь у паперовому документообігу.
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Система дозволить забезпечити взаємодію корис-
тувачів, що працюють у конструкторських і технологіч-
них системах і зокрема SolidWorks, AutoCad, Ansys.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, у роботі визначені відмінності продукції
промислового підприємства та особливості здійснення
контролю якості як вироби, так і його складових частин.
Основну увагу приділено питанням залучення сучасних
інформаційних технологій для автоматизації процесу
обміну інформацією між підрозділами підприємства ма-
шинобудування при виробництві продукції. На основі
проведеного дослідження сформульовані пропозиції
щодо підвищення ефективності контролю якості, пока-
зані переваги використання інформаційних технологій.

Тож виявлено, що при використанні сучасних інфор-
маційних технологій істотно підвищується ефективність
виробничих процесів і скорочуються витрати на процеду-
ри обробки інформації, необхідної при виробництві про-
дукції машинобудівного підприємства, що є актуальним.
За допомогою інформаційних технологій можливе вирі-
шення проблем збору, зберігання, обробки інформації про
всі основні характеристики виробів, випробуваннях ви-
робів, експлуатації продукції автомобільного підприємства
на протязі всього життєвого циклу аж до утилізації.
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