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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Вітчизняні промислові підприємства залізничного транспорту являються провідними
в промисловості України. Поступове входження українських підприємств в міжнародний
економічний простір вимагає впровадження сучасних стандартів якості, головною метою
яких є забезпечення та постійне підвищення вимог до якості продукції.
На жаль, більшість вітчизняних підприємств на даний момент не мають можливостей
впровадження систем управління якістю та обмежуються контролем якості продукції, яку
вони виробляють. Пояснюється це перш за все відсутністю фінансових ресурсів. Адже,
підприємства не мають коштів навіть на оновлення матеріально-технічної бази, не говорячи
уже про фінансування інновацій в області управління.
Виділимо основні проблеми, які стосуються управління якістю вітчизняних
промислових підприємств залізничного транспорту:
1) відсутні системний та процесний підходи до управління якістю;
2) відсутня політика підприємства у сфері управління якістю;
3) недосконало спланований виробничий процес (деякі процеси на виробництві
недостатньо ефективні);
4) низький рівень автоматизації та комп’ютеризації виробничого процесу, фізично і
морально застарілі основні фонди;
5) відсутня відповідна система контролю за якістю виробленої продукції та її
відповідністю стандартам;
6) відсутня взаємозалежність підрозділів підприємства для забезпечення
оптимального результату виробничої діяльності;
7) нестача кваліфікованих спеціалістів у сфері управління якістю продукції на
підприємствах;
8) низький рівень залучення працівників підприємств до вирішення проблем якості;
9) недостатня мотивація працівників підприємств щодо виробництва якісної
продукції;
10) корумпованість державних служб, що контролюють діяльність підприємств;
11) відсутність повної та чіткої відповідальності керівництва підприємства за належне
виконання норм та стандартів при виробництві продукції.
Слід акцентувати увагу на тому, що активний розвиток процесів глобалізації вимагає
зміни систем управління якістю, які існують на вітчизняних промислових підприємств
залізничного транспорту. Одним з прогресивних напрямів таких змін є впровадження
інтегрованих систем управління якістю, які відповідають вимогам міжнародних стандартів
системи управління якості.
Інтегровану систему управління якістю продукції слід розглядати як сукупність
основних підрозділів, які взаємодіють та впливають на загальну ефективність системи і
спрямовані на підвищення якості продукції (рис. 1) [4,5].

Рис. 1. Інтегрована система управління якістю продукції вітчизняних
промислових підприємств залізничного транспорту
Інтегрована система управління якістю продукції представляє собою соціальноекономічну систему, яка об’єднує в собі взаємопов’язані підрозділи управління якістю,
підґрунтям якої виступають принципи управління якістю продукції, які є базовими згідно
міжнародних стандартів ISO 9000.
Інтегрована система управління якістю продукції має низку внутрішніх (фінансові
ресурси, матеріальні ресурси, трудовий потенціал) і зовнішніх (законодавча база України,
глобалізація економіки, технологічний та інноваційний розвиток економіки, специфіка
підприємств) обмежень, тісно пов’язана з іншими підрозділами загальної системи управління
підприємством – цільовою, функціональною, організаційною, мотиваційною, соціальною,
економічною, науково-технічною і технологічною. Запропонована інтегрована система
управління якістю продукції являється інструментом для підвищення системи якості
продукції.
Ускладнюється ситуація негативним впливом економічної кризи, яка не дозволяє
вітчизняним підприємствам приділяти належну увагу питанням удосконалення якості
продукції, використання нових підходів до технології управління якістю, методам її оцінки
тощо. Тому доцільним було б встановити поетапну стратегію управлінської перебудови
підприємства, за якої поступово впроваджуються різні міжнародні стандарти системи якості.
Зокрема, першим етапом є побудова, впровадження і сертифікація системи якості
продукції ISO серії 9000 як основної організаційно-методичної бази для побудови
інтегрованих систем управління якістю продукції. На другому етапі мають бути впроваджені
системи менеджменту (ISO 14000) і системи професійної безпеки (OHSAS 18001), на
третьому – системи соціальної відповідальності (SA 8000) [4].
Побудована таким чином інтегрована система управління якістю продукції стане
ефективною структурою підприємства і включатиме дієві технічні й управлінські методи для
забезпечення найвищих результатів праці, найбільш ефективних способів взаємодії людей та
техніки, підвищення якості продукції і виробничого процесу.
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