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Стрімкий розвиток демократії в Україні вимагає здійснення активного курсу 

інтеграції країни до євроатлантичних структур та сприяє наближенню до стандартів 

життя розвинених країн. Важливим завданням щодо підвищення ефективності роботи 

керівників є розробка дієвих систем управління якістю, що чітко відповідають 

міжнародним стандартам. Вдосконалення та сертифікація систем управління якістю 

дозволить підвищити ефективність та узгодженість робіт, раціональність використання 

ресурсів, концентрацію уваги на потребах клієнтів, і як наслідок призведе до 

задоволеності споживачів та підвищення прибутків. 

Взагалі, управління якістю – комплекс стратегічних і тактичних заходів щодо 

організації ефективної роботи всіх ланок виробничого процесу і перевірки якості 

виробу, зокрема управлінського рішення [1, 2].  

Проаналізувавши ряд досліджень хочемо сказати, що процес управління 

організацією безумовно повинен бути безперервний, систематичний та прозорий, а 

вдосконалити процес управління якістю можна за допомогою процесного підходу, 

тобто досягнення цілей можливе тільки тоді, коли використовуються всі наявні 

ресурси. В такий момент, перед менеджерами стоїть завдання виокремлення ключових 

процесів, які будуть формувати окремі показники якості продукції. Такий підхід до 

управління якості допомагає чітко визначити потреби споживача та надає можливість 

створення систем моніторингу якості продукції.  

Підсумовуючи вищевикладене слід сказати, що адаптація української економіки 

до світової та підвищення конкурентоспроможності підприємств можлива за рахунок 

впровадження процесного підходу до управління якості. Це вимагає від менеджерів 

підприємств виокремлення найбільш суттєвих та ключових процесів, які, в основному, 

формують окремі показники якості продукції.  
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