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АНОТАЦІЯ. У статті наведено варіант класифікації методів управ-
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Постановка проблеми. Нині проблема управління якістю
стоїть перед кожним суб’єктом господарювання, оскільки для то-
го, щоб досягти успіху та утримувати конкурентні позиції това-
ровиробникам необхідно зосередитись на виробництві високоякі-
сної продукції та послуг. Зважаючи на це, велика увага при-
діляється застосуванню методів управління якістю. Нині наукова
думка і практичні досягнення напрацювали значну кількість ме-
тодів, концепцій і систем управління якістю. Відповідно кожне
підприємство стикається з проблемою вибору найприйнятнішого
методу для конкретної ситуації. Вирішити її покликана класифі-
кація методів управління якістю, яка структурує їх за певними
ознаками, цим самим полегшуючи завдання вибору та показуючи
взаємозв’язки між структурними одиницями та нові можливості
застосування і комбінування методів.

Мета статті — проаналізувати і структурувати найпоширеніші
методи управління якістю для полегшення їх подальшого дослі-
дження.

Аналіз джерел та публікацій. Проблема класифікації методів
управління якістю вивчалась як вітчизняними, так і закордонними
вченими. Основоположниками у цій сфері є Е. Демінг, К. Ісікава,
Дж. Джуран, А. Фейгенбаум. Пізніше їх ідеї розвивали В. Єфімов,
Ю. Адлер, Дж. Харрінгтон, Д. Баррі, Є. Векслер та інші.

Основна теоретична база методів управління якістю була на-
працьована фахівцями і науковцями починаючи з другої поло-
вини ХХ століття. З того часу вони почали все активніше вико-
ристовуватись на підприємствах всіх видів діяльності і форм
власності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи управ-
ління якістю — це певні способи і прийоми, за допомогою яких
органи управління всіх рівнів впливають елементи виробничого
процесу для забезпечення досягнення і підтримки запланованого
стану і рівня якості. Нині напрацьована велика кількість методів
управління якістю на підприємствах, а необхідність вибору конк-
ретного методу для об’єкта управління потребує їх систематиза-
ції. Варто зазначити, що можливостей для класифікації методів
існує достатньо багато, в залежності від обраних кваліфікаційних
ознак. Наприклад, у статті Т. Балановської і З. Борецької [9] на-
водиться класифікація методів управління якістю відносно істо-
ричного аспекту на сучасні та класичні, а у публікації І. Томохо-
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вої та Н. Рижової [1] зроблена комплексна класифікація з ураху-
ванням складності і масштабності методів.

Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації методів
управління якістю, було зроблено висновок, що практично всі
методи можна поділити на дві великі групи: якісні та кількісні.
Такий поділ було зроблено на основі показників, які використо-
вуються певним методом, та змісту досліджуваних методами
процесів. У свою чергу, необхідно сказати, що питання щодо
розмежування кількісних і якісних методів (показників) є достат-
ньо складним і суперечливим. Виходячи з цього між методами
різних груп часто існує певний взаємозв’язок.

Кількісні методи управління якістю базуються на переважно-
му застосуванні кількісних показників, що виражені абсолютни-
ми (числовими) величинами. Якісні, у свою чергу, використову-
ють показники, які не мають певних одиниць вимірювання. Такі
показники є відносними величинами, що виражають ефектив-
ність діяльності підприємства, виробництва і його окремих фак-
торів. Результати кількісних методів подаються у числових оди-
ницях вимірювання, якісних — у формі рейтингових оцінок,
балів, умовних величин [3].

Така класифікація, втім, є певною мірою умовною, оскільки
кожен з цих методів може застосовуватись у комбінації з іншими.
Крім того, всі методи можна вважати основою для більш склад-
них, комплексних методологій як TQM, ISO 9000 та інших.

Власне, вищезгадана класифікація методів управління якістю
представлена на рис. 1.

Далі розглянемо детальніше кожен з методів управління
якістю.

Статистичні методи управління якістю пропонується поділяти
на загальні, складні та спеціальні. Методи загального призначен-
ня — застосовуються при розробці операцій технічного контро-
лю, плануванні промислових експериментів, розрахунках на на-
дійність тощо. Складні методи використовуються розробниками
систем управління підприємством (процесами). До них належать
методи кластерного аналізу, адаптивної статистики тощо. Спеці-
альні методи були розроблені японськими спеціалістами. До них
можна віднести «Сім інструментів якості»: лист збору даних, діа-
граму розсіювання (кореляції), потокову діаграму, гістограму, ді-
аграмуПарето, причинно-наслідкову діаграму (діаграмуІсікава),
контрольну картуШухарта [5].
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Рис. 1. Класифікація методів управління якістю

До іншої групи кількісних методів управління якістю нале-
жать управлінські підходи Activity-basedcosting — процесно-
орієнтоване управління витратами, Activity-basedbudgeting —
процесно-орієнтоване бюджетування, Activity-basedmanagement
— процесно-орієнтоване управління. Всі три вищезгадані методи
передбачають зосередити увагу на вдосконаленні процесів, а не
безпосередньо продукції, характеристики якої можуть з легкістю
перейняти конкуренти. Ці підходи дозволяють покращити фінан-
сові показники підприємства завдяки більш гнучкому реагуван-
ню на попит і відповідно кращому задоволенню потреб спожива-
чів, раціонально фінансувати виробництво і знижувати собівар-
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тість продукції, зважаючи на те, що кожен вид діяльності розгля-
дається як процес [9].

Що стосується якісних методів, то до цієї групи можна віднес-
ти дуже велику їх кількість, тому нижче будуть розглянуті лише
найбільш популярні та широко застосовувані серед них.

Методи PDCA, PDSA, SDCAє циклічними алгоритмами
управління процесами. Так, метод PDCA(Plan-Do-Check-Act) яв-
ляє собою найпростіший алгоритм дій керівника по управлінню
процесом и досягненню його цілей. Він включає чотири фази:
планування, виконання, перевірка, дія. Схожим на нього є алго-
ритм управління PDSA (Plan-Do-Study-Act). Він також включає
чотири фази: планування, виконання, дослідження, дія. Різниця
між ними полягає в тому, що PDCA більш придатний для прямо-
лінійних і нескладних сценаріїв, тоді як PDSA краще себе прояв-
ляє у комплексних ситуаціях [2]. Нарешті метод SDCA (Stan-
dardize-Do-Check-Act) часто розглядається як основний цикл ко-
нтролю за процесом. Він передбачає такі фази: стандартизація,
виконання, дослідження, дія. Методологія TQM розглядає що-
денну роботу як роботу по циклу SDCA.

Реінжиніринг бізнес-процесів — це фундаментальне пере-
осмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для
досягнення максимального ефекту діяльності з метою підвищен-
ня рівня якості на підприємстві. Зміст реінжинірингу відобража-
ється у двох його основних етапах: 1) визначення оптимального
вигляду бізнес-процесу; 2) визначення найкращого (за коштами,
часом, ресурсами) способу зміни існуючого бізнес-процесу на
оптимальний.

Бенчмаркінг — цепроцес пошуку підприємством стандартного
чи еталонного, економічно ефективнішого,конкурента з метою
порівняння та перейняття найкращих методів роботи. Він вклю-
чає в себе два процеси: оцінювання та співставлення. Бенчмар-
кінг пов’язаний з постановкою цілей та є одним з компонентів
процесу планування, тому його можна поєднувати із циклом Де-
мінгаPDCA. Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, про-
цеси, технології, якісні параметри продукції, показники фінансо-
во-господарської діяльності підприємств або їх структурних
підрозділів.

Підходи Kaizen і Kairyo — це методи управління якістю, що
були засновані в Японії, і є за своєю суттю кардинально різними
(хоча обидва дозволяють досягти бажаного результату за допо-
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могою різних наявних ресурсів). Метод Kaizen — це метод непе-
рервного, поступового покращення, що ґрунтується на таких
ключових принципах: взаємодії працівників, особистій дисциплі-
ні, «гуртках» якості і пропозиціях щодо покращення. Згідно з ме-
тодом Kaizen жоден учасник процесу покращення не може зали-
шитись поза ним. Метод Kairyo відрізняється тим, що він перед-
бачає одноразову кардинальну реорганізацію процесу і потребує
значних інвестицій. Він пов’язаний із застосуванням принципово
нових технологій, залученням обмеженої кількості спеціалістів та
технологій [4].

Метод QFD, або структурування функції якості, є гнучким ме-
тодом прийняття рішень, що допомагає організації зосередити
увагу на найважливіших характеристиках продуктів з точки зору
окремого клієнта чи технології розвитку. Тобто QFD є комплекс-
ною системою якості, яка систематично пов’язує потреби клієн-
тів з бізнес-процесами; трансформує потреби клієнтів в інженерні
характеристики продукції. Результатами застосування методу є
зрозумілі схеми та матриці, які можуть бути повторно викорис-
тані для майбутніх товарів [8].

Методологія LeanProduction (ощадливе виробництво) — це-
японськийпідхід до управління, якийфокусуєтьсяна мінімізації
витрат, прицьомугарантуючи відповідний рівеньякості. Цейпі-
дхідможе бути застосованийу всіх аспектахбізнесу — від про-
ектування і виробництвадозбуту та споживання. Цейпідхідс-
тавить за метузвести до мінімуму кількість процесів, якіне
додають цінностідлявиробництва. Основними аспектами оща-
дливого виробництва є: так зване «вчасне» виробництво,
організація «гуртків» якості, застосування принципів TQM
тощо.

Нарешті, методологія «шість сигма» — це сукупність методів
управління, суть яких зводиться до покращення якості кінцевого
продукту, мінімізації дефектів і статистичних відхилень в опера-
ційній діяльності. «Шість сигма» вимагає наявність кількісно ви-
мірюваних цілей і результатів; передбачає створення на підпри-
ємстві спеціальних груп, що проводять роботи з усунення проб-
лем і вдосконалення процесів (так звані «зелені пояси» і «чорні
пояси»). Зрілість виробничого процесу відповідно до цієї конце-
пції досягається тоді, коли на 1 мільйон операцій припадає не бі-
льше 3,4 дефектних виходи процесів.
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Окремо також варто зазначити групу методів експертних оці-
нок. Методи експертних оцінок — це методи організації роботи з
фахівцями-експертами і обробки думок експертів. Ці думки за-
звичай виражені в кількісній та якісній формі. Експертні дослі-
дження проводять з метою підготовки інформації для прийняття
рішень особою, яка приймає рішення. Для проведення роботи по
методу експертних оцінок створюють робочу групу, яка й органі-
зує діяльність експертів, об’єднаних в експертну комісію. Експе-
ртні оцінкибувають індивідуальні та колективні. Індивідуальніо-
цінки–цеоцінкиодногофахівця, а колективні — певної експертної
комісії [7].

Варто зазначити, що майже кожен з методів управління якіс-
тю має свою цільову групу, яка найчастіше його застосовує. Так,
до методів, що застосовуються вищим керівництвом організації,
можна віднести теоретичні,системні та комплексні методи —
реінжиніринг, самооцінку, бенчмаркінг; часткові методи, орієн-
товані на управління соціальними системами та інформацією.
Менеджери середньої ланки можуть застосовувати практично всі
методи. Для «рядових» співробітників призначені часткові мето-
ди роботи з обладнанням та інформацією, «гуртки» якості, Kaizen
і концепція LeanProduction.

Насамкінець визначимо сфери застосування окремих методів
управління якістю та їх груп.

Зовнішні суб’єкти — споживачі, як правило, використовують
методи впливу на підприємство або його окремі підрозділи, тобто
якісні методи. Одиничний споживач може застосовувати експер-
тні методи оцінки якості придбаної продукції або послуги.

До методів, використовуваних партнерами, можна віднести
методи Kaizen і Kairyo, бенчмаркінг, самооцінку, методології
ABC-ABB-ABM. Конкуренти застосовують методи управління
якістю з метою отримання інформації про ринок відповідної
продукції, про рівень її якості, для визначення напрямків по-
кращення (бенчмаркінг), підвищення власної конкурентоспро-
можності.

Контрольними організаціями, як правило, застосовуютьсяякі-
сні методи. Консалтингові організації застосовують весь спектр
методів, оскільки вони володіють найбільш повною інформацією
і підготовленим персоналом у галузі менеджменту якості. Саме
ці організації зазвичай застосовують на практиці нові методи,
проводять навчання на підприємствах, дають рекомендації, роз-
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робляють механізми і документацію по впровадженню сучасних
підходів до управління якістю.

Висновки.Класифікація методів управління якістю при всій
їх багатогранності дозволяє певним чином структурувати
знання про них, а також визначити сфери застосування і вико-
навців для застосування окремих методів. Поділ методів
управління якістю на кількісні та якісні є досить умовним і до-
зволяє застосовувати методи у будь-якій комбінації з обох
груп одночасно.
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