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врахувати дію економіко-демографічних чинників, їх прояв з територіа-
льно-галузевою структурою зайнятості населення, статево-віковою 
структурою трудового потенціалу, соціальною мобільністю населення, 
виробничою і трудовою активністю. 

Аналізуючи викладене вище, можна зробити висновок про те, що 
вдосконалення ефективності використання трудового потенціалу (пра-
цівників органів місцевого самоврядування) неможливе без врахування 
та глибокого аналізу такого поняття, як резерви ефективності викорис-
тання трудового потенціалу. 
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У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником 
підвищенням рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпе-
ки. Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх 
сторін діяльності: розробку стратегії, організацію виробництва, марке-
тинг та ін. Найважливішою складовою всієї системи управління є якість 
продукції (робіт, послуг). 

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів дія-
льності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому 
та внутрішньому ринках, повністю залежить від того, наскільки їх про-
дукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема за-
безпечення і підвищення рівня якості продукції актуальна для всіх країн 
і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефектив-
ність національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що 
підвищення рівня якості продукції – задача довгострокова і безперервна. 
Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби 
залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними 
до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, досконаліші, що обумов-
лено науково-технічним прогресом. Але на кожному часовому етапі 
якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максима-
льно задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних витра-
тах на її досягнення. 

З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не 
спрощується, а, навпаки, ускладнюється. Тому вирішувати її традицій-
ними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової  продукції, 
практично не можливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, 
реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. 

Теоретичні та практичні аспекти забезпечення якості на вітчизня-
них підприємствах промисловості та транспорту розроблено такими на-
уковцями, як Богатин Ю.В., Сульповар Л.Б., Вальтух К.К., Гличев А.В., 
Дикань В.Л. [2-4,6,7] та ін. 

Поняття «якість» у широкому розумінні є універсальною філософ-
ською категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідо-
мість людини. Вважається, що першим проаналізував категорію якості 
давньогрецький філософ і вчений Арістотель (384-322 до р.х.). Він ви-
значив її як «видову відмінність» однієї сутності від іншої, що належить 
до того ж виду. Арістотель вказував на мінливість якості як зміну стану 
речей, їх здатність перетворюватись у свою протилежність ( справне – 
пошкоджене, корисне – шкідливе, солодке – гірке, тепле – холодне, біле 
– чорне) [1]. Німецький мислитель Гегель (1770-1830 р. ) вважав, що 
«якість є взагалі тотожною з буттям визначеність… Щось, завдяки своєї 
якості, є те, що воно є, і, втрачаючи свою якість, перестає бути тим, чим 
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воно є» [5]. Таким чином, він визначає якість як логічну категорію, що 
складає початкову ступінь пізнання речей і становлення світу, як безпо-
середню характеристику буття об’єкту.  

В економічній літературі продовжуються дискусії з питання визна-
чення економічного змісту якості, споживчої вартості, корисності про-
дукції.  

А.В. Гличев та інші відзначають, що поняття корисності вживаєть-
ся в літературі і для позначення предмету вжитку, для його оцінки. Як 
приклади, А.В. Гличев, Ю.В. Богатин, Л.Б. Сульповар в своїх роботах 
[2,6] приводять визначення споживчої вартості, сформульоване Л.О. 
Поздняковою, яка стверджує, що «споживча вартість є споживча оцінка 
товарів в оптимальній економічній системі» [8], а також вислів К.К. Ва-
льтуха про те, що «при зсуві суспільної корисності з сукупністю приро-
дних властивостей речей, по-перше, не можливо зрозуміти факт істори-
чної мінливості корисності однакових по своїх природних властивостях 
предметів; по-друге, не можна говорити про зіставлення корисності не-
однакових по природних властивостях продуктів»[4]. Вказані автори, 
аналізуючи ці визначення, приходять до висновку, що Л.О.Позднякова і 
К.К.Вальтух ототожнюють споживну вартість і корисність з її оцінкою, 
що веде до появи елементів суб’єктивізму. З цим висновком важко не 
погодитися. 

Якість продукції як категорія дуже багатогранна. Вона має фізичну 
і технічну сторони, тому що продукція – це найчастіше фізична речови-
на, змінена працею людини. Продукції в результаті виробничої діяльно-
сті надаються надаються певні технічні властивості, пов’язані з її корис-
ністю, надійністю тощо. Якість має економічну складову, тому що в ко-
жному виробі є певна кількість суспільно необхідної праці. Продукція 
має товарну форму і підлягає економічному обліку. Якість визначає зна-
чну частину матеріального світу, що задовольняє соціальні потреби. 
Вона впливає на чуттєве сприймання і виховання людей. 

На рисунку представлено зміст категорії «якість», виходячи з фор-
мулювань, наданих у стандарті ISO 9000-2000 «Система управління які-
стю». 

Аналізуючи етапи життєвого циклу продукту, можна дійти виснов-
ку, що система управління якістю охоплює усі ключові процеси, що 
здійснюються при створенні, виробництві та представленні споживачу 
конкретної продукції. Слід також зауважити, що розуміння якості зна-
ходиться в області суб’єктивних оцінок кожної зацікавленості сторони і 
має тенденцію до постійних змін. Отже, якість – є динамічною характе-
ристикою, що відображає ступінь задоволення вимог конкретного спо-
живача в умовах конкретної компанії на визначеному ринку. 
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Сучасне розуміння категорії «якість» 
 

Якість продукції є складною техніко-економічною категорією. Тех-
ніко-економічна суть якості продукції, на відміну від філософського 
поняття «якість», полягає в тому, що «якість продукції» включає лише 
ту гамму властивостей продукції, яка пов’язана з можливістю задово-
лення продукцією своїх певних суспільних або особистих потреб відпо-
відно до її призначення. При цьому якість продукції характеризує здат-
ність продукції задовольняти в можливо певній мірі певні потреби при 
мінімальних витратах праці і засобів на її створення і застосування. 

Таким чином, потреба в систематичному і планомірному поліп-
шенні показників якості продукції зумовила необхідність дослідження 
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природи якості. Постановка і необхідність рішення цієї задачі викликана 
передусім об’єктивними вимогами визначення і реалізації нових форм і 
методів управління якістю продукції, що дозволяє виявити і привести в 
дію внутрішні резерви ремонтних підприємств, спрямовані на підви-
щення ефективності виробництва. Дослідження природи якості дало 
можливість визначити, що багато термінів, пов’язаних з категорією яко-
сті і широко вживаних повсякденно в ремонтній практиці, досі не стан-
дартизовані. З урахуванням цієї обставини автор розробила і дала визна-
чення ряду понять, без яких не можлива надалі розробка і системи 
управління якістю відремонтованої продукції.   
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ  
ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНО-РЕЙТИНГОВОЇ 
СИСТЕМИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Визначаються особливості системи оцінки якісних характеристик персоналу на віт-
чизняних підприємствах, зокрема у сфері житлово-комунального господарства та заходи 
щодо удосконалення оцінки за рахунок використання формалізовано-рейтингової системи 
атестації персоналу.  

 

Определяются особенности системы оценки качественных характеристик персонала 
на отечественных предприятиях, в частности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и меры по усовершенствованию оценки за счет использования формализовано-
рейтинговой системы аттестации персонала. 

 


