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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Дослідження механізму здійснення 

управління якістю наданих послуг організації (на прикладі МКП 

«Хмельницькводоканал»)» 

Джуманазаров Ходжабай 

Актуальність теми. Формування та становлення економіки послуг в Україні – це 

неминучий процес, властивий всім країнам світу, об'єктивно обумовлений розвитком 

продуктивних сил, підвищенням ефективності матеріального виробництва і зміною 

системи суспільних потреб, які на певному етапі розвитку виходять за межі, що 

задовольняються виробництвом речей. У зв’язку з цим, виникла необхідність осмислення 

і уточнення сутності поняття «послуга» як економічної категорії для виявлення специфіки 

її функціонування, особливостей менеджменту, достовірності обліку. 

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є поглиблення 

теоретичних та практичних засад системи управління якістю надання послуг організацією.    

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання таких 

завдань: 

- охарактеризувати сутність та особливості управління послугами у 

формуванні стратегії розвитку підприємства; 

- вивчити зарубіжний досвід здійснення управління якістю наданих послуг; 

- проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності МКП 

«Хмельницькводоканал»; 

- дослідити основні складові системи надання послуг на підприємстві; 

- оцінити організацію управління якістю надання послуг на МКП 

«Хмельницькводоканал»; 

- визначити напрямки розвитку стратегічного управління на підприємстві; 

- дослідити формування базової стратегії для здійснення ефективного 

управління якістю наданих послуг на МКП «Хмельницькводоканал». 

 Об’єктом магістерської роботи є діяльність МКП «Хмельницькводоканал». 

 Предметом дослідження складають сукупність соціальних, економічних, 

організаційно-правових відносин, що впливають на формування системи управління 

якістю наданням послуг в організації. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались різні 

методи дослідження: групування, системний підхід, метод структурно-логічного 

групування (побудова структурно-логічних моделей), індексний, порівняльний, 

економіко-статистичний метод, нормативний  та інші методи. 

Інформаційно-довідковою базою дослідження стали підручники, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються методологічні основи здійснення 

управління якістю наданням послуг, офіційні інформаційно-статистичні та нормативно-

правові матеріали, міжнародні та національні стандарти якості обслуговування. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 

роботі управління якістю надання  послуг МКП «Хмельницькводоканал», які 

пристосовані безпосередньо до потреб даного підприємства. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Запропоновані у дослідженні пропозиції і рекомендації  можуть бути 

рекомендовані до запровадження у практичну діяльність МКП «Хмельницькводоканал» та 

дають змогу визначити основні напрями вдосконалення системи управління якістю 

надання послуг на підприємстві. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 78 сторінки,  

таблиць – 12, рисунків – . 

Перелік ключових слів: управління наданням послуг, якість, послуги. 
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SUMMARY 

Master's qualification work on the topic "Investigation of the mechanism of quality 

management of services provided by the organization (on the example of MCP" 

Khmelnitskvodokanal")" 

Jumanazarov Khojabay  

 

Actuality of theme. The formation and development of a service economy in Ukraine is 

an inevitable process peculiar to all countries of the world, objectively conditioned by the 

development of productive forces, the increase of material production efficiency, and the change 

in the system of social needs that go beyond the satisfaction of production at a certain stage of 

development. In this regard, there was a need to understand and clarify the essence of the 

concept of "service" as an economic category to identify the specifics of its operation, 

management features, reliability of accounting. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of this study is to deepen the 

theoretical and practical foundations of the quality management system for providing services to 

an organization. 

The achievement of the stated goal necessitated the consistent solution of the following 

tasks: 

- to characterize the nature and features of service management in the formation of 

enterprise development strategy; 

- to study the foreign experience of quality management of the provided services; 

- to analyze the main technical and economic indicators of the activity of ICP 

Khmelnitskvodokanal; 

- to investigate the main components of the enterprise service delivery system; 

- to evaluate the organization of quality management of service delivery at MCC 

"Khmelnitskvodokanal"; 

- determine the directions of strategic management development at the enterprise; 

- to investigate the formation of a basic strategy for the effective management of the 

quality of services provided at MCC "Khmelnitskvodokanal". 

The object of the master's work is the activity of the ICP "Khmelnitskvodokanal". 

The subject of research is a set of social, economic, organizational and legal relations that 

influence the formation of quality management system of providing services in the organization. 

Research methods. To achieve this goal, various research methods were used: grouping, 

systematic approach, method of structural-logical grouping (construction of structural-logical 

models), index, comparative, economic-statistical method, normative and other methods. 

Information and reference base of the study were textbooks, scientific works of domestic 

and foreign scientists, which cover methodological bases of quality management of service 

delivery, official information and statistical and regulatory materials, international and national 

standards of quality of service. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance. In the master's work of 

quality management of rendering of services of MCP "Khmelnitskvodokanal" which are adapted 

directly to the needs of the given enterprise. 

Recommendations on the use of results of work with indication of scope. The suggestions 

and recommendations proposed in the study can be recommended for the implementation of the 

Khmelnitskvodokanal MCP and give an opportunity to identify the main directions of improving 

the quality of service management system at the enterprise. 

Structure and scope of work. The work consists of an introduction, three sections, 

conclusions, a list of sources used. Full text of the master's thesis - 77 pages, tables - 12, figures -

. 

Keywords list: service delivery management, quality, services. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Формування та становлення економіки послуг в 

Україні – це неминучий процес, властивий всім країнам світу, об'єктивно 

обумовлений розвитком продуктивних сил, підвищенням ефективності 

матеріального виробництва і зміною системи суспільних потреб, які на 

певному етапі розвитку виходять за межі, що задовольняються виробництвом 

речей. У зв’язку з цим, виникла необхідність осмислення і уточнення 

сутності поняття «послуга» як економічної категорії для виявлення 

специфіки її функціонування, особливостей менеджменту, достовірності 

обліку. 

З початком перетворень в економіці країни, які були пов'язані з 

переходом від планової до ринкової економіки, до поняття послуга, крім 

кількісних показників, необхідним стало застосування поняття якість і сервіс.  

У сучасній економічній науці поняття послуга має досить широкий 

перелік визначень: «Послуга - будь-який захід або вигода, які одна сторона 

може запропонувати інший і які в основному невловимі і не приводять до 

заволодіння чим-небудь».   

Послуга - це вид діяльності, робіт, у процесі виконання яких не 

створюється нового, раніше не існуючої матеріально-речового продукту, але 

змінюється якість уже наявного, створеного продукту. Це блага, надані не у 

вигляді речей, а у формі діяльності. Таким чином, саме надання послуг 

створює бажаний результат.   

Таким чином, послуга – це діяльність, це економічне благо, різновид 

товару. 

Значний внесок у вивченні питань управління якістю надання послуг 

зробили такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Даценко Г.В., Кучерук 

Г.Ю., Маркова В.Д.,  Олексин О.А., Сахно Є.Ю., Томпсон А.А.,  Шутовська 

Н.О.  та ін.  
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У зв’язку з цим, метою даного дослідження є поглиблення 

теоретичних та практичних засад системи управління якістю надання послуг 

організацією. Відповідно до зазначеної мети поставлені наступні завдання 

дослідження: 

− охарактеризувати основні техніко-економічні показники 

діяльності МКП «Хмельницькводоканал»; 

− здійснити дослідження складових системи надання послуг на 

підприємстві; 

− проаналізувати організацію управління якістю надання послуг на  

МКП «Хмельницькводоканал». 

Об’єкт дослідження – діяльність МКП «Хмельницькводоканал». 

Предмет дослідження складають сукупність соціальних, 

економічних, організаційно-правових відносин, що впливають на 

формування системи управління якістю наданням послуг в організації. 

Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи 

дослідження, в тому числі: групування, системний підхід, метод структурно-

логічного групування (побудова структурно-логічних моделей), індексний, 

порівняльний, економіко-статистичний метод, нормативний  та інші методи. 

Інформаційною базою дослідження були підручники, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються методологічні 

основи здійснення управління якістю наданням послуг, офіційні 

інформаційно-статистичні та нормативно-правові матеріали, міжнародні та 

національні стандарти якості обслуговування. 

Практичне значення  одержаних результатів полягає в поглибленні 

знань і обґрунтуванні удосконалення системи управління якістю надання  

послуг МКП «Хмельницькводоканал», які пристосовані безпосередньо до 

потреб даного підприємства. Запропоновані у дослідженні пропозиції і 

рекомендації  можуть бути рекомендовані до запровадження у практичну 

діяльність МКП «Хмельницькводоканал» та дають змогу визначити основні 
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напрями вдосконалення системи управління якістю надання послуг на 

підприємстві. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, результати проведеного нами у роботі дослідження дають право 

зробити такі висновки: 

1.  Послуга - це вид діяльності, робіт, у процесі виконання яких не 

створюється нового, раніше не існуючої матеріально-речового продукту, але 

змінюється якість уже наявного, створеного продукту. Це блага, надані не у 

вигляді речей, а у формі діяльності. Таким чином, саме надання послуг 

створює бажаний результат. 

2. Методи й характер роботи, що спрямовані на забезпечення 

належної якості послуг, постійно змінюються. Не завжди ці зміни чітко 

відокремлені одна від одної, однак кожен етап еволюції має свої 

закономірності розвитку. 

3. МКП «Хмельницькводоканал» - це складний комплекс 

водогосподарських об’єктів, що включає до себе водойми, водозабори, 

споруди кондиціонування води, комплекс насосних станцій, резервуари 

чистої води, водопровідні магістралі, водоводи, водопровідні мережі. 

Головною метою діяльності компанії є є безперебійне забезпечення водою, 

прийом і очищення стоків. 

4. Базою створення централізованого-муніципального водопроводу є 

протерозойські підземні води, широко розповсюджені на Поділлі на глибині 

80-1200 метрів. Вода видобувається з 5-ти міських водозаборів і окремого, 

розташованого на відстані 34 км від міста, Чернелівського водозабору. На 

водозаборах працює 70 свердловин та 9 насосних станцій 2-го підйому. Вода 

з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону діаметром 1000 

мм довжиною 34 км, і становить до 95 % від загального водоспоживання 

міста. Тобто цей водозабір є домінуючим. 

5. Аналізуючи основні показники ефективності діяльності 

підприємства, помітно, що підприємство знаходиться в кризовій ситуації, 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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оскільки всі роки поспіль отримує чистий збиток. Проте аналіз ряду техніко-

економічних показників свідчить про підвищення ефективності діяльності 

підприємства у 2018 році порівняно із 2014 р. та покращення значної частини 

показників в динаміці, що є результатом роботи колективу підприємства. 

6. Підприємство забезпечує робочі місця для значної чисельності 

працівників. За 5 років спостерігалась тенденція до зменшення чисельності 

кадрів. Умови праці для багатьох працівників є комфортними: приміщення 

просторі, теплі, обладнанні комп’ютерними засобами.  

7. Сервісне підприємство є складним комплексом матеріально-

технічних, трудових, інформаційних, фінансових та інших ресурсів, 

призначених для задоволення широкого кола потреб. Різноманіття 

застосовуваних ресурсів передбачає пошук шляхів раціонального сполучення 

й використання їх для того, щоб забезпечити досягнення намічених цілей 

підприємства. Внаслідок цього з'являється необхідність глибше розглянути 

процеси функціонування й розвитку підприємств сфери послуг. 

8. В структурі основних видів послуг на підприємстві найбільшу 

частину займають послуги з водопостачання протягом усього аналізованого 

періоду (близько 50-60%.). В той же час, відбулося зростання надання послуг 

водовідведення на 76.03 %. Частка інших видів послуг становить 6-7% в 

загальній структурі. 

9. Система управління якістю послуг – це засіб, за допомогою якого 

організація спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на 

якість. Управління якістю – комплекс стратегічних і тактичних заходів щодо 

організації ефективної роботи всіх ланок виробничого процесу і перевірки 

якості виробу, зокрема управлінського рішення. Управління організацією та її 

контроль повинні бути систематичними та прозорими, а основою 

вдосконалення функціонування організації є вісім принципів управління 

якістю, що мають на меті допомогти організаціям у досягненні 

довготривалого успіху. 
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