
 

 

Науково-виробничий журнал 

Серія: 

Економіка та підприємництво 

2020 р., № 4 (115) 
 

 

 
 

Голова редакційної ради: О. В. Покатаєва, 

доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор  

 
Головний редактор: 
О. І. Трохимець, доктор економічних наук, професор 

 
Редакційна колегія: 

К. М. Жиленко, доктор економічних наук, доцент 
О. В. Козирєва, доктор економічних наук, професор 

Г. Ю. Кучерова, доктор економічних наук, доцент 

С. П. Кучин, доктор економічних наук, професор 
Н. Г. Метеленко, доктор економічних наук, професор 

І. М. Нєнно, доктор економічних наук, доцент 
А. А. Олешко, доктор економічних наук, професор 
М. М. Радєва, доктор економічних наук, професор 

В. О. Ткач, доктор економічних наук, доцент 

С. М. Халатур, доктор економічних наук, професор 

Н. С. Шалімова, доктор економічних наук, професор 
Н. В. Якименко-Терещенко, доктор економічних наук, професор 

 
Іноземні члени редакційної колегії: 
Аміт Кумар, доктор фінансів, доцент (м. Лакнау, Індія) 

Ян Польцин, доктор економічних наук, професор (м. Піла, Польща) 

 
Технічний редактор: О. В. Петрова 
Дизайнер обкладинки: Я. В. Зоська 

 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України 

в галузі економічних наук (Категорія «Б») 

на підставі Наказу МОН України 

від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток № 1). 

Галузь науки: економічні. 

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 

075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

292 – Міжнародні економічні відносини. 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

Усі права захищені. Повний або частковий передрук і переклади 
дозволено лише за згодою автора і редакції. 

При передрукуванні посилання на журнал "Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво" обов’язкове. 

Редакція не обов’язково поділяє думку автора і не відповідає 
за фактичні помилки, яких він припустився. 

Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати 
авторські оригінали, в тому числі змінювати назву та рубрикацію. 

В статтю можуть вноситися зміни редакційного характеру 
без згоди автора (авторів). 

 

ISSN 1814-1161 (Print) 

ISSN 2707-0719 (Online) 

 
Засновник: 

Класичний приватний університет 

Свідоцтво Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення 

та радіомовлення України про державну 
реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації 

Серія КВ No 14178-3149 ПР від 24.04.2008 р. 
 

Видавець: 
Класичний приватний університет 

Свідоцтво Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення 
та радіомовлення України 

про внесення суб’єкта видавничої справи до 
Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції 

Серія ДК № 3321 від 25.11.2008 р. 
 

Журнал ухвалено до друку вченою радою 
Класичного приватного університету 

26.08.2020 р., протокол № 1 
 

Адреса редакції: 
Класичний приватний університет 

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б. 
Телефон: +38 (099) 273 83 99 

Електронна пошта: 

editor@econom.stateandregions.zp.ua 

Офіційний сайт: 
www.econom.stateandregions.zp.ua 

 
Підписано до друку 31.08.2020 

Формат 60×84/8. Ризографія. Тираж 300 пр. 

Замовлення № 0920/248. 

 

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика» 
69002, Україна, м. Запоріжжя, 

вул. Олександрівська, 84, оф. 414 

Телефони: +38 (048) 709 38 69, 
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 

 

 
© Класичний приватний університет, 2020 

mailto:editor@econom.stateandregions.zp.ua
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/
mailto:mailbox@helvetica.com.ua


Держава та регіони 

2 

 

 

ЗМІСТ 
 

 
 
 

Смирнова Н.В. 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

ЛЮДСТВА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ  6 
 

 
 
 

Белан О.В. 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

РАЗВИТИЕ ПРИМОРСКОГО КУРОРТНОГО ГОРОДА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВАРНА, БОЛГАРИЯ)  10 

Гайнишова Э., Сидак С., Сидак М. 

БАНКОВСКИЙ СОЮЗ ЕС: ДЕТЕРМИНАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ПИЛЬЕРОВ В 

КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО, 

ИНКЛЮЗИВНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОСТА  16 

Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. 

ВВП ЯК ІНДИКАТОР РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  20 
 

 
 
 

Білецька І.М. 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  25 

Білоус І.І. 

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ  33 

Гальцова О.Л., Трохимець О.І. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  38 

Декалюк О.В. 

КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  43 

Згалат-Лозинська Л.О. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В БУДІВНИЦТВІ НА ОСНОВІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ  47 

Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В., Сьомич М.І. 

МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ: 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  54 
 

 

Байгушев В.В. 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  60 



Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 4 (115) 

3 

 

 

Бігунов-Новіков Л.Ю. 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІТЬОВИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР  68 

Захаров Д.С., Стаматін В.В., Тараруєв Ю.О. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

АВТОВЕДЕННЯ ПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ  74 

Кожушко С.П., Захарова С.Г. 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  81 

Коптєва Г.М. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ  85 

Паньков О.Б. 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  90 

Сатир Л.М., Кепко В.М., Непочатенко А.В. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ  94 
 

 
 
 

Літвак О.А. 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ  100 

Нікола С.О., Гусєв А.О. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  108 
 

 
 
 

Близнюк В.В., Гук Л.П. 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, 

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

ПОТЕНЦІАЛ ЗМІНИ ТРЕНДІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ  112 

Назаренко Н.А. 

ПОВЕДІНКА МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ: 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  120 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Гарастовська А.В., Слободян Н.Г. 

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»)  128 

Гуцалюк О.М., Носатов І.К., Козловцева В.А. 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ  134 

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Рудич А.І. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА  140 



Держава та регіони 

4 

 

 

 
 
 
 

 
Smirnova Nadija 

CONTENTS 

ECONOMIC THEORY 

AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 

EVOLUTIONARY ASPECT OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC INTERESTS 

OF HUMANITY AS A COMPONENT OF GENERAL CIVILIZATION PROGRESS  6 
 

WORLD ECONOMY 

AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

Belan Olha 

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE POLISH EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF 

INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE POLICY OF DECENTRALIZATION 
AND ENSURING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE  10 

Edita Hajnišová, Sidak Svyatoslav, Sidak Mykola 

THE BANKING UNION OF THE EU: DETERMINING SYSTEM PILLARS IN THE 

CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE, INCLUSIVE, AND SMART GROWTH  16 

Dernova Iryna, Borovyk Tetiana, Kravchenko Liana 

GDP AS AN INDICATOR OF THE RATING ASSESSMENT 

OF THE NATIONAL ECONOMY  20 

 

ECONOMY AND OPERATION OF NATIONAL ECONOMY 

Biletska Iryna 

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF POLISH EXPERIENCE IN 

THE CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY 

OF STATE POLICY OF DECENTRALIZATION AND ENSURING SOCIETY  25 

Belous Irina 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 

OF FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS  33 

Galtsova Olga, Trokhymets Olena 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE DOMESTIC CONSUMER MARKET IN THE NATIONAL ECONOMY  38 

Dekaliuk Olena 

THE CONCEPT OF ELECTRONIC GOVERNANCE 

IN THE PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES  43 

Zgalat-Lоzynska Liubov 

OPTIMIZATION OF FUNCTIONS OF STATE MANAGEMENT 

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN CONSTRUCTION ON THE BASIS 

OF REALIZATION OF THE CONCEPT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE  47 

Markina Iryna, Zos-Kior Мykola, Somych Мykola 

RESOURCE SAVING MANAGEMENT IN THE AGRI-FOOD SPHERE: 

INNOVATION OF PRODUCTION, ECOLOGIZATION 
OF LAND USE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS  54 

 

ECONOMY AND ENTERPRISE MANAGEMENT 

Baygushev Volodymyr 

MANAGING THE COSTS OF A DIFFERENTIATED CORPORATE 

ASSOCIATION IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT  60 



Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 4 (115) 

5 

 

 

Bigunov-Novikov Leonid 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF NETWORK BUSINESS STRUCTURES  68 

Zakharov Denys, Stamatin Vyacheslav, Tararuyev Yuriy 

INVESTMENT EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION 

OF THE AUTOMATIC TRAIN GUIDANCE SYSTEM OF THE METRO  74 

Kozhushko Svitlana, Zakharova Svitlana 

MARKETING RESEARCH AND METHODS OF COLLECTING 

MARKETING INFORMATION IN A MODERN HOTEL ENTERPRISE  81 

Koptieva Hanna 

INFORMATION SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY 

OF BUSINESS PROCESSES OF THE TRADE ENTERPRISE  85 

Pankov Olexander 

INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT AS A BASIC COMPONENT 

OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE  90 

Satyr Larysa, Kepko Valentyna, Nepochatenko Andrey 

ORGANIZATION OF THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF A TRADE ENTERPRISE  

ON THE BASIS OF IMPROVEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT POLICY  94 
 

 
 
 

Litvak Olga 

ECONOMY OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

AND ENVIRONMENT PROTECTION 

THE FACTORS OF FOREST FIRES IN MYKOLAIV REGION AND 

THEIR ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES  100 

Nikola Svitlana, Husiev Artem 

ENVIRONMENTAL TAXATION AS A TOOL 

FOR STATE IMPACT ON ENVIRONMENTAL ECONOMICS  108 

 

DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMY, 

SOCIAL ECONOMY AND POLITICS 

Blyzniuk Viktoriia, Huk Larysa 

POTENTIAL OF CHANGE IN THE LABOR MARKET TRENDS: 

REGIONAL ASPECTS  112 

Nazarenko Nataliia 

BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET: 

TYPOLOGY OF ECONOMIC ACTIVITY  120 

 

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT 

Harastovska Alona, Slobodian Nataliia 

ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF DOMESTIC 

ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF “ANDRUSHIVSKIY DAIRY PLANT” LLC)  128 

Hutsaliuk Oleksiy, Nosatov Ihor, Kozlovtseva Valentyna 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS AT ENTERPRISES IN THE FIELD OF ENGINEERING SERVICES  134 

Іryna Markina, Voronina Victoriia, Rudych Anatoliy 

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ENTERPRISE COST MANAGEMENT  140 



Держава та регіони 
 

УДК 65.014.1 

DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-23 

 
Гуцалюк О.М. 

доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

Носатов І.К. 
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Класичного приватного університету 

Козловцева В.А. 
кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри публічного управління 
та менеджменту природоохоронної діяльності 

Одеського державного екологічного університету 

 
Hutsaliuk Oleksiy 

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, 
Professor of the Department of Economics, Management and Commerce 

Central Ukrainian National Technical University 

Nosatov Ihor 
Сandidate of economic sciences (Ph. D.), 

Associated Professor at the Management Deaprtment 
Classic Private University 

Kozlovtseva Valentyna 
Сandidate of Economic Sciences (Ph. D.) 

Department of Public Management and Management of Environmental Activity 
Odessa State Environmental University 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

В СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS 

IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AT ENTERPRISES 

IN THE FIELD OF ENGINEERING SERVICES 

Досліджено рівень впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підпри- 
ємствах сфери інжинірингових послуг, зокрема в контексті вимог стандарту ISO 9001:2015 та з вико- 
ристанням практики TQM. Розкрито сутність основоположних елементів управління якістю продукції   
в системі TQM. Проаналізовано класифікацію особливостей методів управління якістю на рівні процесів 
у системах управління якістю інжинірингових підприємств. Запропоновано підприємствам інтегрувати 
системи управління якістю із загальним менеджментом компаній, ефективно оцінювати ризики, постійно 
поліпшувати якість бізнес-процесів та досягати ключові цілі бізнесу. Рекомендовано проведення FMEA- 
аналізу процесу виконання робіт (надання послуг) та формування нових коригувальних заходів з викорис- 
танням діаграми Ісікави, діаграми Парето, методу експертних оцінок. 

Ключові слова: міжнародні стандарти якості, системи управління якістю, інжинірингові послуг, біз- 
нес-процеси, методи управління. 

 
Исследован уровень внедрения международных стандартов в системы управления качеством на пред- 

приятиях сферы инжиниринговых услуг, в частности в контексте требований стандарта ISO 9001: 2015 
и с использованием практики TQM. Раскрыта сущность основных элементов управления качеством про- 
дукции в системе TQM. Проанализированы классификацию особенностей методов управления качеством 
на уровне процессов в системах управления качеством инжиниринговых предприятий. Предложено пред- 
приятиям интегрировать системы управления качеством с общим менеджментом компаний, эффек- 
тивно оценивать риски, постоянно улучшать качество бизнес-процессов и достигать ключевые цели 
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бизнеса. Рекомендуется проведение FMEA-анализа процесса выполнения работ (оказания услуг) и форми- 
рование новых корректирующих мероприятий с использованием диаграммы Исикавы, диаграммы Парето, 
метода экспертных оценок. 

Ключевые слова: международные стандарты качества, системы управления качеством, инжинирин- 
говые услуги, бизнес-процессы, методы управления. 

 
The level of implementation of international standards in quality management systems at enterprises in the field 

of engineering services, in particular in the context of the requirements of ISO 9001: 2015 and using the practice of 
TQM. The essence of the basic elements of product quality management in the TQM system is revealed. The clas- 
sification of features of quality management methods at the level of processes in quality management systems of 
engineering enterprises is analyzed. It is proposed that companies integrate quality management systems with the 
overall management of companies, effectively assess risks, continuously improve the quality of business process- 
es and achieve key business goals. Stakeholders are recommended to conduct an FMEA analysis of the process 
of performance of works (provision of services) and the formation of new corrective measures using the Ishikawa 
diagram, Pareto diagram, the method of expert assessments. Achieving high competitiveness is of paramount im- 
portance and becomes a decisive factor in the commercial success of an engineering company. Ensuring the proper 
quality of services, effective quality management and its continuous improvement is impossible without appropriate 
government policies aimed at comprehensive support of domestic business, including through the development and 
implementation of various quality management tools. Creation and implementation of quality management systems 
in the enterprises of engineering services in the context of the requirements of international standards ISO 9000 
series is an effective mechanism for improving their business processes, increasing competitiveness and ensuring 
high quality work (services). It is worth noting the introduction of a new version of the international standard ISO 
9001: 2015 (DSTU ISO 9001: 2015) «Quality Management Systems. Requirements». Changes in the structure of 
the requirements of the ISO 9001: 2015 standard are significant and have an evolutionary character. It is clear that 
previous versions of this standard (ISO 9001: 2000 and ISO 9001: 2008) contained «limited» requirements that 
could only partially link quality management to the overall enterprise management system. The management of en- 
gineering companies and business entities have positioned a quality management system completely separate from 
the general management of the company, realizing the advantage only in obtaining the desired certificate, without 
which the activity becomes quite problematic, especially in international markets. 

Keywords: international quality standards, quality management systems, engineering services, business pro- 
cesses, management methods. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за- 
вданнями. Досягнення високої конкурентоспромож- 
ності має першочергове значення та стає вирішаль- 
ним фактором комерційного успіху підприємства 
сфери інжинірингу. Забезпечення належної якості 
послуг, ефективне управління якістю та постійне її 
поліпшення неможливе без відповідної державної 
політики, спрямованої на всебічну підтримку вітчиз- 
няного бізнесу, у тому числі, шляхом розробки та 
впровадження різноманітних інструментів управлін- 
ня якістю. Створення та впровадження систем управ- 
ління якістю на підприємствах сфери інжинірингових 
послуг у контексті вимог міжнародних стандартів ISO 
серії 9000 є дієвим механізмом удосконалення їхніх 
господарчих процесів, підвищення конкурентоспро- 
можності та забезпечення високої якості виконання 
робіт (послуг). Заслуговує на увагу впровадження на 
підприємствах сфери послуг нової версії міжнарод- 
ного стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) 

«Системи менеджменту якості. Вимоги». 
Зміни в структурі вимог стандарту ISO 9001:2015 є 

суттєвими та мають еволюційних характер. Цілком 
зрозуміло, що попередні версії зазначеного стандар- 
ту (ISO 9001:2000 та ISO 9001:2008) містили «обме- 
жені» вимоги, які лише частково могли забезпечити 
зв’язок управління якістю із загальною системою 
управління підприємством. Керівництво інжинірин- 
гових підприємств та суб’єкти підприємницької ді- 
яльності позиціонували систему управління якістю 
зовсім відокремлено від загального менеджменту 
компанії, розуміючи перевагу лише в тому, щоб отри- 

мати жаданий сертифікат, без наявності якого до- 
сить проблемною стає діяльність, особливо, на між- 
народних ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми показав, 
що Анастасіаді Г.П., Версан В.Г., Лебединець В.О., 
Лисенко О.М., Нейл Р. Ханна, Парфьонова Є.Є., Рах- 
лін К.М., Траченко Л.А., Шмельова А.М., Шуляр Р.В. вже 
висвітлювали в своїх працях актуальні питання щодо 
створення та впровадження систем управління якістю 
в контексті міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

Водночас, у вітчизняних наукових джерелах мало- 
досліджуваними залишаються питання побудови сис- 
тем управління якістю в організації відповідно до ви- 
мог та критеріїв міжнародних стандартів ISO 9000 та 
забезпечення їх ефективного функціонування. 

Виділення невирішених раніше частин загаль- 
ної проблеми, котрим присвячується означена стат- 
тя полягає у відсутності повнокомплектного забез- 
печення методичними матеріалами та теоретичного 
обґрунтування рекомендацій щодо впровадження 
міжнародних стандартів в системи управління якістю 
на підприємствах сфери інжинірингових послуг. 

Відповідно до міжнародних стандартів ІSО 9000, 
система управління якістю є загальновизнаним у сві- 
ті запобіжним механізмом, який забезпечує високу 
якість процесів, робіт, послуг. Запровадження таких 
систем має бути стратегічним рішенням кожної орга- 
нізації. Виходячи з цього, дослідження даної пробле- 
ми є домінуючим фактором у підвищенні конкурен- 
тоспроможності підприємства, а отже актуальним і 
своєчасним. 
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Формулювання цілей статті ставить за мету 
дослідження питань щодо застосування міжнарод- 
них стандартів у системах управління якістю під- 
приємств сфери інжинірингових послуг у контексті 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Для 
її досягнення необхідно вирішити наступні завдан- 
ня: розкрити сутність міжнародних стандартів та їх 
вимог щодо дій по обробці ризиків та можливостей; 
проаналізувати методику впровадження міжнарод- 
них стандартів в системи управління якістю на під- 
приємствах сфери інжинірингових послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре- 
зультатів. Сьогодні підприємство може забезпечи- 
ти свою конкурентоспроможність, якщо якість його 
продукції співпадає з очікуваннями споживачів, або 
перевищує їх. Кожний виріб або послуга є носієм 
різних властивостей, відображають його корисність 
і відповідають певним потребам споживача. Власне, 
заради цього продукція і виробляється, а її головною 
характеристикою є рівень якості, який зумовлює міру 
придатності цієї продукції задовольняти потреби лю- 
дини відповідно до свого призначення. 

В сучасних умовах на підприємствах, що працю- 
ють на світовому ринку, все частіше впроваджується 
система «тотального управління якістю» (Total Quality 
Management – TQM), яка є результатом симбіозу за- 
хідної і східної концепцій управління якістю продукції. 
Ця система тотального (загального) управління, при 
якій політика якості продукції, управління якістю, під- 
вищення якості та її забезпечення відіграють велике 
значення в системі управління підприємством, прони- 
зує всі управлінські структури при виконанні керівни- 
цтвом підприємства провідної ролі в її забезпеченні. 
Складовими елементами системи TQM є: плануван- 
ня, аналіз, оцінювання і контроль якості продукції. 

Схематичне відображення системи TQM наво- 
диться на рис. 1. Згідно з філософією TQM ефектив- 
ність управління якістю залежить від трьох головних 
умов [1; 3; 5]: глибокого розуміння вищою посадовою 
особою на підприємстві потреби в постійному підви- 
щенні якості; інвестування не в обладнання, а в лю- 

дей; перетворення або спеціального створення орга- 
нізаційних структур для загального управління якістю. 

Забезпечення якості в TQM розуміють як систе- 

му заходів, котрі постійно підтримують упевненість 
споживача  в  якості  продукції.  Відповідно   суттєво 

 

зростає і роль людини та навчання персоналу. У вза- 
ємовідносинах постачальників та споживачів велике 
значення має сертифікація систем якості на відпо- 
відність стандартам ІСО 9000. Споживачі активно 
використовують методи оцінки постачальників, пу- 
блікують їхні рейтинги, намагаються працювати тіль- 
ки з одним постачальником продукції певного виду 
(зрозуміло тільки з найліпшим. Велика увага приді- 
ляється також якості процесів, які здебільшого ото- 
тожнюються з якістю так званих «5 М» [2; 4]: 

Men – люди (інформація, мотивація, кваліфікація, 
навчання, трудовий колектив); 

Machine – машини (обладнання, пристосування, 
інструменти); 

Material – матеріали (покупні сировина, деталі, 
напівфабрикати, комплектувальні вироби); 

Method – метод (системи організації, стиль керів- 
ництва, технологія); 

Mileu – середовище (умови для праці). 
Ефективність управління якістю залежить від 

врахування особливих властивостей конкретної про- 
дукції і розробки відповідної системи оцінки показни- 
ків якості. Тобто кожний з основоположних елементів 
системи TQM слід розглядати відносно конкретної 
продукції. TQM (загальне управління якістю продук- 
ції). Загальне управління якістю здійснюється за до- 
помогою системи управління якістю. 

Системи управляння якістю – це сукупність струк- 
тури і процедур, процесів і ресурсів, необхідних для 
реалізації управління якістю. Вона повинна бути скла- 
довою частиною системою управління організації і 
має створювати у керівництва організації та/або спо- 
живача впевненість у тому, що продукція або послуга 
буде відповідати встановленим вимогам до її якості. 

Загалом, впровадження системи управління якістю 
потребує значних коштів, відповідної підготовки фа- 
хівців, напрацювання великої кількості наукових до- 

сліджень, усвідомлення першим керівником підприєм- 
ства необхідності впровадження таких систем. Обсяг 
загальних витрат (від 35 до 600 тис. грн.) і тривалість 
сертифікації та впровадження систем управління якіс- 
тю (від 1,5 до 3 років) залежать від розмірів підприєм- 
ства, виду продукції, рівня підготовки персоналу тощо. 

Побудова та впровадження системи управління 
якістю в організації є складною процедурою, яка по- 

требує значних витрат часу та ресурсів і зорієнтована 
на постійні покращання та удосконалення діяльності. 

 
 

 

Рис. 1. Основоположні елементи управління якістю продукції в системі TQM 
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Зміст побудови системи управління якістю полягає у 
визначені тих процесів, від яких залежить якість про- 
дукції, що випускається або послуг, що надаються. 

Існує дві основні мети розробки систем управлін- 
ня якістю. 

Перша – оптимізація роботи організації та забез- 
печення, зокрема, конкурентоспроможності продук- 
ції та послуг, що виробляються, підвищення ефек- 
тивності виробництва. 

Друга мета полягає в демонстрації усім потенцій- 
ним споживачам можливості стабільно виробляти 
продукцію заданого рівня якості, яка задовольняє всі 
їхні вимоги та потреби. 

Згідно державного стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 [6], запровадження системи управління 
якістю має бути стратегічним рішенням організації. 
На її розроблення та запровадження в організації 
впливають такі фактори: 

середовище організації, зміни в цьому середови- 
щі, а також ризики, пов’язані з цим середовищем; 

зміна потреб організації; 
конкретні цілі діяльності організації та її місія; 
діючі процеси з виробництва продукції або надан- 

ня послуг; 
розмір і структура організації. 
Вимоги до побудови системи управління якістю в 

організації закладені в структурі міжнародного стан- 
дарту ISO 9001:2015 та ідентифікованого на його осно- 
ві державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2016 і стосу- 
ються всіх груп процесів системи управління якістю: 
від документообігу, діяльності вищого керівництва, 
управління ресурсами, створення продукції до проце- 
сів вимірювання, аналізування й поліпшення. 

Стандартами, зокрема, встановлені такі вимоги 
до забезпечення ефективного функціонування сис- 
теми управління якістю: 

1. Загальні вимоги. Організація повинна розро- 
бити, задокументувати, запровадити й підтримувати 

 

систему управління якістю та постійно поліпшувати її 
результативність відповідно до вимог стандарту. Для 
цього, мають бути: 

визначені процеси, необхідні для системи управ- 
ління якістю, та їх застосовування в межах організації; 

встановлена послідовність і взаємодія цих процесів; 
розроблені критерії та методи, необхідні для за- 

безпечування результативності функціонування та 

контролю цих процесів; 
забезпечена наявність ресурсів та інформації, 

необхідних для підтримування функціонування й мо- 
ніторингу цих процесів; 

проводитися моніторинг, вимірювання і аналіз 
цих процесів; 

уживатися заходи, необхідні для досягнення за- 
планованих результатів і забезпечення постійного 
поліпшення цих процесів. 

2. Вимоги до управлінських та організаційних 
процедур, передусім, в сфері обов’язків та відпові- 
дальності керівництва, повноважень представників 
керівництва, аналізу з боку керівництва, орієнтації 
на замовника і споживача, плануванні систем управ- 
ління якістю, формуванні політики та цілей в сфері 
якості, забезпечення ресурсами тощо. 

3. Вимоги до документування процесів розро- 
блення та впровадження систем управління якістю. 

4. Вимоги до процесів і методів управління продук- 
цією. Такі вимоги конкретизуються щодо: планування 
створення продукції; проектування і розроблення від- 
повідної нормативної документації; управління про- 
цесами  виробництва;  впровадження  та  підтримки 
в робочому стані методик ідентифікації продукції на 

всіх етапах її виготовлення; контролю за якістю [6; 7]. 
У практиці управління якістю використовуються, в 

основному, організаційно-розпорядчі (адміністратив- 
ні), інженерно-технологічні, економічні та соціаль- 

но-психологічні методи [8–10]. Всі вони можуть бути 

класифіковані за різними ознаками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Класифікація особливостей методів управління якістю 

 
Класифікаційні 

ознаки 

Методи управління якістю 

Організаційно- 
розпорядчі 

(адміністративні) 

Інженерно- 
технологічні 

 
Економічні 

Соціально- 
психологічні 

 
Основний канал 
дії 

Організаційний 
(регламентування, 
стандартизація, 
контроль якості) 

Інженерно- 
технологічний 
(автоматизація, 
механізація) 

Економічний 
(затрати, ціни, 
витрати, собівартість, 
зарплата) 

Соціальний (якості 
працівника, статус 
особи, спільність 
інтересів) 

Характер впливу Прямий Прямий Непрямий Непрямий 

 
 

Мотиви поведінки 

Необхідність 
дотримання вимог 
до якості і наявності 
відповідальності за 
якість 

Змішані (дотримання 
вимог до «вихідних» 
параметрів, 
матеріальний і 
моральний інтерес) 

 
 

Матеріальний інтерес 

 
 

Моральний (етичний) 

Основа вибору 
методів 

 
Організаційний аналіз 

Інженерно-технічний 
аналіз 

Техніко-економічний 
аналіз 

Соціально- 
психологічне 
спрямування 

 
Обмеження при 
виборі методів 

Відповідність 
правовим нормам 
і вимогам в галузі 
якості 

Можливості техніки, 
технології та 
відповідність вимогам 
екології та безпеки 

Відповідає 
економічним законам і 
нормативам з якості 

Відповідає морально- 
етичним нормам, 
правилам і вимогам 

Джерело: узагальнено автором на основі [2; 3] 
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В основі організаційно-розпорядчих методів 
управління лежать інструменти, що є обов’язковими 
для виконання наказів та інших приписів, спрямова- 
них на підвищення та забезпечення необхідного рів- 
ня якості. 

До групи організаційно-розпорядчих методів управ- 
ління якістю включаються такі засоби їх реалізації: 

– регламентування (загальноорганізаційні, функ- 
ціонального, посадової, структурного); 

– стандартизація (на основі стандартів різного 
рівня і статусу); 

– нормування (на базі норм часу, чисельності, 
співвідношенні, чисельних величин); 

– інструктування (ознайомлення, пояснення, 
ради, роз’яснення); 

– розпорядчі впливи (на основі наказів, розпоря- 
джень, вказівок, постанов, контролю виконання з ви- 
користання превентивного і оперативного впливів). 

Серед них необхідно відзначити: розробку і реа- 
лізацію політики у сфері якості, яка затверджується 

першими особами організацій; розробку i реалізацію 
нормативно-технічної документації, процедур контр- 
олю  за якістю; впровадження  державних стандартів 
і технічних умов; розробку і впровадження положень 
про підрозділи та посадових інструкцій; підбір, роз- 
становку, виховання і атестацію кадрів з управління 

якістю; впровадження передового досвіду з управлін- 
ня якістю, забезпечення виконання цільових програм 
з якості; накази та розпорядження з управління якіс- 
тю, забезпечення виконання вимог міжнародних стан- 

дартів, ДСТУ та ТУ, контроль за виконанням вимог 
нормативно-технічної та нормативно-методичної до- 
кументації і рішень з управління і забезпечення якості. 

Застосування організаційно-розпорядчих методів 
управління якістю обумовлює створення сукупності до- 
кументів різного статусу. При цьому до кожного доку- 

менту пред’являються жорсткі вимоги до якості їх зміс- 
ту. Такими вимогами є: логічна послідовність та чіткість 
документу; стислість, конкретність, простота i точність 
формулювань, виключення можливості неоднозначно- 
го тлумачення; переконливість і аргументація; інфор- 

маційна виразність; достатність та обґрунтованість; не- 

великий обсяг; стабільність; якісна змістовність. 
Соціально-психологічні методи засновані на ви- 

користанні системи інструментів впливу на соціаль- 
но-трудові відносини і управління соціально-психо- 
логічними процесами для досягнення цілей у сфері 
якості. Серед соціально-психологічних методів слід 
виділити наступні: 

– інструменти підвищення самодисципліни, від- 
повідальності, ініціативи і творчої активності кожного 
працівника в питаннях поліпшення якості; 

– методи стимулювання високої якості результа- 
тів праці; 

– прийоми покращання психологічного клімату в 
організації, включаючи ліквідацію конфліктів, впро- 
вадження раціонального стилю управління якістю, 
забезпечення психологічної сумісності працівників; 

– способи мотивації трудової діяльності членів 
колективів, спрямованих на досягнення необхідної 
якості; 

– способи збереження та розвитку традицій орга- 
нізації щодо забезпечення необхідної якості; 

 

– прийоми залучення персоналу в управління 
якістю. 

В основу використання інженерно-технологічних 
методів закладаються способи управління якістю 
технологічних процесів і контролю за якістю продук- 
ції. Сукупність прийомів, які обираються, залежить 
від властивостей об’єкту управління, технології ви- 
робництва, засобів внутрівиробничого контролю, ви- 
мірювальних приладів тощо. 

Всі інженерно-технологічні методи управління 
якістю умовно об’єднуються в наступні групи: авто- 
матичні, автоматизовані, механізовані та ручні. Осно- 
вним завданням цих методів є мінімізація відхилень 
діючих процесів від заданих параметрів, а в разі їх 
виникнення – прийняття управлінських рішень щодо 
усунення невідповідностей. Всі зазначені методи мо- 
жуть використовуватися як при управлінні якістю на 
всіх стадіях життєвого циклу продукції чи послуг, так і 
при поліпшенні будь-яких видів діяльності. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по- 
дальших розвідок у даному напрямку. Обґрунтовано, 
що сучасне формування та впровадження систем 
управління якістю на підприємствах у контексті вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи 
управління якістю. Вимоги» передбачає цілеспрямо- 
вану і свідому зміну керівництвом компанії філософії 
організаційного розвитку в сторону якості, дозволяє 
організаціям більш якісно й системно управляти 
ризиками у своїй діяльності, що безумовно є пе- 
реконливою конкурентною перевагою в складних 
економічних умовах. Доведено, що зміна структури 
стандарту ISO 9001:2015 (порівняно з ISO 9001:2008) 
викликана переходом на «структуру високого рівня» 
та визначена ISO як необхідність узагальнення ви- 
мог до систем різних аспектів управління: екологіч- 
ного, енергетичного та фінансового менеджменту, ін- 
формаційної безпеки, управління якістю тощо. Нова 
версія стандарту ISO 9001:2015 має більш логічну 
та раціональну модель управлінського циклу «Рlan- 
Dо-Сhесk-Асt» (PDCА) та відповідно викликає пе- 
регляд структури чинних систем управління якістю 
підприємств. Проте уніфікація структури стандарту 
дозволить підприємствам у подальшому запровади- 
ти у свою діяльність інтегровані системи управлін- 
ня. Крім того, явний перехід структури стандарту до 
PDCA підкреслює посилення на акцентах, відомих 
раніше як принципи менеджменту. 
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