
159Приазовський економічний вісник

УДК 658.562:005.334
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-26

Кутідзе Л.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту
Національного університету «Запорізька політехніка»

Хмара Н.О.
аспірант кафедри менеджменту

Національного університету «Запорізька політехніка»

Kutidze Lyudmila
Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management,

National University “Zaporizhia polytechnic”

Khmara Natalia
Postgraduate Student, Department of Management,

National University “Zaporizhia polytechnic”

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

DETERMINATION OF RISK FACTORS FOR THE FUNCTIONING  
OF BUSINESS QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання необхідності впровадження 

систем управління якістю продукції в практику діяльності під-
приємств. Визначено, що ефективне функціонування системи 
управління якістю має ґрунтуватись на ризик-орієнтованому 
мисленні. Ідентифіковано фактори ризику, які впливають на 
ефективність функціонування систем управління якістю укра-
їнських підприємств. Проведено класифікацію ризиків з ура-
хуванням структури системи управління якістю, що дає змогу 
послідовно визначити необхідні умови, які будуть сприяти їх 
мінімізації. Аналіз свідчить про те, що мінімізація ризиків функ-
ціонування систем управління якістю підприємств значною мі-
рою залежить від своєчасного інформаційного, нормативного, 
методичного забезпечення діяльності, побудови дієвих кому-
нікаційних процесів як із зовнішнім середовищем, так і безпо-
середньо на підприємстві.

Ключові слова: якість, система управління якістю, фак-
тори ризику, зовнішнє та внутрішнє середовище організації, 
керуюча підсистема, керована підсистема, ризик-орієнтоване 
мислення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос необходимости внедрения 

систем управления качеством продукции в практику деятель-
ности предприятий. Определено, что эффективное функцио-
нирование систем управления качеством должно основывать-
ся на риск-ориентированном мышлении. Идентифицированы 
факторы риска, влияющие на эффективность функциониро-
вания систем управления качеством украинских предприятий. 
Проведена классификация рисков с учетом структуры систе-
мы управления качеством, что позволяет последовательно 
определить необходимые условия, которые будут способ-
ствовать их минимизации. Анализ свидетельствует о том, что 
минимизация рисков функционирования систем управления 
качеством предприятий в значительной степени зависит от 
своевременного информационного, нормативного, методи-
ческого обеспечения деятельности, построения действенных 
коммуникационных процессов как с внешней средой, так и не-
посредственно на предприятия.

Ключевые слова: качество, система управления каче-
ством, факторы риска, внешняя и внутренняя среда органи-
зации, управляющая подсистема, управляемая подсистема, 
риск-ориентированное мышление.

ANNOTATION
The article considers the necessity of product quality manage-

ment system in the practice of enterprises. The quality of products 
is one of the most important criteria of the enterprise’s success. 
Dynamic changes in the quality requirements of products occurring 
in a globalized environment require constant attention in order to 
take into account the possibility of their impact on the processes 
of introduction and functioning of quality management systems at 
Ukrainian enterprises. That is, the effective functioning of quality 
management systems should be based on risk-oriented thinking. 
Identification and analysis of risk factors are the first step in the 
process of building a risk management mechanism in the quality 
management system. Various approaches to risk classification are 
considered, including those which are based on the allocation of 
business processes of the organization. The risk classification was 
carried out with the allocation of the managed and managing sub-
systems in the structure of the quality management system. Risk 
factors in the external and internal environment of the organiza-
tion, which affect the functioning of quality management system of 
Ukrainian enterprises, are identified. In order to respond to risks in 
an external environment in a timely manner, quality management 
system must be integrated with the enterprise management system, 
built on the basis of the marketing management concept. Problems 
arising in connection with the introduction of Ukrainian legislation 
concerning requirements to quality of products in conformity with EU 
requirements have been investigated. The components of the man-
aged and managing subsystems of the quality management system 
are considered. The analysis showed that minimizing risks depends 
to a large extent on the full and timely provision of the manage-
ment subsystem with the necessary information, normative and me-
thodical maintenance of the system functioning, staff development, 
building effective communication processes, both with the external 
environment and within the enterprise, which requires the construc-
tion of an integrated quality management system. The results of the 
research can be used by organizations in developing approaches to 
determining risk factors, which are necessary for building effective 
mechanisms for the functioning of the quality management system.

Key words: quality, quality management system, risk factors, 
external and internal environment of organization, managing sub-
system, managed subsystem, risk-oriented thinking.
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підприємства в умовах жорсткої конкуренції на 
внутрішніх і міжнародних ринках є якість про-
дукції, тому система управління якістю стає не-
обхідною складовою управління підприємством 
загалом. Стійкість та адаптивність цієї системи 
буде залежати від своєчасної ідентифікації ри-
зиків і виявлення факторів, що їх спричиняють.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізу досвіду впровадження систем управ-
ління якістю в практику підприємств останнім 
часом приділяється багато уваги вітчизняни-
ми науковцями, такими як Г.О. Бурдельна [1], 
С.В. Нємий [2], П.А. Орлов [3]. У своїх наукових 
працях дослідники наголошують на важливості 
впровадження загальної системи менеджменту 
якості для забезпечення конкурентоспромож-
ності продукції. Аналізу ризиків та розроблен-
ню механізмів управління в системах управлін-
ня якістю присвячено роботи І.М. Посохова [4], 
О.Р. Ролько [5], Т.В. Цвігун [6].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак динамічні зміни ви-
мог до якості продукції, що відбуваються у гло-
балізованому середовищі, потребують постійної 
уваги та детального дослідження факторів ри-
зику для своєчасного врахування можливості їх 
впливів на процеси впровадження та функціо-
нування систем управління якістю на підпри-
ємствах України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розроблення підходів 
до ідентифікації факторів ризику, які вплива-
ють на стійкість систем управління якістю на 
підприємстві та визначення умов, що будуть 
сприяти мінімізації ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якість продукції є важливою складовою конку-
рентоспроможності підприємства. Відповідно до 
ДСТУ ISO 9000:2015 якість продукції та послуг 
організації визначаються здатністю задоволь-
няти замовників, а також передбаченим і непе-
редбаченим впливом на відповідні зацікавлені 
сторони. Якість продукції та послуг охоплює не 
тільки їхні передбачені функції та характерис-
тики, але й їхні сприймані цінність та користь 
для замовника [7, с. 2].

Проблема забезпечення якості є комплексною 
й потребує впровадження в практику діяльнос-
ті підприємств системи управління якістю, яка 
розглядається як «важлива складова системи 
управління організацією, діяльність якої спря-
мована на досягнення результатів відповідно до 
цілей у сфері якості (високої конкурентоспро-
можності) і на задоволення потреб, очікувань 
або вимог зацікавлених сторін (споживачів про-
дукції чи послуг та постачальників матеріалів 
і комплектуючих виробів)» [2, с. 107].

Управління якістю як ідеологія сучасного 
менеджменту набула найбільшого поширення зі 
впровадженням принципів TQM (всеохоплюючого 
управління якістю), що передбачають задоволен-
ня потреб споживачів, персоналу підприємства, 
його власників, партнерів та суспільства загалом.

Загальні ознаки діючих систем управління 
якістю, принципи й методи, які можуть застосо-
вуватися в кожній з них, знайшли відображення 
в міжнародних стандартах. Стандарт ISO 9001 є 
моделлю управління діяльністю організації за-
для забезпечення її результативності, а метою 
системи менеджменту якості є випуск продукції 
та/або надання послуг, які відповідають вимо-
гам споживача та іншим нормативним та законо-
давчим вимогам, зокрема обов’язковим вимогам 
відповідних технічних регламентів. Зараз чинні 
п’ята версія стандарту ISO 9001 (ISO9001:2015 
«Quality management systems – Requirements», 
IDT) та відповідний йому український націо-
нальний стандарт ДСТУ ISO 9001:2015.

Будь-яка система управління повинна за-
безпечувати не тільки принципову можливість 
вирішення завдань, що поставлено на стадії 
визначення цілей, але й визначений рівень 
стійкості цієї можливості. Отже, крім функ-
цій стратегічного й оперативного менеджменту, 
система управління повинна виконувати функ-
цію управління в умовах ризику [8, с. 26].

Дії з управління ризиком вважають «спеці-
альним видом управлінської діяльності, який 
спрямований на ефективний захист підприєм-
ства від небажаних закономірних чи випадко-
вих обставин (подій), які в кінцевому резуль-
таті можуть негативно впливати на роботу 
підприємства» [6, с. 9].

Такі дії фокусуються на ухиленні, поперед-
жені, недопущенні, зниженні або на іншим 
чином здійсненному регулюванні ризиків та 
невизначеностей, тобто знижені вірогідності на-
стання негативних наслідків для підприємства.

Акцент на необхідності застосування ризик-
орієнтованого мислення зроблено в національ-
ному стандарті України ДСТУ ISO 9001:2015 
«Системи управління якістю. Вимоги (ISO 
9001:2015, IDT)», де наголошується на тому, що 
«ризик-орієнтоване мислення суттєво важливе 
для досягання результативної системи управлін-
ня якістю. Щоб забезпечити відповідність вимо-
гам цього стандарту, організація має планува-
ти та виконувати дії щодо розглядання ризиків 
і можливостей» [9]. Ризик-орієнтоване мислен-
ня дає змогу організації визначати чинники, які 
заважають цілеспрямованому функціонуванню 
системи управління якістю та встановлювати 
запобіжні заходи для мінімізації загроз і макси-
мального використання можливостей.

Оскільки впливи невизначеності для різних 
організацій неоднакові, у стандарті немає фор-
малізованих методів керування ризиками.

Механізм управління ризиками, що формуєть-
ся в системі менеджменту якості підприємства, 
має включати такі етапи, як оцінювання рівня 
ефективності системи менеджменту якості; вияв-
лення основних факторів ризику; ідентифікація, 
аналізування та оцінювання ризику; прийняття 
рішень на підставі виконаного оцінювання; роз-
роблення заходів впливу на ризик задля знижен-
ня ризику до прийнятного рівня; розроблення 
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нових методик управління ризиками в системі 
менеджменту якості підприємства [4, c. 312].

Таким чином, першим етапом ризик-ме-
неджменту є вивчення контексту й визначення 
факторів ризику, що дасть змогу провести їх 
узагальнюючий аналіз.

Підприємство оцінює можливість виникнення 
всієї сукупності ризиків (небезпечних ситуацій, 
невідповідностей) незалежно від того, чи може 
воно впливати на них. Під час ідентифікації ри-
зиків можуть використовуватися різні способи 
їх класифікації [5, с. 49]. Збирається первинна й 
вторинна інформація про зовнішнє та внутрішнє 
середовище організації з різних джерел.

У розробленому Федерацією Європейських 
Асоціацій Ризик-менеджерів (FERMA) стандар-
ті ризик-менеджменту пропонується класифіка-
ція ризиків на основі комбінування зовнішніх 
та внутрішніх факторів впливу на діяльність 
організації. Як результат комплексного впли-
ву таких факторів визначено чотири основних 
групи ризиків, таких як фінансові, стратегічні, 
операційні ризики й загрози. У кожній з цих 
груп окремо розглянуто вплив внутрішніх фак-
торів, на які організація може впливати, і зо-
внішніх, вплив яких необхідно враховувати під 
час формування стратегії розвитку [10].

У роботі [11] пропонується впровадження 
системи управління ризиками в межах вже на-
явної системи менеджменту якості організації. 
Автор виділяє ключові процеси системи ме-
неджменту якості, а саме основні, допоміжні й 
управлінські, а також визначає відповідні ри-
зики в межах цих процесів, до яких належать 
ризики виробничої діяльності, ризики проекту-
вання й розроблення, інформаційні ризики, ри-
зики, пов’язані із закупівлею, постачанням, збе-
ріганням, транспортуванням, ризики, пов’язані 
з плануванням, організацією діяльності тощо.

Залежно від критеріїв, що застосовано для 
побудови класифікації, можна виділити досить 
багато груп ризиків. Кожне підприємство може 
визначити те, які критерії є для нього найбільш 
актуальними під час побудови механізму управ-
ління якістю.

Однак, як було визначено, для будь-якої ор-
ганізації першим кроком у процесі планування 
та організації діяльності є розуміння та аналі-
зування свого зовнішнього й внутрішнього се-
редовища, тому виявлення ризиків-причин, що 
можуть становити загрозу ефективному функ-
ціонуванню систем управління якістю доцільно 
пов’язувати саме с таким аналізом.

Зовнішні чинники зумовлені правовим, тех-
нологічним, конкурентним, ринковим, культур-
ним, соціальним та економічним середовищем 
міжнародного, національного, регіонального чи 
місцевого масштабу, а для розуміння внутріш-
нього середовища необхідним є аналіз чинни-
ків, пов’язаних з цінностями, культурою, зна-
нням та дієвістю організації [9].

Як зазначає П.А. Орлов, динамічність вимог 
до якості продукції зумовлює необхідність засто-

сування системного підходу до управління якіс-
тю продукції як такого, що дає змогу врахову-
вати взаємозв’язки між суб’єктами та об’єктами 
управління якістю, досліджувати закономірнос-
ті їх зміни, забезпечувати комплексний вплив 
на характеристики та рівень якості [3, с. 59].

Отже, аналізуючи внутрішнє середовище ор-
ганізації задля визначення ризиків ефективно-
го функціонування системи управління якістю, 
акцентуємо увагу на тому, що традиційно систе-
му управління розглядають як сукупність двох 
підсистем, а саме керованої (об’єкт управління) 
та керуючої (суб’єкт управління). Керовану під-
систему складають виконавці, технічні, орга-
нізаційні та комунікаційні засоби, виробничі 
споруди, необхідні для здійснення виробничо-
господарської діяльності. Складовими керуючої 
підсистеми є елементи, які забезпечують процес 
управління, зокрема апарат управління, тех-
нологія та засоби управління, адміністративні 
споруди, засоби комунікації [2, с. 107].

Враховуючи це, структуруємо ризики за-
лежно від місця їх виникнення щодо системи 
управління, виділивши деякі фактори, що мо-
жуть мати найбільший вплив на систему управ-
ління якістю (табл. 1).

Серед факторів зовнішнього середовища 
системи управління якістю особливе значен-
ня мають економічні ризики, ризики зміни 
кон’юнктури, пов’язані з кількісними та якіс-
ними параметрами оцінювання споживчих 
якостей продукції. Для своєчасного реагуван-
ня на такі зовнішні ризики система управлін-
ня якістю повинна бути інтегрована в систему 
управління підприємством, яка побудована на 
маркетинговій концепції управління виробни-
цтвом, що дасть змогу своєчасно реагувати на 
зміни ринкової кон’юнктури та запити спожи-
вачів. Так, Г.О. Бурдельна відзначає, що прин-
ципова схема механізму управління якістю ор-
ганічно повинна взаємодіяти з маркетинговими 
дослідженнями і включати у свій склад блок 
розроблення політики у сфері якості [1, с. 20].

Нині для українських підприємств чинника-
ми, що потребують особливої уваги, є політи-
ко-правові фактори як міжнародного, так і на-
ціонального середовища. Характерною рисою 
української економіки є її значна орієнтація 
на зовнішні ринки. «Український експорт в ЄС 
є об’єктом контролю в 72 різних царинах, по-
чинаючи від загальної безпечності продуктів до 
вмісту забруднювачів у харчах. У кожній ца-
рині він повинен задовольняти вимоги відпо-
відних директив і постанов ЄС, кількість яких 
часом перевищує 500. Утім, не всі товари пови-
нні узгоджуватись з усіма правовими актами, 
а навіть тоді, коли узгодження вимагається, не 
всі положення законів застосовні» [12].

Побудова системи управління якістю по-
требує врахування відмінностей у міжнародно-
правових нормах, тестуванні, сертифікації та 
процедурах контролю якості продукції в різ-
них країнах. Згідно зі статтею 56 Угоди про 
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асоціацію між Україною та Європейськім Со-
юзом Україна вживатиме необхідних заходів 
задля поступового досягнення відповідності 
з технічними регламентами ЄС та системами 
стандартизації, метрології, акредитації, робіт 
з оцінювання відповідності та ринкового нагля-
ду ЄС та зобов’язується дотримуватися принци-
пів та практик, викладених в актуальних Рі-
шеннях та Регламентах ЄС [13].

Нині Україна перебуває в процесі приведен-
ня свого законодавства щодо вимог до продук-
ції у відповідність до вимог ЄС. Так, у 2014-
2018 роки прийнято нові базові закони, які 
регламентують технічну стандартизацію та ме-
трологію, а також схвалено «Стратегію розви-
тку системи технічного регулювання на період 
до 2020 року». Завершено перехід від застарілої 
системи обов’язкової сертифікації продукції до 
системи оцінювання відповідності згідно з тех-
нічними регламентами, що ідентичні європей-
ським технічним регламентам.

Загалом в Україні прийнято 58 технічних 
регламентів, 53 з яких розроблено на основі 
актів законодавства ЄС. Рівень гармонізації на-
ціональних стандартів з міжнародними та євро-
пейськими стандартами становить 64%. Сьогод-
ні більшість міждержавних стандартів (ГОСТ), 
розроблених до 1992 року, втратила чинність 
в Україні, хоча дії деяких стандартів було про-
довжено до 2022 року [14; 15].

Такі глобальні зміни в правовому полі, без-
умовно, є фактором ризику для ефективного 
функціонування системи якості на підприємстві. 
Для українських підприємств нормативне забез-
печення систем управління якістю відповідно 
до вимог ЄС є однією з найсуттєвіших проблем, 
тому для ефективної роботи необхідне своєчасне 
виявлення невідповідностей систем управління 
якістю вимогам міжнародних стандартів якості.

Умовою мінімізації таких ризиків може бути 
тільки своєчасна й максимальна інформованість 

менеджменту підприємства про зміст і порядок 
змін вимог до якості у законодавчих, норматив-
них документах, міжнародних угодах.

Ризики зміни керованої підсистеми системи 
управління, де об’єктами управління є процеси, 
від реалізації яких залежить якість кінцевої 
продукції, обумовлені тим, наскільки узгодже-
но працює система стратегічного й оперативно-
го управління підприємством. Якість продукції 
формується якістю процесів дослідження, про-
ектування, технологічної підготовки виробни-
цтва, виготовлення, зберігання, транспортуван-
ня, експлуатації, технічного обслуговування та 
ремонту, гарантійного та сервісного обслугову-
вання. Ризики у функціонуванні цієї підсисте-
ми можуть бути пов’язані як з об’єктивними 
(зношеність фондів, порушення елементів 
інфраструктурного забезпечення процесу ви-
робництва, енергопостачання тощо), так і із 
суб’єктивними факторами (недостатня квалі-
фікація, помилки виконавців). Це підтверджує 
необхідність використання в практиці вітчиз-
няних підприємств інтегрованої системи управ-
ління якістю, яку концептуально розглядають 
як сукупність основних підсистем, що перебу-
вають у постійній взаємодії та взаємозв’язку, 
впливають на загальну ефективність системи 
й спрямовані на підвищення якості продук-
ції [16]. Інтегрована система дає змогу забез-
печити комплексний підхід до процесу плану-
вання, організації та контролю якості на всіх 
етапах виробництва, що допомагає своєчасно 
виявити порушення у функціонуванні об’єктів.

Суб’єктами управління системи управління 
якістю є фахівці, які професійно займають-
ся управлінням функціональними підрозділа-
ми підприємства й мають повноваження щодо 
прийняття управлінських рішень у визначеній 
сфері. Ризики функціонування керуючої під-
системи системи управління якістю виника-
ють внаслідок порушення зворотних зв’язків, 

Таблиця 1
Класифікація ризиків функціонування системи управління якістю підприємства

Тип ризиків Класи ризиків Приклади ризиків

Ризики зміни 
зовнішнього 
середовища 
(міжнарод-
ного, наці-
онального, 

регіонального, 
місцевого)

Ризики форс-
мажорних об-

ставин
Природні, техногенні катастрофи.

Політико-пра-
вові ризики

Зміни правового середовища функціонування економічної системи, вій-
ськові дії.

Макроеконо-
мічні ризики

Інфляція, зменшення сукупних доходів населення, економічний спад, ва-
лютні коливання.

Ризики зміни 
кон’юнктури

Зміни споживчих переваг щодо кількісних та якісних параметрів продук-
ції, зміни вартості ресурсів, поява нових конкурентів.

Ризики зміни 
керованої під-
системи систе-
ми управління 

Технологічні 
ризики

Фізичні порушення нормального функціонування елементів системи, пору-
шення технології виготовлення, обслуговування тощо. Зміна вартості еле-
ментів системи (наприклад, обладнання, комплектуючих, електроенергії).

Правові ризики Ризики настання відповідальності за спричинення шкоди (екологічної, фі-
зичної) внаслідок функціонування системи, рішення судових органів.

Ризики керу-
ючої підсис-
теми системи 
управління

Проектні ри-
зики

Помилки щодо проектування системи (помилкові вихідні дані, невраху-
вання суттєвих факторів, що виключає досягнення цілей системи).

Ризики в про-
цесі управління

Неможливість ефективного функціонування системи управління якістю 
внаслідок порушення зворотних зв’язків, неадекватної реакції на інфор-
мацію, помилки особи, що приймає рішення.

Джерело: складено авторами за [8]
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неадекватної реакції на інформацію, помилки 
особи, що приймає рішення. Вони значною 
мірою пов’язані з кваліфікацією керівників, 
якістю комунікаційних процесів, визначеністю 
прав, обов’язків, повноважень учасників про-
цесу, наявністю нормативної та методичної до-
кументації. Отже, загальне керівництво якістю 
має відбуватися на основі задекларованої полі-
тики в галузі якості, цілей та відповідальності 
виконавців, а система управління якістю має 
пронизувати всю організаційну структуру під-
приємства, всі ієрархічні рівні управління.

Таким чином, важливою умовою мінімізації 
значної частини ризиків у системі управління 
якістю продукції підприємства як відкритої 
системи є інформаційне забезпечення та нала-
годження комунікацій як із зовнішнім серед-
овищем, так і у внутрішньому середовищі орга-
нізації на всіх рівнях процесу управління.

Однак нині це питання не вирішене повністю. 
Так, наприклад, проведені науковцями [17] опиту-
вання свідчать про те, що більшість респондентів, 
відзначаючи вимоги інвесторів щодо дотримання 
стандартів безпеки та якості продукції як факто-
ри інвестиційної привабливості, на мінімальному 
рівні оцінюють підтримку у запровадженні норм 
технічного регулювання від національних уря-
дових та регіональних структур. Відповідно до 
принципів заснування СОТ та ЄС важливо, щоб 
усі зацікавлені сторони, включаючи державні ор-
гани й малі та середні підприємства, були належ-
ним чином залучені до національного та європей-
ського процесу стандартизації.

На тому, що українському виробнику, крім 
загальної програми адаптації та гармонізації 
законодавства у галузі технічного регулюван-
ня й метрології, необхідна швидка й конкретна 
допомога з боку держави, було наголошено на 
Міжнародному форумі з питань технічного ре-
гулювання. Так, на форумі було рекомендовано 
Мінекономрозвитку разом з підприємствами, 
установами та організаціями, що належать до 
сфери його управління і здійснюють діяльність 
у сфері технічного регулювання, стандартиза-
ції, метрології та метрологічної діяльності, по-
силити зв’язок із бізнесом та продовжити ро-
боту з удосконалення електронної дворівневої 
платформи взаємодії влади з бізнесом з питань 
технічного регулювання, стандартизації, метро-
логії та метрологічної діяльності тощо [18].

Висновки. Аналіз факторів ризику, визна-
чених за місцем їх виникнення щодо елементів 
системи управління якістю, свідчить про те, що 
серед факторів зовнішнього середовища україн-
ським підприємствам особливу увагу слід приді-
ляти політико-правовим факторам, пов’язаним 
зі зміною нормативного забезпечення стандартів 
якості згідно з Угодою про асоціацію між Укра-
їною та Європейськім Союзом. Умовами успіш-
ного функціонування систем управління якістю 
підприємств є посилення взаємодії держави та 
бізнесу у сфері технічного регулювання, стандар-
тизації, метрології та метрологічної діяльності.

Ризики можуть виникати також у внутріш-
ньому середовищі, тобто як в керованій, так 
і в керуючий підсистемах системи управління 
якістю. Виникнення ризиків значною мірою 
пов’язане з недостатністю (несвоєчасністю) ін-
формації та неефективними комунікаціями 
в системі управління на підприємстві.

Умовами мінімізації ризиків є впровадження 
інтегрованих систем управління якості, розвиток 
комунікаційних каналів, нормативне забезпечен-
ня функціонування системи, навчання персоналу.

Підхід до визначення факторів ризику функ-
ціонування системи управління якістю з виді-
ленням у її складі керованої та керуючої підсис-
тем дає змогу більш детально проаналізувати 
можливості керуючої системи щодо мініміза-
ції ризиків зовнішнього та внутрішнього сере-
довища, а також запобігання їм. Результати 
дослідження можуть бути використані органі-
заціями в процесі побудови дієвих механізмів 
функціонування системи управління якістю.
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