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Анотація 

Описано нормовані межі за яких показники відтворюваності та придатності характеризують виробничий 

процес або з якісною продукцією або з високою ймовірністю бракованої продукції. 
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Abstract 

The normalized limits are described under which the reproducibility and suitability indicators characterize the 

production process or with qualitative production or with a high probability of defective products. 
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Вступ  

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, еко-

номічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефектив-

ність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг тощо. 

 Рівень розвитку підприємства та величина його прибутку залежить, в першу чергу, від якості про-

дукції. Якість як економічна категорія відображає сукупність властивостей продукції, що зумовлю-

ють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Тому для 

кожного підприємства принципово важливо постійно підвищувати та удосконалювати рівень якості. 

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств 

та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, на скільки 

їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. 

Проблеми якості  є універсальними і характерними для усіх без винятку країн світу, вони набува-

ють нової, особливої актуальності по мірі поглиблення ринкових відносин, загострення конкуренції, 

зменшення протекціоністських заходів держави, а також потребують оновлення методів розрахунку 

та оцінки її показників. Одними з класичних показників для оцінювання якості продукції є індекси 

відтворюваності та придатності. 
 

Викладення основного матеріалу 

В сучасних умовах в Україні якість продукції і послуг, їхня безпека відіграють все більшу роль в 

економіці країни. Саме тому вихід із кризового стану виробництва лежить на шляху якнайшвидшого 

освоєння конкурентоспроможності продукції, суворого дотримання технічних параметрів виробниц-

тва, впровадження ефективним систем управління якістю [1 - 3]. 

На сучасному етапі якість продукції - це поняття, яке характеризує параметричні, експлуатаційні, 

споживчі, технологічні, дизайнерські властивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, 

надійність і довговічність [3 - 5].  

Одними з показників оцінки якості продукції є індекси відтворюваності та придатності. Індекси 

відтворюваності і придатності залежать лише від характеристик точності і налаштувань виробничого 

обладнання, за допомогою яких визначається належність до рівня придатності виробничого процесу 

[4, 7]. 

Індекс відтворюваності можна оцінити як відношення ширини поля допуску Т до ширини дійс-

них меж розсіювання показників якості, що виражається через величину середньоквадратичного від-

хилення S. Якщо розподіл показників якості підпорядковується нормальному закону розподілу, то 

цей індекс можна оцінити за формулою [8-12] 

 STC p 6 .                                                                    (1) 



  

Якщо Ср < 1, то верхня і нижня межі поля допуску знаходяться всередині дійсних меж вироб-

ничого процесу (за умови, що процес центровано, тобто коли координата центру групування показ-

ників якості збігається з координатою середини поля допуску), а отже виготовлення продукції без 

браку неможливо (ймовірність появи неякісної продукції дуже висока). 

Якщо Ср = 1, то верхня і нижня межі поля допуску збігаються з дійсними межами виробничого 

процесу. При цьому, якщо процес центровано і розподіл показників якості підпорядковується норма-

льному закону, то можливий брак продукції становить 0,27% (2700 бракованих виробів на 1 млн ви-

готовленої продукції).  

Якщо Ср > 1, то верхня і нижня межі поля допуску знаходяться за межами дійсних меж виробни-

чого процесу, а отже ймовірність виготовлення продукції без браку може бути високою. 

Застосування індексів придатності передбачає:  

1) стабільний виробничий процес;  

2) розрахунок індексів придатності;  

3) оцінку стабільності виробничого процесу і висновки щодо його придатності; 

4) на основі оптимізаційної задачі визначення компоненти вектора u̅ та параметрів розподілу, що з 

високою точністю відображають експериментальні данні [13-23].    

Результатом розв’язку задачі також буде оптимальне значення функціоналу якості щодо встанов-

лення оптимального розподілу 

197,0 pkC .                                                                    (2) 

Для оцінки індексів придатності виробничого процесу з їх різнорідними показниками якості необ-

хідно розробити єдину уніфіковану модель, яка має бути придатною для будь-якого виробничого 

процесу, незважаючи на його різноманітність, ступінь складності та ступінь впливу на кінцеву про-

дукцію. 

Висновки 

Якість продукції значною мірою визначається ефективністю системи управління якістю на підп-

риємстві та належною організацією самого виробничого процесу. Система управління якістю, що 

побудована згідно з принципами загального управління якістю, передбачає постійне вдосконалення 

маркетингової діяльності підприємства, поліпшення якості продукції і задоволення потреб усіх заці-

кавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому за рахунок 

створення відповідного менеджменту на підприємстві. 

Застосування індексів відтворюваності та придатності виробничого процесу в системі контролю 

якості продукції дозволяє наочно оцінити можливість зниження відсотка невідповідної продукції за 

рахунок зниження і усунення впливу невипадкових причин відхилення параметрів виробничого про-

цесу (забезпечення стабільності процесу), а також зниження впливу випадкових причин, що призво-

дять до відхилень параметрів виробничого процесу (підвищення можливостей виробничого процесу 

задовольняти встановлені вимоги). Це дозволить своєчасно приймати попереджувальні та коригува-

льні дії, що, у свою чергу, дозволять виявити резерви підвищення якості продукції, знижувати фінан-

сові витрати на виправлення браку, підвищити конкурентоспроможність підприємства.  
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