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К.О.СКРИПНЮК, О.О.ГЛАЗУНОВА, А.О. КОЛІСНИК
ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ІННОВАЦІЙНО–АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У новітніх умовах господарювання успішна інтеграція України у світовий економічний простір можлива лише за умови підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств. Підвищення конкурентоспроможності на мікрорівні сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності національної економіки України в цілому. Одним з головних чинників забезпечення високих 
конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках є якість продукції підприємства. В сучасних конкурентних умовах якість 
продукції є чинником конкурентоспроможності підприємства. Чим вище якість, тим більше задоволені вимоги споживачів продукції. 
Запровадження на промисловому підприємстві системи підвищення рівня якості продукції вимагає додаткового фінансування. Управління 
витратами на якість – передумова формування ефективної системи забезпечення якості продукції підприємства. У статті досліджено поняття 
«витрати на якість» у сучасній науковій економічній літературі. Проведено аналіз наявних підходів до класифікації витрат на якість продукції
підприємств. Визначено якість продукції промислових підприємств одним з основних чинників підвищення їх конкурентоспроможності, а 
також підвищення конкурентоспроможності національної економіки України на світовому ринку. Узагальнено класифікацію витрат в системі 
управління якістю продукції промислового підприємства. Оцінено ефективність системи управління витратами на якість продукції 
промислових підприємств шляхом аналізу динаміки кількості інноваційно-активних промислових підприємств України. Визначено проблеми 
впровадження системи управління витратами на якість продукції промислових підприємств.

Ключові слова: управління; витрати на якість; продукція; інноваційна активність; промислове підприємство; система управління 
витратами. 

Е.А.СКРИПНЮК, О.А.ГЛАЗУНОВА, А.А. КОЛЕСНИК
ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В современных условиях хозяйствования успешная интеграция Украины в мировое экономическое пространство возможна только при 
условии повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий. Повышение конкурентоспособности на 
микроуровне будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики Украины в целом. Одним из главных 
факторов обеспечения высоких конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках является качество продукции предприятия. В 
современных конкурентных условиях качество продукции является фактором конкурентоспособности предприятия. Чем выше качество, тем 
больше удовлетворены требования потребителей продукции. Введение на промышленном предприятии системы повышения уровня качества 
продукции требует дополнительного финансирования. Управление затратами на качество - залог формирования эффективной системы 
обеспечения качества продукции предприятия. В статье исследовано понятие «затраты на качество» в современной научной экономической 
литературе. Проведен анализ существующих подходов к классификации затрат на качество продукции предприятий. Определены качество 
продукции промышленных предприятий одним из основных факторов повышения их конкурентоспособности, а также повышение 
конкурентоспособности национальной экономики Украины на мировом рынке. Обзор классификации расходов в системе управления 
качеством продукции промышленного предприятия. Оценена эффективность системы управления затратами на качество продукции 
промышленных предприятий путем анализа динамики количества инновационно активных промышленных предприятий Украины. 
Определены проблемы внедрения системы управления затратами на качество продукции промышленных предприятий.

Ключевые слова: управление; затраты на качество; продукция; инновационная активность; промышленное предприятие; система 
управления затратами. 

K.O.SKRYPNIUK, O.O.HLAZUNOVA, А.O. KOLISNYK 
PRODUCT QUALITY COSTS OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES 

According to the latest economic conditions, the successful integration of Ukraine into the world economic space is possible only if the competitiveness 
of domestic industrial enterprises increases. Increasing competitiveness at the micro-level will help to increase the competitiveness of the national 
economy of Ukraine as well. One of the main factors in ensuring a highly competitive position in national and foreign markets is the quality of the 
company's products. The higher the quality is – the more satisfied the requirements of consumers are. The introduction of the quality systems for 
industrial enterprises requires additional funding. Quality cost management is a prerequisite for the formation of an effective system for ensuring the 
quality of enterprise products. The paper deals with the concept of "quality costs" in modern scientific economic literature. An analysis of existing 
approaches to the classification of costs for the product quality of the enterprises was made. The quality of products of industrial enterprises is determined 
by one of the main factors of increasing their competitiveness as well as increasing the competitiveness of the national economy of Ukraine on the 
world market. The classification of product quality costs in the management system of an industrial enterprise was generalized. The efficiency of the 
management system for the quality costs of industrial enterprises is assessed by analyzing the dynamics of the number of innovatively active industrial 
enterprises in Ukraine. The problems of introduction of the system of management of production quality costs of the industrial enterprises are defined. 

Keywords: management; quality costs; products; innovation activity; industrial enterprise; cost management system. 

Постановка проблеми. Якість продукції 
промислового підприємства є одним з ключових 
чинників забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності та успішного функціонування 
промислових підприємств як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку. Дослідження присвячені 
управлінню витратами на якість продукції підприємств 

різних галузей широко представлені в науковій економічній 
літературі. Проте, є достатньо багато не вирішених питань, 
які потребують подальших досліджень, зокрема питання 
класифікації витрат на якість розглянуті недостатньо.

Актуальність дослідження. З метою забезпечення 
високого рівня якості продукції підприємства широко 
застосовують міжнародні стандарти управління якістю ISO, а 
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також стандарти України ДСТУ. Прийнята на 
підприємстві система управління якістю є показником 
іміджу та довіри до підприємства для зарубіжних 
партнерів, які вважають наявність на успішне 
застосування такої системи на промисловому 
підприємстві нормальною практикою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням управління витратами на якість присвячені 
праці багатьох науковців-економістів, серед яких: 
Антонова Л.В. – розглядає питання удосконалення 
системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на якість продукції [1], Віткін 
Л.М., Ролько О.Р. – дослідження присвячені 
контролінгу витрат та оцінюванню результативності та 
ефективності інтегрованої системи управління [2], 
Левченко Н.М., Дунець І.Ю. – розглядають проблеми 
фінансування витрат на якість готової продукції [4], 
Поліщук О.Т. – вивчає облікові аспекти управління 
витратами на якість [8],  Попович Т. - розглядає 
проблеми побудови ефективної системи управління 
витратами на якість [9], Хоменко Л.М. – дослідження 
присвячені питанням удосконалення управління 
витратами на промислових підприємствах [12].

Мета статті є систематизація новітніх наукових 
підходів до класифікації витрат на якість в процесі 
управління якістю продукції промислових підприємств 
України.

Основні результати дослідження. В сучасних 
умовах господарювання якість для споживачів часто 
має більше значення, ніж ціна продукції. Зростання 
потреб споживачів та їх вимоги до рівня якості 
продукції зумовлюють необхідність пошуку шляхів 
ефективного управління витратами на якість 
промислових підприємств. Якість продукції гарантує 
споживачеві задоволення його потреб, надійність, 
відповідність технічним характеристикам, наявність 
післяпродажного сервісу.

Поняття «витрати на якість» широко представлене 
в сучасній науковій економічній літературі (табл. 1).

Таблиця 1 – Визначення поняття «витрати на 
якість» в сучасній науковій літературі

Автор Визначення поняття «витрати на 
якість»

Поліщук О.Т. [8, 
с. 227]

Витрати, пов’язані з розробкою та 
впровадженням належної системи 
якості (управлінський аспект), а також 
технічними характеристиками 
продукції, які необхідні для її 
відповідності стандартам якості 
(технологічний аспект).

Антонова Л.В. 
[1]

Витрати, які несе підприємство з метою 
задоволення потреб споживача у своїй 
продукції або послугах.

Левченко Н.М., 
Дунець І.Ю. [4]

Витрати на систематично здійснювані 
заходи і процеси щодо забезпечення і 
поліпшення якості, необхідні для 
відповідності продукції вимогам 
встановлених і передбачуваних потреб 
споживачів, а також втрати, обумовлені 
низькою якістю продукції і процесу.

Попович Т. [9] Сукупність поточних витрат організації,
які спрямовуються на виробництво 
безпечної продукції заданого рівня 
якості. 

Рис.1 – Витрати в системі управління якістю продукції 
промислового підприємства (узагальнено авторами на основі [8, 11])

Луцюк І.В. пропонує класифікувати витрати на 
якість за етапами процесу управління якістю: планування 
якості – постановка цілей підприємства щодо поліпшення 
якості продукції, фінансування розробки та 
впровадження системи управління якістю, пошук 
ресурсів для забезпечення ефективного функціонування 
системи, встановлення зв’язків з іншими системами та 
підсистемами підприємства; управління якістю –
безпосередня робота щодо забезпечення якості продукції 
підприємства, затвердження положень з якості для 
підприємства, навчання персоналу та ознайомлення з 
міжнародними стандартами якості продукції; 
забезпечення впевненості у якості – виконання вимог 
стандартів з якості, завоювання довіри споживача за 
рахунок випуску якісної продукції; поліпшення якості 
продукції – підвищення ефективності та 
результативності управління якістю, проведення 
сертифікації продукції, тобто надання споживачеві 
доказів високої якості продукції підприємства [6].

Ефективність системи управління витратами на 
якість продукції промислових підприємств можна 
значною мірою оцінити шляхом аналізу динаміки 
кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств та аналізу динаміки обсягу реалізованої 
інноваційної продукції у загальному реалізованої 
продукції промислових підприємств України [12, 13]. 
Частка кількості інноваційно-активних підприємств у 
загальній кількості промислових підприємств 
демонструє зниження після 2016 року. Так, у 2019 році по 
відношенню до 2016 року кількість таких підприємств 
знизилась на 3,1%. Обсяг витрат на інновацій також різко 
знижується у 2017 році по відношенню до 2016 року на 
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14112 млн. грн. або на 60,75%. У 2019 році обсяг 
витрат на інновацій зростає по відношенню до 2017 
року на 5103,4 млн. грн. або на 55,97%, але є нижчим 
за рівень 2016 року на 9008,6 млн. грн. або на 
38,78%.

Рис.2 – Витрати на інновації промислових 
підприємств України за 2000-2019 р.р. (побудовано авторами за 

даними [7])

Наразі ми можемо бачити збільшення витрат на 
інновації, що сприяє підвищенню рівня інноваційної 
активності вітчизняних промислових підприємств. 
В той же час, частка обсягу реалізованої 
інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої продукції промислових підприємств 
знижується. Така ситуація свідчить про те, що у 
підприємств є проблеми з впровадженням системи 
управління витратами на якість. Зокрема, щоб 
справити враження на споживачів шляхом 
формування позитивного іміджу підприємства, 
система управління якістю продукції 
запроваджується лише для того, щоб отримати 
відповідний сертифікат, а не для того, щоб реально 
підвищувати якість продукції, що виготовляється 
підприємством. Чинником неефективного 
функціонування системи управління витратами на 
якість продукції промислових підприємств є 
недостатній обсяг фінансування на всіх етапах 
функціонування системи, в тому числі на етапі її 
розробки, впровадження, сертифікації, а також 
підтримки функціонування. Обсяги фінансування 
повинні також забезпечувати навчання персоналу з 
метою підвищення його обізнаності та кваліфікації 
щодо забезпечення ефективності функціонування 
системи управління якістю продукції [15, 16].

Чинник кваліфікації персоналу для 
промислових підприємств є одним з визначних при 
впровадженні системи управління витратами на 
якість продукції. Така ситуація пояснюється тим, що 
навіть незначна помилка, допущена персоналом 
підприємства, може завдати значної шкоди та 
привести до значних фінансових втрат. Також на 
підприємстві повинні бути розроблені положення 
щодо забезпечення якості продукції. Керівництво 
підприємства повинно чітко розуміти необхідність 
впровадження системи управління витратами на 
якість, розуміти сутність стандартів якості, мети 
впровадження такої системи та особливостей 
застосування інструментів забезпечення 

ефективності системи управління витратами на якість 
продукції, яка в свою чергу, повинна мати зворотні 
зв’язки з іншими системами та підсистемами 
підприємства.

Рис.3 – Проблеми впровадження системи управління 
вирами на якість продукції промислових підприємств 

(складено автором на основі [8])
Висновки і пропозиції. Підвищення якості 

продукції промислових підприємств України є головною 
передумовою забезпечення їх конкурентоспроможності 
та завоювання нових риків збуту. Підвищення 
ефективності системи менеджменту якістю продукції 
дозолить вітчизняним підприємства не лише управляти 
якістю продукції в залежності від потреб споживачів, але 
і підвищити прибутковість своєї діяльності.
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