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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Забезпечення високого рівня якості продукції 

національного виробника завжди актуальне для будь-якої держави, так як це 

дозволяє конкурувати на вітчизняних та міжнародних ринках. Так як, Україна 

задекларувала курс на вступ в Європейський Союз, то випуск 

конкурентоспроможної продукції особливо актуально сьогодні, тому 

промисловим підприємствам і організаціям необхідно застосовувати 

комплексний підхід до забезпечення якості продукції та готуватися до жорсткої 

конкурентної боротьби в умовах Європейської ринкової економіки. 

Країни-лідери світової економіки довели свій досвід успішного розвитку 

підприємств, який показує, що для досягнення високого рівня якості продукції 

важливу роль відіграє системний підхід до виробничих процесів та 

впроваджують системи управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог 

міжнародних стандартів ISO серії 9000. За офіційною інформацією 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) у світі сертифіковані вже більш 

ніж 800 тисяч СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2000 

року. Світовими лідерами у цій сфері є Китай, Італія, Велика Британія, Японія, 

Іспанія, США, Франція та Німеччина. У Європі найбільша кількість 

сертифікованих СУЯ у Чеській Республіці (понад 11 тис.), Угорщині (понад 10 

тис.), Польщі (майже 6,5 тис.), Румунії (6 тис.). Лідерами з активізації робіт 

щодо впровадження і сертифікації СУЯ є Латвія (приріст у 6 разів), Чехія, 

Російська Федерація та Словенія (приріст у 4 рази). 

Досвід створення і впровадження систем менеджменту якості у країнах з 

усталеною ринковою економікою підтверджує високу ефективність 

функціонування цих систем. Випуск дефектної продукції скорочується в 

середньому на 50-60%, на 40% знижуються витрати на контроль та 

випробування готової продукції, приблизно в два рази знижуються витрати на 

якість, рентабельність підприємств збільшується на 15-20%. Більше 80% 

зарубіжних фірм і компаній мають на сьогоднішній день сертифіковані системи 

якості. 

Аналізуючи вимоги міжнародних стандартів ISO серії 9000, можна 

зробити висновок, що для системного управління якістю на підприємстві 

необхідно всю діяльність розділити на процеси, оцінювати їх та за 

результатами оцінок вводити коригувальні та запобіжні дії. Так, наприклад, у 

розділах стандарту зазначено, що організація повинна здійснювати моніторинг, 

вимірювати і аналізувати процеси. 

На сьогодні не існує єдиної методики оцінювання процесів, так як кожне 

підприємство унікальне за різними показниками і їх унікальність залежить від 

виду продукції, що випускається або послуги, масштабів, структури 

підприємства, від кваліфікації персоналу та багатьох інших факторів. Крім 

цього велика різноманітність кваліметричних методів оцінювання вимагає 

глибокого наукового дослідження в частині оптимальності та ефективності їх 

використання для кожного конкретного випадку.  

Так як СУЯ постійно удосконалюються, постійно розвиваються 

інструменти і методи управління, постійно прогресують інформаційні 



2 

технології, комунікаційні системи, з'являються і швидко поширюються нові 

управлінські концепції, тому актуальним є вирішення науково-практичного 

завдання – розробки нових та удосконалення існуючих методів та методик 

оцінювання процесів СУЯ, як об'єкта кваліметрії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Української 

інженерно-педагогічної академії, зокрема за темами: "Розробка системи оцінки 

та управління якістю ключових технологічних процесів машинобудування в 

умовах обмеженої інформації" (ДР 0107U011782); "Розробка комплексу 

нормативного забезпечення управління якістю механічної обробки в 

машинобудуванні при обмеженому обсязі інформації" (ДР 0109U008745); 

"Методологія здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії 

технічних регламентів" (ДР 0115U002954); "Методологія розроблення та 

оцінювання систем управління якістю згідно вимог міжнародних стандартів 

серії ISO 9000" (ДР 0115U002955). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення методів та методик кількісної оцінки якості процесів систем 

управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

ISO серії 9000. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні 

задачі дослідження: 

1. Визначити місце "процесу" у системі управління якістю, як соціально – 

економічній системі та визначити його особливості, як об’єкту кваліметрії в 

частині оцінювання, аналізування та управління. 

2. Удосконалити функцію оцінювання показників якості різнорозмірних 

процесів системи управління на безрозмірній шкалі за рахунок об’єктивного 

визначення її параметру форми з метою забезпечення її уніфікації. 

3. Запропонувати метод прогнозування показників якості процесів систем 

управління якістю з плином часу, враховуючи їх особливості, як соціально – 

економічних систем, з метою прийняття ефективних управлінських рішень.  

4. Запропонувати математичну модель надійності процесів за критерієм 

інтенсивності відмов за параметром якості та знайти оцінки її параметрів 

різними існуючими методами. 

5. Визначити найкращі оцінки параметрів математичної моделі надійності 

безвідмовного функціонування процесу за критеріями незміщеності та 

ефективності. 

6. Розробити методики оцінювання якості процесів, які могли б були 

інтегровані до системи управління якістю, на відповідність ISO 9001:2008. 

Об'єкт дослідження: оцінювання процесів системи управління якістю 

підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів. 

Предмет дослідження: кваліметричні методи та методики кількісного 

оцінювання якості процесів. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. 

Теоретичні дослідження базуються на фундаментальних принципах теорії 

систем, при визначенні особливостей процесів системи управління якістю, як 
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об’єкту оцінювання; кваліметрії, при удосконаленні функції бажаності за 

рахунок застосування нових коефіцієнтів її форми; теорії непараметричних 

статистик при застосуванні критеріїв стаціонарності та випадковості для 

оцінювання динамічних характеристик процесів; теорії надійності для 

визначення ефективних та незміщених оцінок параметрів моделі надійності 

процесів.  

Експериментальні дослідження виконувалися на прикладі процесів 

олійного виробництва, застосовуючи розроблені методи та методики, існуючі 

методи обробки статистичних даних, аналіз результатів моніторингу показників 

якості процесів, математичні методи обробки результатів вимірювань. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Удосконалено функцію бажаності для оцінювання різнорозмірних 

показників процесів за рахунок застосовування у якості параметра форми 

коефіцієнти, які враховують найкраще значення якості процесу, що дозволить її 

уніфікувати для оцінювання різнорідних процесів. 

2. Вперше запропоновано інтервальні числові характеристики якості 

процесу, які дозволять вирішувати практичні задачі оцінювання, враховуючи їх 

важливість у системі управління якістю.  

3. Вперше отримано оцінки параметрів моделі безвідмовної роботи 

процесів методом моментів та максимуму подібності, які, порівняно з 

існуючими, являються незміщеними та ефективними, що дозволить з більшою 

точністю оцінювати надійність процесу. 

4. Виявлено особливості процесів системи управління якістю, як об’єкту 

кваліметрії, що дозволило запропонувати метод прогнозування контрольованих 

показників в часі та корегувати їх на прогнозовану величину. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Розроблено та апробовано методику оцінювання надійності процесів 

СУЯ, яка передбачає застосування математичної моделі Вейбулла-Гнеденко. В 

якості статистичної інформації слугував час безвідмовної роботи процесу. 

Розроблено методику оцінювання різнорозмірних показників якості 

процесів на безрозмірній шкалі. В якості залежностей застосували функції 

бажаності, які враховують максимальне і мінімальне допустимі значення 

показника якості процесу, його найкраще значення та мають параметр форми, 

який дозволяє змінювати напрямок та крутизну функцій, міняючи при цьому 

результат оцінювання.  

Розроблені методики дозволять перевіряти якість систем в організаціях, 

які розробляють або сертифікують свої системи управління. Крім того такі 

методики можуть бути корисними для аудиторів при проведенні як внутрішніх, 

так і зовнішніх аудитів. Також розроблені методики дозволять обґрунтовано 

приймати рішення про введення корегувальних та запобіжних дій у випадку, 

якщо СУЯ буде мало ефективною. 

Розроблені методи та методики рецензовані фахівцями ТОВ «Орган з 

сертифікації «Промстандарт» і рекомендовані до використання підприємствам. 

Матеріали дисертаційної роботи використано при розробці навчальних 

дисциплін: «Системи управління якістю» та «Аудит якості» для студентів 
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спеціальності «Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація» в Українській інженерно-педагогічній академії.  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові розробки виконані 

автором самостійно. Теоретичні дослідження, розробка методів і методик, які 

виносяться на захист, виконані автором особисто. 

У публікаціях, написаних у співавторстві, автору належить: аналіз 

процесів конструювання обладнання для пресування олійної сировини. [1]; 

експериментальні дослідження процесу пересування олії з використанням 

лабораторної установки [2]; методика проведення психологічного 

експерименту щодо визначених факторів впливу на процес пресування [3]; 

класифікація систем управління якістю підприємств та організацій та її 

особливостей, як «системи». [4]; аналіз вимог до системи менеджменту якості з 

точки зору системного та процесного підходів  [5]; визначення властивостей 

моделі системи на етапі їх проектування [6]; визначеня особливості процесів 

СМЯ, як об’єкту кваліметрії [7]; класифікація показників якості процесів 

системи управління якістю за ознакою оптимальності [8]; синергетична модель 

процесу [10]; 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи були викладені, обговорені та пройшли апробацію на 3 

міжнародних та науково-практичних конференціях, а саме: IV Міжнародній 

практичній конференції «Якість технологій – якість життя» (Харків - 2012) , V 

Міжнародній практичній конференції» (Сонячний берег, Болгарія - 2013), ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції (Львів – 2015). 

У повному обсязі дисертаційна робота розглядалась на наукових 

семінарах кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української 

інженерно-педагогічної академії. 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 16 

друкованих наукових працях, з яких: 9 у виданнях, що входять у перелік ДАК 

України; 2 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 3 тез 

доповідей на конференціях; 2 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (104 найменування) і додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 163 сторінок, з яких 134 сторінок - 

основний текст. Робота містить 21 рисунок, 10 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено 

мету, об’єкт, предмет, завдання, наукову новизну, практичне значення 

отриманих результатів, методи проведення наукової роботи, позначено 

особистий внесок автора, відображено дані щодо впровадження результатів 

дослідження. 

У першому розділі на основі аналізу нормативних документів та 

науково-технічної літератури вивчено проблему оцінювання процесів СУЯ, 

проведено критичний аналіз існуючих підходів до її вирішення та розглянуто 

методи кількісного оцінювання показників якості систем. 



5 

Розгляд існуючих підходів до оцінювання процесів та СУЯ в цілому 

показав, що вони полягають у якісній оцінці відповідність чи невідповідність 

вимогам ISO 9001:2008 під час проведення аудитів. Такий підхід є необхідною 

умовою отримання зворотної інформації про функціонування процесів, однак 

недостатньою, оскільки потребується знання їх кількісного значення з метою 

подальшого управління.  
Проблема оцінювання СУЯ, як сукупності процесів, розглядається у 

роботах: Р. І. Байцара, Р. В. Бичківського, С. С. Зініної, В. М. Новікова, 

П.Г. Столярчука,  М.О. Шичкова та інших учених-дослідників, однак 

обмежується показниками результативності та ефективності, значення яких 

можна отримати уже після випуску продукції, що може призвести до втрат у 

випадку невідповідності. 

Серед сучасних наукових публікацій є ряд наукових робіт (дисертацій) 

авторів: Гунькало А.В., Тріщ Г.М., Горбенко Н.А., в яких започатковано 

методологію оцінювання якості процесів СУЯ, але велика різноманітність 

кваліметричних методів оцінювання вимагає глибокого наукового дослідження 

в частині оптимальності та ефективності їх використання для кожного 

конкретного випадку. Розгляд основних підходів до аналізу та оцінювання 

процесів і СУЯ підприємств в цілому показав, що кожен з них має ряд недоліків 

і частково оцінює якість функціонування процесів. Недоліки мають системний 

характер і можна виділити основні їх напрямки. 

Перший напрямок полягає в тому, що оцінювання процесу або СУЯ 

відбувається вже після її розробки і функціонування, тобто система управління 

вже працює і, в разі її низької результативність або ефективності, її треба 

змінювати, переробляти, що призводить до значних втрат часу і ресурсів. 

Інтерес становлять методи оцінювання на всіх стадіях: проектування, 

впровадження та функціонування процесів СУЯ. Другий напрямок недоліків 

існуючих методів в тому, що якість процесів в цілому, не обмежується 

показниками результативності та ефективності. Процес СМК буде мати низьку 

якість, незважаючи на високе значення його результативності, якщо він буде 

негативно впливати на довкілля, безпеку праці на робочому місці, мати 

складнощі в управлінні і т. д. тобто, для кількісної оцінки процесів СУЯ, 

необхідно враховувати всі показники, які характеризують якість їх 

функціонування. Третій напрямок недоліків у тому, що існуючі методи не 

враховують функціонального зв'язку між факторами і результатом. Тобто 

отримавши поганий результат результативності або ефективності процесів 

СУЯ, невідомо яким фактором і якою мірою потрібно управляти. 

Аналіз наукових досліджень стосовно застосування функцій бажаності 

для оцінок показників якості процесів у безрозмірному вигляді показав, що 

пропоновані залежності - це зручна угода у кваліметрії і може бути змінена. 

Зручність застосування розглянутих залежностей полягає ще в тому, що вони 

не мають параметрів, які, в свою чергу, не потрібно оцінювати, тобто їх зручно 

та просто застосовувати на практиці для оцінювання процесів, але вони мають 

недоліки. З одного боку серія залежностей враховує чотири групи показників 

якості, але застосовується один і той вид залежності, який не пов'язаний з 
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неоднорідністю процесу, а тільки, завдяки принципу симетрії може бути 

змінений у площині і, тим самим міняти результати оцінок процесу. Таким 

чином, дійсно, можна вважати таку систему залежностей універсальною і 

зручною для застосування, але це призводить до грубих оцінок і, не завжди, 

об'єктивних. Тому необхідно провести ряд наукових досліджень для зменшення 

вказаних недоліків. 

Проведений огляд літературних джерел підтвердив актуальність задачі 

розвитку кваліметричних методів оцінювання процесів систем управління 

якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів. 

У другому розділі досліджено приналежність СУЯ до класифікації 

систем, та виявлено особливості різнорідних та різнорозмірних процесів, як 

об’єкту кваліметрії. 

Будь-яке промислове підприємство – це соціально-економічна система, 

що представляє собою єдність організації, методів і засобів, які забезпечують 

вирішення соціально-економічних задач, що стоять перед підприємством. 

Характерною особливістю сучасного підприємства є тісне переплетення різного 

роду процесів, які слід розглядати як елементи загальної системи виробництва. 

СУЯ являє собою сукупність видів діяльності, що відбуваються на 

підприємстві та відповідають вимогам міжнародних стандартів. Кожен процес, 

як складова частина СУЯ, може бути розділений на окремі операції – 

підпроцеси. У кожному процесі, підпроцесі відбувається з'єднання різного роду 

ресурсів (праці, обладнання, інформації, матеріалів, енергії тощо) для 

отримання необхідних результатів. Тобто СУЯ має функціональну структуру, 

де її елементами є процеси, пов'язані між собою матеріальними та 

інформаційними потоками, і спрямовані на досягнення поставленої мети.  

Для досягнення належного функціонування кожного такого процесу у 

складі СУЯ необхідно встановити показники якості процесів, визначати їх, та 

аналізувати з допустимими для прийняття рішень щодо розробки подальших 

управлінських дій, але для цього необхідно виділити особливості процесів для 

оцінювання, аналізування, прогнозування та управління. 

Розглянемо особливість оцінювання. Як відомо, кожен процес 

унікальний, і це пов’язано з унікальності СУЯ кожного підприємства. 

Унікальність оцінювання процесів полягає у наступному: 

1. Кожен процес може мати декілька показників якості, при чому вони 

можуть мати різні шкали вимірювання та різні допустимі межі. Наприклад, 

процес виготовлення продукції на підприємстві може бути оцінений за: 

величиною відхилення характеристик продукції від номінальних значень; 

кількістю бракованих виробів; часом безперебійної роботи; рівнем безпеки, 

екологічними та економічними показниками, та ін. 

2. Процеси можуть мати різні методи вимірювання їх показників якості, 

включаючи експертні. Якість процесу визначається узагальненим чи 

комплексними показниками, але одиничні показники визначаються своїми 

установленими методами вимірювання, крім того кожен з одиничних 

показників якості процесу можуть мати різні вагомості та в різній степені 

впливати на узагальнений результат. 
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3. Відсутня фізико – математична модель процесів. Тобто невідомо 

фактори, та ступені їх впливу на результат процесу, тому не представляється 

можливим проводити регресійний чи кореляційний аналізи чи застосовувати 

планування експерименту. 

4. Кожен процес може мати свої закономірності зміни їх показників 

якості в часі, які, як правило, невідомі. Тобто, на відміну від процесів технічних 

систем, відтворити процес соціально – економічної системи трудно через вплив 

різних факторів і особливо людського фактору. Таким чином, закон розподілу 

показників якості процесів, як випадкової величини, є невідомим, тому для 

оцінки якості процесів з часом слід застосовувати методи, які не потребують 

знання закону розподілу. 

5. На майбутній результат процесу не впливають минулі результати його 

вимірювання. На відміну від технічних систем, через відсутність фізичної та 

математичної моделі процесів, СУЯ характеризуються відсутністю 

закономірного зв’язку з минулими результатами, що затрудняє процедуру 

управління. 

В якості прикладу для аналізування особливостей процесів СУЯ було 

вибрано промислове підприємство з виготовлення олії соняшникової - 

маслоекстракційний завод ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія», (м. 

Іллічівськ Одеської обл.). Вибір даного підприємства обґрунтовано складністю 

та різноманітністю процесів, їх важливістю впливу на якість продукції, адже 

Україна займає перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Крім того на 

підприємстві впроваджена та сертифікована СУЯ на відповідність ISO 9001: 

2008, яка потребує постійного аналізування, оцінювання та управління 

процесами. Варто зазначити, що на підприємстві ТОВ «Українська 

Чорноморська Індустрія» визначено 47 найменувань процесів, які необхідно 

оцінювати та управляти ними. 

Вибраний процес – «Надходження соняшника на підприємство». 

Показники якості даного процесу установлені в документації сертифікованої 

СУЯ підприємства та мають такі кількісні характеристики: 

- вологість насіння - 6,0-8,0 %; 

- маслянистість насіння - 40-54 %; 

- вміст смітної домішки, не більше 3,0 %; 

- вміст маслянистої домішки, не більше 7,0%; 

- кислотне число олії в соняшнику, не більше 5,0 мг; 

- шум на складі, не більше 140 дБ; 

- вібрація обладнання, не більше 1,5 м/с
2
; 

- рівень технологічної дисципліни - 0-5 балів. 

Виділені кількісні характеристики процесу «Надходження соняшника на 

підприємство» підтверджують виділені особливості процесів СУЯ та вказують 

на складність їх оцінювання та аналізування. 

У третьому розділі розглянуті залежності різнорозмірних показників 

якості різнорідних процесів СУЯ і їх оцінок на безрозмірній шкалі. 

Так як процеси СУЯ мають різну природу, ступінь складності і рівень 

значущості в системі, то їх показники якості різнорідні і вони мають різні 
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шкали оцінювання. Для оцінювання СУЯ необхідно привести оцінки 

показників якості всіх процесів в одну, бажано безрозмірну, шкалу. У якості 

функції бажаності для переводу різнорозмірних показників якості процесів 

системи в безрозмірну величину пропонується функція: 

𝐹𝑥 = {

0                            𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛

[
𝑋𝑖−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛
]
𝑘
     𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛 <  𝑋𝑖 < 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥

1                              𝑋𝑖 ≥ 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥

,                (1) 

де: Xi – дійсне (виміряне) значення показника якості процесу; 

𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛 – мінімальне значення показника якості процесу; 

𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення показника якості процесу; 

k – параметр форми, який змінює кривизну залежності. 

Загальний вигляд функції бажаності та її числові характеристики 

показано на рис. 1. 

Дана функція (1) враховує максимально-допустиме і мінімально-

допустиме значення показника якості процесу, а також його найкраще 

(оптимальне) значення. Крім цього присутній параметр форми і крутизни 

функції, що дозволить застосовувати їх для оцінки різних по значимості 

процесів з різними вимогами до якості. 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд функції бажаності та її числові характеристики 

 

Якщо параметр форми змінюється від 0,1 до 1 з кроком 0,1, то функції 

(серія функцій) буде вигнута уверх. Якщо параметр форми буде змінюватися 

 

b 

a 
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від одиниці до десяти з кроком 1, то функції бажаності будуть увігнуті в низ, як 

показано на малюнку. 

Якщо оптимальний (найкращий) показник якості – середина поля допуску 

і при цьому параметр форми змінюється від 0,1 до 1 з кроком 0,1 або від 1 до 10 

з кроком 1, то функції бажаності будуть мати вигляд: 

𝐹𝑥 =

{
 
 

 
   [

𝑋𝑖−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑖−𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛
]
𝑘
                   𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑋𝑖 ≤ 𝑡𝑖

[
𝑋𝑖−𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑖−𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥
]
𝑘
            𝑡𝑖 <  𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥

                   0                              𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛   > 𝑋𝑖 > 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥

 , 

де 𝑡𝑖 – середина поля допуску.  

Застосування такого виду функції бажаності дозволить отримувати 

показник якості процесів на безрозмірній шкалі, а параметр форми дозволить 

вибирати необхідну функцію, залежно від точності та значимості процесу. 

Для ефективного застосовувати функції бажаності на практиці, при 

оцінюванні процесів, необхідно мати їх числові характеристики. Це дозволить 

зробити стандартизовану методику, яка буде універсальною і може бути 

застосована при оцінці будь – яких процесів не залежно від їх складності та ін. 

Розглянемо ряд практичних задач, які можуть виникати при оцінюванні 

процесів. Наприклад, якщо взяти функцію бажаності (1) та задатися фіксованим 

параметром форми k, то можна знайти межі, в які повинен попадати показник 

якості хі при умові, що значення його оцінки Fх буде в заданому інтервалі [a - 

b]. 

Так як інтервал оцінки якості на безрозмірній шкалі міняється від "0" до 

"1", то повинна виконуватись умова: 

0 < a < Fx < b <1, 

де а та b нижня та верхня межі заданого інтервалу оцінки Fx 

Для вирішення цієї задачі вирішимо ступінну нерівність: 

𝑎 < [
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
]
𝑘

< 𝑏   .                                          (2) 

Отримаємо нерівність: 

𝑎
1
𝑘 < [

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

] < 𝑏
1
𝑘 

або: 

𝑎
1

𝑘(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛) + 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 < 𝑥𝑖 < 𝑏
1

𝑘(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛) + 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛. 

Зазначимо, що довжина інтервалу, в якому повинен знаходитись 

виміряний показник якості процесу буде: 

𝐿 = (𝑏
1

𝑘 − 𝑎
1

𝑘) (𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛). 
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На прикладі розсіювання показників якості процесу олійного 

виробництва, за умови, що a = 0,6, 

b = 1, та 1 ≤ k ≤ 10, графік 

залежності довжини інтервалу L 

від значення параметру форми k 

має вигляд (рис. 2), з якого видно, 

що довжина інтервалу може 

становити до 0,3% поля допуску 

показника якості процесу, що дає 

можливість вибору варіантів 

управління. 

А нижня межа інтервалу, в 

якому повинен знаходитись 

виміряний показник якості 

процесу при заданому інтервалі 

оцінки Fx та заданому параметрі форми k буде: 

𝑎 = 𝑎
1

𝑘(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛) + 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛. 

Отже, якщо маємо нижню межу інтервалу показника якості процесу і 

маємо довжину інтервалу, то можемо отримати верхню межу відповідного 

інтервалу: 

𝑏 = 𝑎 + 𝐿. 

Крім того, можемо визначити величину, на яку інтервал виміряних 

значень якості процесу повинен відрізнятися від мінімально допустимого 

значення 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛. 

𝐿 = 𝑎
1

𝑘(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛). 
У випадку, коли оптимальний (найкращий) показник якості прямує до 

нижньої межі поля допуску, то аналогічним способом можна знайти спочатку 

верхню межу інтервалу: 

𝑏 = 𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑎
1
𝑘(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛), 

в такому випадку нижня межа інтервалу буде: 

𝑎 = 𝑏 −  𝐿. 

Використовуючи функції бажаності можна вирішити обернену задачу. 

Нехай буде задано межі оцінок показника якості процесу Fх в заданому 

інтервалі [a - b] таким чином: 

0 < a < Fx < b <1,                                                    (3) 

і відомо виміряне значення показника якості х𝑖, тоді можна знайти 

інтервал для параметрів форми k, при якому буде гарантовано виконання умови 

(3). Другими словами визначимо всі функції, які при заданому (виміряному) 

значенні хі забезпечать задану оцінку якості на безрозмірній шкалі. Для 

вирішення цієї задачі вирішимо ступінну нерівність (2). Зауважимо, що: 

0 < [
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
]
𝑘

< 1, 

тому: 

k 
 

L 

k 

Рис. 2. Графік залежності L від k 
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log
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
𝑏 < 𝑘 < log

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑎  .        (4) 

Для спрощення розрахунків можна записати нерівність (4), застосовуючи 

натуральні логарифми: 
𝑙𝑛𝑏

𝑙𝑛
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

< 𝑘 <
𝑙𝑛𝑎

𝑙𝑛
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

    

Отже, таким чином знайшли інтервал, в якому повинен знаходитись 

параметр форми k при заданих умовах. 

Задамо ще оду можливу умову, нехай задано фіксовану оцінку показника 

Fх = a, при цьому виміряне значення показника якості хі знаходиться в інтервалі 

[𝑎 − 𝑏], тоді можна визначити діапазон значень параметру форми k, при якому 

будуть виконуватися задані умови. Іншими словами визначимо всі функції, які 

при діапазоні заданих (виміряних) значеннях хі забезпечать задану оцінку 

якості Fх=a на безрозмірній шкалі. Для вирішення цієї задачі запишемо 

рівняння: 

[
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛
]
𝑘

= 𝑎  

З якого отримаємо k: 

𝑘 =
𝑙𝑛𝑎

𝑙𝑛
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

 . 

Враховуючи, що 𝑎 < xi < 𝑏 , отримуємо інтервал допустимих параметрів 

форми k: 
𝑙𝑛𝑎

𝑙𝑛
𝑎−𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

< 𝑘 <
𝑙𝑛𝑎

𝑙𝑛
𝑏−𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

 . 

Отже, за допомогою функцій бажаності можна визначити ряд корисних 

числових показників якості процесу, застосовуючи які, можна управляти 

оцінками якості (зменшувати або збільшувати їх), що дозволить ефективно 

управляти якістю процесів. Таку методику можна застосовувати і для оцінки 

якості продукції. 

У четвертому розділі запропоновано методику прогнозування 

показників якості процесів з метою управління ними на прогнозовану 

величину. 

Для того щоб ефективно управляти процесом, тобто без запізнення, 

необхідно прогнозувати його, з метою впливу на прогнозовану величину 

відхилення від бажаного результату, адже визначення стану знаходження 

показників процесу в будь-який момент часу – це головне завдання його 

моделювання. Моделювання стану показників процесів у часі проводять для 

прогнозування з метою подальшого прийняття рішення про управлінські дії. 

Зміна показника якості будь-якого процесу СУЯ з часом будемо називати 

реалізацією процесу. Для застосування математичного апарату ланцюгів 

Маркова необхідно виконання ряду умов, а саме: реалізація процесу повинна 

бути стаціонарна, випадкова і ергодична. Тільки при таких умовах застосування 
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ланцюгів Маркова буде ефективним, в іншому випадку прогноз буде не точним. 

Тому, перш ніж застосовувати теорію ланцюгів Маркова для оцінювання і 

прогнозування процесів, необхідно оцінити його на стаціонарність, 

випадковість та ергодичність. 

Перш ніж використовувати теорію ланцюгів Маркова для оцінювання 

процесів, необхідно визначити, до якого класу належить той чи інший процес. 

Розгляд точкової діаграми дійсних показників якості одного з процесів 

показано на рис. 3. 

З рис. 3 видно, що: 

- процес може перейти з однієї 

зони заданого інтервалу в 

протилежну, наприклад: перехід 

А0 в А1 або навпаки перехід А1 

в А2;  

- процес може продовжувати 

рух у тому ж напрямку, перехід 

А2 до А3;  

- процес може залишатися на 

досягнутому рівні, перехід А3 в 

А4; 

- процес може виходити за межі 

інтервалу з поверненням в його 

межі, перехід А4 в А5 та в А6.  

В результаті можна зробити висновок, що розсіювання показників якості 

такого процесу є ергодичним і регулярним, що дозволяє для його вивчення 

застосовувати ланцюги Маркова. 

Для перевірки процесу на стаціонарність пропонується застосовувати 

критерії непараметричних статистик, критерій серій та інверсій. Для перевірки 

випадковості процесу пропонується застосовувати критерій Аббе–Лінника. 

Вибір даних критеріїв обумовлений тим, що вони дозволяють отримати 

результат не зважаючи на відсутність знання закону розподілу показників 

процесу, як випадкової величини, адже це одна із особливостей процесів СУЯ. 

Оскільки система може перебувати в одному з n станів, то для кожного 

моменту часу t необхідно задати ймовірності переходу Рij, які зручно 

представити у вигляді матриці переходу: 
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У позначеннях Pij перший індекс означає стан процесу в попередній 

момент часу, а другий вказує на можливий його стан в наступний момент. 

Покажемо методику визначення перехідної матриці Pij , для чого 

розіб'ємо поле розсіювання (Т) дійсних значень результату процесу на шість 

зон. Кількість зон може мінятися в залежності від важливості точності 

управління процесом. 

На першому етапі підраховуємо частоту знаходження процесу у 

відповідній зоні Si.   Ni = iS кількість попадань в зону Si. 

На другому етапі підраховуємо кількість переходів з i-ї зони в будь-яку 

іншу Мij , наприклад: скільки разів процес із зони S2 перейшов в зону S5 , після 

чого вважаємо скільки було переходів з тієї ж зони S5 в зону S2 і т. д. Кількість 

переходів з Si-ої зони в Sj-ту складає матрицю Мij. 
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Ймовірність переходу Рij визначаємо згідно співвідношення: 

Особливість матриці (5) полягає в тому, що в кожному рядку записані 

ймовірності всіх можливих переходів з обраного стану, які утворюють повну 

групу подій, так що сума ймовірностей кожного рядка дорівнює одиниці. Тобто 

матриця переходу - це неодмінно квадратна матриця з невід'ємними 

елементами, які створюють за рядками одиничну суму. 

Ймовірності переходу - найважливіші характеристики будь-якого 

марківського ланцюга, однак, вони за визначенням є умовними, і тому значення 

матриці переходу не повністю визначає ланцюг Маркова. Якщо віднести 

матрицю переходу до першого кроку, який визначає початок роботи системи, 

то для виключення умовності необхідно задати ще ймовірності початкових 

станів - початкові умови. 

Ймовірності початкових станів p
)0(

1 , p
)0(

2 , ... , p
)0(

N  є безумовними 

ймовірностями і утворюють матрицю-рядок P0=(p
)0(

1 , p
)0(

2 , ... , p
)0(

N ), сума 

елементів якої за умовою нормування повинна бути дорівнює одиниці. 

Характер розподілу ймовірностей початкових станів цілком визначається 

умовами задачі. Зокрема, в початковий момент система може знаходитися в 

кожному з N станів з рівною ймовірністю. При цьому p
)0(

i =1/N  для всіх i. 

Матриця переходу дає вичерпне уявлення про ймовірності можливих 

переходів за один крок. Природно виникає питання: як розрахувати ймовірність 
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того, що система, що знаходиться в даний момент в стані Si, перейде в стан Sj 

за 2, 3,..., n кроків. Іншими словами, потрібно знайти матриці переходу для 

наперед заданого числа кроків, якщо відома матриця переходу за один крок. 

Для однорідного ланцюга Маркова ймовірність переходу системи з i-го 

стану в j-е за два кроки Pij(2) визначається наступним співвідношенням, яке 

враховує всі можливі шляхи переходу: 

pij(2) = 


N

i
ijij pp

1

, 

де pij - елементи заданої матриці переходу за один крок; i, j =1, 2, ..., N. 

Аналогічно ймовірність переходу системи з i-го в j-е стан за три кроки 

pij(3) можна визначити за формулою: 

pij(3) = 


N

1i
ijij p)2(p = 



N

1i
ijij )2(p)1(p . 

Це означає, що матриця переходу за три кроки P(3) дорівнює добутку 

матриць переходу через один і два кроки: 

P(3) = P(2)P = P(1)*P(2) = P
3
. 

Ясно що матриця переходу за n кроків P(n) визначається як n-на ступінь 

матриці переходу за один крок: 

P(n)=P
n
. 

Знаючи матрицю переходу (5) можна вирішувати ряд практичних завдань 

з оцінювання та управління процесів СУЯ, а саме прогнозувати стан процесу на 

деякий час вперед, оцінювати близькість показників процесу до гранично - 

допустимих меж та ін., що дозволить управляти процесом, впливаючи на 

показники його якості. 

Досі ми оперували лише умовними ймовірностями, однак не менший 

інтерес становлять безумовні ймовірності станів системи в 1, 2, 3,...,n-й 

моменти часу. Для їх визначення необхідно використовувати знання матриці-

рядка ймовірностей початкових станів P0: 

P0=( P
 0
1 , P

 0
2 ,..., P

 0
n ).     (6) 

Безумовна (абсолютна) ймовірність стану xj після першого кроку 

визначається виразом: 

P
 1
j =

 



N

i

P
1

0
2

Pij, 

відображає той простий факт, що система в перший момент часу може 

опинитися в j-му стані після переходу з будь-якого i-го початкового стану. 

Сукупність безумовних ймовірностей станів P
 1
j  утворюють матрицю-рядок P1.  

Вираз (6) означає, що матриця-рядок ймовірностей станів в перший 

момент часу P=(P
 1
1 ,P

 1
2 ,...,P

)1(
N )  дорівнює добутку матриці-рядка ймовірностей 

початкових станів P0 на матрицю переходу Pij: 

P1=P0Pij. 



15 

Матриця-рядок ймовірностей станів в n-й момент часу Pn=(P
 n
1 ,P

 n
2 , ... , 

P
 n
N ) визначається співвідношенням: 

Pn=P0Pij
n
, 

Отже, матриця переходу pij - це ніщо інше, як характеристика стану якості 

процесу, яку можна застосовувати як нормативну для паспортизації процесів.  

Адже така 

матриця дозволяє 

отримати кількісні 

оцінки процесу, хоч і 

імовірні, для 

можливості реагування, 

тобто застосування 

коригувальних та 

запобіжних заходів, 

якщо застосовувати 

термінологію 

стандартів.  

З теорії математичної 

статистики відомо, що 

чим більше 

статистичної інформації, тим ближчі оцінки характеристик процесу до істини, 

тому, в даному випадку, чим більше часу формується матриця переходу, тобто, 

чим більше значень у часовому ряді, тим вона точніше описуватиме 

розсіювання показників якості процесу і тим достовірнішим буде прогноз. На 

рис. 4 показано залежність достовірності прогнозу показників якості процесу 

олійного виробництва, а саме прогноз кількості фосворовміщуючих речовин, з 

якого видно, що достатньо достовірним являється прогноз на 3 кроки вперед. 

Для збільшення кроку прогнозування необхідно збільшувати кількість 

статистичної інформації та збагачувати матрицю переходу. 

У п’ятому розділі розглядається математична модель оцінювання 

безвідмовності роботи процесу за критерієм якості та знайдені оцінки її 

параметрів.  

Вихід показника якості процесу за межі поля допуску будемо називати 

його відмовою за параметром якості, а під надійністю процесу будемо розуміти 

час його функціонування до виходу параметрів його якості за межі поля 

допуску. 

Час, протягом якого функціонує той чи інший процес (реалізація процесу) 

– різний. Тобто час, коли показники якості процесу виходять за межі поля 

допуску – випадкова величина, а набір реалізацій процесу відповідає кількості 

можливих виходів за межі протягом певного проміжку часу. Тоді час 

безвідмовної роботи процесу за параметром якості визначається найменшим 

часом його функціонування до виходу за межі поля допуску, тобто робочий час 

 

Рис. 4 - Залежність достовірності прогнозу 

 від кроку пргнозування 
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безвідмовності роботи процесу є найменший час досягнення критичної 

величини. 

Безвідмовністю прийнято оцінювати ймовірність того, що процес 

пропрацює заданий проміжок часу без збоїв і без необхідності проведення 

корегувальних та запобіжних 

дій. Це центральна числова 

характеристика надійності, 

оскільки її оцінка необхідна для 

будь-яких систем та процесів. 

Для оцінювання безвідмовності 

процесу необхідно побудувати 

фізико-математичну модель 

надійності, за допомогою якої, 

можна буде вирішувати ряд 

важливих практичних задач з 

оцінювання якості процесів. 

Загальний вид моделі 

безвідмовності процесу показано 

на рис. 5. 

Так як час функціонування 

процесу (τ) – позитивні величини 

і знаємо, з особливостей процесів СУЯ, що всі вони незалежні, а їх кількість 

достатньо велике число, то, виходячи з такої фізичної суті припускаємо, що їх 

фізико – статистична модель – двопараметрична модель Вейбулла–Гнеденко, 

яка має вигляд: 



















1

e)(F)(P max ,                                (7) 

де Р – ймовірність; β – масштабний параметр; α – параметр форми. 

Для вирішення практичних задач оцінювання надійності процесів за 

параметром якості необхідно отримати статистичні дані про відмову одного з 

процесів, тобто час функціонування процесу до його зупинки через його 

розлагодження. Маючи таку статистичну інформацію, може бути вирішена 

одна з основних задач надійності - оцінка гама–відсоткового ресурсу часу 

безкоригувального функціонування процесу при заданій гарантії . 

Для розподілу (7) гама–відсотковий ресурсу часу безкоригувального 

функціонування процесу  визначається за формулою: 

τγ = βln
α
100

γ . 

Цей показник може стати основною характеристикою надійності процесів 

СУЯ за параметром якості. 

Для достовірного оцінювання гама–відсоткового ресурсу  необхідно 

оцінити параметри моделі β та α. І чим ефективнішими будуть оцінки 

параметрів моделі, тим достовірнішим буде результат і тим меншим 

необхідний обсяг статистичної інформації. Тому наступним завданням 

Рис. 5. Загальний вид моделі безвідмовності 

процесу 

τmin τ, час 

Fx доп 

0 

1 
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дослідження є знаходження ефективних статистичних оцінок параметрів моделі 

розподілу (7). 

Знайдемо оцінки параметрів методом найбільшої правдоподібності, для 

чого визначимо функцію правдоподібності К: 

К = lnp(τ) = ln(∏ p(τi)
n
i=1 ) . 

Так як щільність розподілу моделі (7) має вид:  

p(τ) =
1

αβ
(
τ

β
)

1

α
−1
e
−(

τ

β
)

1
α

 . 

то ln(p(τi)) = ln
1

αβ
+ (

1

α
− 1) ln

τi

β
− (

τi

β
)

1

α
 , 

відповідно:  

К = lnp(τ) = nln
1

αβ
+ ∑ (

1

α
− 1) lnτi − n(

1

α
− 1) lnβ − ∑ (

τi

β
)

1

αn
i=1

n
i=1  . 

Знаходимо часткові похідні за параметрами: 

{
 
 

 
 ∂K

∂α
=
n

α
−
1

α2
∑τi −

n

α2
lnβ −∑(

τi
β
)
1 α⁄

ln (
τi
β
)

n

i=1

n

i=1

∂K

∂β
= −

n

αβ
+
β−

1
α⁄

α
∑(τi)

1
α⁄

n

i=1

                                    

 

Оцінку β можна знайти з рівнянь, знаючи оцінку α: 

β = (
∑ (τш)

1 α⁄n
i=1

т
)
α

                                                      (8) 

Оцінку α можна знайти з таблиць для гама-функцій з рівності: 

Cv = Г(1 + α),                                                    (9) 

де Сv – це варіація. 

Cv = √n∑ pi
2 − 1n

i=1  ;             𝑝𝑖 =
𝜏𝑖

∑ 𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

Знаючи оцінку α, можна отримати оцінку β з рівняння (8). 

Знайдемо оцінки параметрів методом моментів, прирівнюючи теоретичні 

та емпіричні моменти відповідного порядку, отримаємо оцінку β: 

β =
М1

Г(1+α)
                                                       (10) 

Оцінку α знайдемо з таблиць для гама-функцій виходячи з рівності (9), 

при чому: 

Cv =
𝑆

M1
=

√∑(τi−M1)
2

n−1

M1
, 

де M1 - вибіркове середнє значення; S  - стандартне вибіркове відхилення. 
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M1 =
∑niτi

n
. 

Отже, маємо оцінки параметрів моделі (7), отримані двома методами.  

Статистичний аналіз ефективності та зміщеності знайдених оцінок з 

застосуванням методу Монте-Карло показав, що оцінки, знайдені методом 

найбільшої правдоподібності більш ефективні та менш зміщені. Так при обсязі 

вибірки n=10, ефективність оцінки в середньому більша на 15%. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

У результаті проведених досліджень вирішено актуальну науково-

прикладну задачу з удосконалення методів та методик кількісної оцінки якості 

процесів систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів ISO серії 9000. За результатами проведеної роботи 

можна зробити такі висновки: 

1. Визначено місце "процесу" у системі управління якістю, як соціально – 

економічній системі та визначено його особливості, як об’єкту кваліметрії в 

частині оцінювання, аналізування та управління. Показано, що процеси мають 

різну природу, різні одиничні показники якості, різні їх вагомості та шкали 

вимірювання, відсутня їх фізико – математична модель та на майбутній 

результат процесу не впливають минулі результати його вимірювання. 

2. Удосконалено функцію бажаності оцінювання показників якості 

різнорозмірних процесів системи управління на безрозмірній шкалі за рахунок 

об’єктивного визначення її параметру форми з метою забезпечення її 

уніфікації. Введено інтервальні числові характеристики якості процесу, які 

дозволять вирішувати практичні задачі оцінювання, враховуючи його 

важливість у системі управління якістю. Показано на прикладі процесів 

олійного виробництва, що довжина інтервалу оцінювання може становити до 

0,3% поля допуску показника якості процесу, що дає можливість для вибору 

варіантів управління. 

3. Запропоновано метод прогнозування показників якості процесів систем 

управління якістю з плином часу, застосовуючи теорію ланцюгів Маркова, 

враховуючи їх особливості, як соціально – економічних систем, що дозволяє 

прогнозувати якість процесу на 1-3 кроки вперед з вірогідністю 0,8 – 0,5 

відповідно, для прийняття оптимальних управлінських рішень. 

4. Запропоновано в якості математичної моделі надійності процесів за 

критерієм інтенсивності відмов застосовувати двопараметричну модель 

Вейбула–Гнеденка. Визначено найкращі оцінки параметрів математичної 

моделі надійності безвідмовного функціонування процесу за критеріями 

незміщеності та ефективності. Статистичний аналіз ефективності та зміщеності 

знайдених оцінок з застосуванням методу Монте-Карло показав, що оцінки, 

знайдені методом найбільшої правдоподібності більш ефективні та менш 

зміщені. Так при обсязі вибірки n=10, ефективність оцінки в середньому більша 

на 15%. 

5. Розроблено та впроваджено методику оцінювання якості процесів 

«Система управління якістю. Кількісна оцінка якості процесів», яка встановлює 
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порядок оцінювання якості різнорідних та різнорозмірних процесів, яка може 

бути інтегрована до документації системи управління якістю, на відповідність 

ISO 9001:2008. 
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АНОТАЦІЯ 

Катрич О.О. Розвиток кваліметричних методів оцінювання процесів 

систем управління якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних 

стандартів. 
Дисертація на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення. – Українська інженерно – педагогічна академія, Міністерство 

освіти і науки України, м. Харків, 2015. 

У дисертації визначено особливості системи управління якістю 

підприємств, як системи взаємопов’язаних процесів, та встановлено їх 
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особливості, як об’єкту кваліметрії. Показано, що особливості процесів 

стосуються проектування, оцінювання, аналізування, прогнозування та 

управління. 

Запропоновано універсальну систему залежностей (функцій бажаності) 

між різнорозмірними показниками якості процесів та безрозмірною величиною, 

яка враховує варіанти вибору параметру форми, змінюючи якого можна 

отримувати різні оцінки, тим самим або підвищувати вимоги до якості процесу, 

або знижувати їх. Така система залежностей може застосовуватися при 

отриманні оцінок, враховуючи важливість та складність процесу. 

Запропоновані числові характеристики системи залежностей, які дають 

можливість отримати інтервальні показники якості процесів, та дозволяють 

вирішувати ряд практичних задач в кваліметрії та можуть застосовуватися при 

оцінці якості продукції. 

Для оцінювання характеристики надійності безвідмовного 

функціонування процесу пропонується застосовувати математичну модель 

Вейбулла–Гнеденко. Застосовуючи методи моментів та максимум подібності 

отримані оцінки параметрів математичної моделі, які є незміщеними та 

ефективними. 

Ключові слова: система управління якістю, процес, оцінювання, 

показник якості, система залежностей, оцінка показника якості, функція 

бажаності, ефективні оцінки, незміщені оцінки. 

 
ANNOTATION 

Katrich O. Qualimetric development of assessment methods of processes 

of quality management systems according to the international standards. 

Dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 

05.01.02 - standardization, certification and metrology providing. - Ukrainian 

Engineering - Pedagogical Academy, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2015. 

In the dissertation revealed the features of the system of quality management as 

a system of interrelated processes and their feature set as the object qualimetry. It is 

shown that the characteristics of of processes relating to the design, evaluation, 

analysis, forecasting and management. 

A universal system dependencies (functions desirability) between different size 

indicators of quality processes and dimensionless quantity that takes into account the 

parameter choices shape by changing where you can get different estimates, the same 

or improve the quality requirements of the process, or reduce them. This system 

dependencies can be used in obtaining estimates, given the importance and 

complexity of the process. 

The proposed numerical characteristics of dependencies that enable receive 

interval indicators of quality processes, and can solve a number of practical problems 

in qualimetry and can be used in assessing the quality of products. 

To assess reliability characteristics of trouble-free operation of the process 

proposed to use a mathematical model of Weibull - Gnedenko. Applying the method 
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of moments and maximum similarity estimates of parameters of mathematical models 

that are unbiased and effective. 

Key words: systems of quality management, process, assessment, quality 

assessment, the desirability function, effective assessment, unbiased assessment. 

 
АННОТАЦИЯ 

Катрич О.А. Развитие квалиметрических методов оценки процессов 

систем управления качеством предприятий в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Украинская инженерно – педагогическая академия, 

Министерство образования и науки Украины, г. Харьков, 2015. 

В диссертации определены особенности системы управления качеством 

предприятий, как системы взаимосвязанных процессов, и установлено их 

особенности, как объекта квалиметрии. Показано, что особенности процессов 

касающиеся проектирования, оценивания, анализа, прогнозирования и 

управления. 

Предложено универсальную систему зависимостей (функций 

желательности) между разноразмерными показателями качества процессов и 

безразмерной величиной, которая может применяться при получении оценок не 

зависимо от важности или сложности процесса и может быть применена для 

всех возможных процессов с максимальной точностью. Предложены варианты 

выбора параметра формы зависимостей, что позволяет им быть 

универсальными. Изменяя параметр формы можно получать разные оценки, 

тем самым или повышать требования к качеству процесса или снижать их. 

Предложены числовые характеристики системы зависимостей, которые 

позволяют получить интервальные показатели качества процессов, чем делает 

более универсальной систему зависимостей. Предложены числовые 

характеристики позволяют решать ряд практических задач в квалиметрии и 

могут применяться при оценке качества продукции. 

Для прогнозирования состояния процесса необходимо проанализировать 

его характеристики, ведь эффективное прогнозирование возможно при условии, 

что рассеяние его показателей качества является стационарным, случайным и 

подтверждена адекватность. Для проверки таких характеристик предлагается 

применять критерии непараметрических статистик, так как они не требуют 

знания закона распределения как случайной величины. В случае 

стационарности, случайности и эргодичности рассеивания показателей качества 

процесса для его прогнозирования предлагается применять теорию цепей 

Маркова, которая позволяет, используя статистические данные о качестве 

процесса, получить прогноз на несколько шагов вперед. Предложена методика 

применения цепей Маркова для прогнозирования качества процесса со 

временем и показано, что эффективность прогноза возрастает с увеличением 

статистических данных, которые вошли в матрицу перехода.  
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Для оценки характеристики надежности безотказного функционирования 

процесса предлагается применять математическую модель Вейбулла – 

Гнеденко. Применяя методы моментов и максимум подобия получены оценки 

параметров математической модели, которые являются несмещенными и 

эффективными. 

Ключевые слова: система управления качеством, процесс, оценивания, 

показатель качества, система зависимостей, оценка показателя качества, 

функция желательности, эффективные оценки, несмещенные оценки. 
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