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 У статті подані характеристики сучасних ефективних систем управління якістю 

(СУЯ), які застосовуються в Україні, що є важливою передумовою для підвищення якості 

ветеринарної продукції, послуг. У статті також наведена та розглянута унікальна методика 

оцінювання результативності системи управління якістю (СУЯ) за допомогою одного 

показника. Представлена методика дозволяє оцінити функціонування поточного стану 

системи управління якістю, кожного виду діяльності, процесів, а також виявити напрямки її 

поліпшення.  
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 Важливою передумовою для підвищення якості ветеринарної продукції, послуг є 

запровадження ефективних систем управління якістю.  

 Якість є одним із головних факторів забезпечення конкурентоздатності ветеринарної 

продукції, робіт та послуг розвинутих країн світу.  

 Орієнтація на якість – інструмент, який відкриває підприємству нові можливості в 

сучасному конкурентному середовищі. Все більше підприємств України, які стали на шлях 

євроінтеграції, підтверджують відповідність впроваджених систем управління шляхом 

оцінювання відповідності міжнародним стандартам. Більше переваг для оцінювання 

відповідності СУЯ, як свідчить досвід, мають підприємства, які експортують свою продукцію 

у промислово розвинені країни. Підприємства можуть досягти успіху лише за умови, якщо 

якість стане рушійною силою для усіх працівників, а також забезпечуватиметься на кожній 

стадії життєвого циклу ветеринарної продукції і послуг.   

 Впровадження та сертифікація СУЯ відповідно до вимог національних або 

міжнародних стандартів, насамперед, дозволяє підвищити конкурентоспроможність продукції 

вітчизняних виробників. Другим, не менш важливим аспектом, є потенційна можливість 

активізації залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у сертифіковане виробництво. 

 Сьогодні в Україні діють різні сучасні системи управління якістю. До них відносяться: 

 1. Система управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001; 

 2. Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) або НАССР 

(управління ризиками або контрольні критичні точки). 

 3. Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) – це, насамперед, 

запобіжна система, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації та контролювання 

небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного 

процесу виробництва. Така система базується на безумовному виконанні підприємством-

виробником вимог чинних санітарних норм та правил. Наявність на підприємстві чинної 

системи НАССР — це надійне свідчення того, що виробник забезпечує всі умови, що 
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гарантують стабільний випуск якісної і безпечної  ветеринарної продукції. 

 4. Система екологічного керування відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001. Система 

екологічного керування (СЕК) — частина всієї системи менеджменту, що організаційно 

допомагає сформувати екологічну політику. Впроваджена система екологічного менеджменту 

покращує екологічну ситуацію шляхом переходу до ліквідації наслідків позаштатних ситуацій 

до їхнього попередження. 

 5. Система управління безпекою та гігієною праці (ОНSАS) відповідно до вимог    

ДСТУ ОНSАS. Система управління безпекою та гігієною праці (БіГП) – це частина загальної 

системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, ризиків, оцінку та управління 

ризиками в сфері безпеки та гігієни праці, що пов'язані з діяльністю організацій.  

 Кожне підприємство прагне працювати ефективно і бути конкурентоспроможним як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Сьогодні запити споживачів часто змінюються, 

усе більше вони прагнуть отримувати високоякісну ветеринарну продукцію, ніж другосортну. 

Тому якість є рушійною силою ринкових відносин і основою конкурентоспроможності, 

головним фактором успіху та найважливішою умовою діяльності підприємства, а управління 

якістю – візитною картою кожного підприємства. 

 Система управління якістю (СУЯ) – пошук, якщо вона не орієнтована на рух до успіху. 

Для цього підприємства, які випускають ветеринарну продукцію вводять СУЯ, розробляють 

методики (процедури) оцінювання результативності СУЯ. Однак ДСТУ ІSО 9001 не пропонує 

певного механізму оцінювання результативності ні окремих процесів, ні СУЯ у цілому. На 

практиці ж розроблення методики оцінювання результативності системи управління якістю є 

вкрай необхідним. Об´єктами, відносно яких використовується поняття “результативість”, 

можуть бути як діяльність підприємства в цілому, враховуючи СУЯ, так і певна її частина, яку 

можна виділити як підсистему, окремий процес або діяльність підрозділу аж до окремого 

співробітника. Дуже важливо, враховуючи специфіку підприємства, правильно визначити 

процеси, що братимуть участь у сумарному оцінюванні результативності СУЯ, їхні критерії та 

коефіцієнти вагомості. В іншому випадку, стабільна й “достатня”, на перший погляд, 

результативність СУЯ виявиться “нечутливою” до змін, що відбуваються у системі.  

 Мета нашої статті – описати методику оцінювання результативності СУЯ, що 

застосовується на ПП фірми “Фарматон”, м. Рівне. 

 У дослідженнях були використані комп'ютерні інформаційні матеріали. У роботі 

користувалися аналітичними, статистичними та оцінювальними методами.  

 На підприємстві використовується унікальна методика, яка дозволяє оцінити 

результативність і функціонування поточного стану СУЯ за кожним видом діяльності 

(процесом, підрозділом) і в цілому на підприємстві. В основу методу оцінювання 

результативності системи управління якістю закладено кваліметричний підхід до формування 

систем оцінювання, коли експертна група розробляє оцінювання шкали і бере участь у процесі 

визначення вагомості критерію оцінювання процесів і СУЯ.  

 Для оцінювання поліпшення функціонування СУЯ на підприємстві, згідно з 

процедурою, спочатку в кожному підрозділі визначається результативність і проводиться 

моніторинг процесів, а потім отримані результати аналізуються, узагальнюються та 

оцінюються у цілому на підприємстві. Це дозволяє чітко і прозоро простежити 

результативність СУЯ за кожним процесом усіх видів діяльності підприємства. 

 Одним із етапів оцінювання результативності СУЯ є розроблення карт управління 

процесами (КУП), які містять дані: 

 – засіб і досвід управління;         

 – вихідні дані і результати процесів;        

 – вихідні дані, результати процесів і записи, що стають результатом процесу, протоколи; 

 – відповідальні за процес;         

 – ресурси;           
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 – критерії результативності процесу;       

 – показники моніторингу процесу.  

 Процедура оцінювання результативності процесів СУЯ складається з таких етапів: 

 – визначення результативності процесів СУЯ;      

 – визначення результативності СУЯ у цілому за підприємством.  

 Для оцінювання результативності процесів СУЯ виділяються та ідентифікуються всі 

процеси СУЯ підприємства, які доцільно аналізувати для досягнення поставлених цілей. Для 

оцінювання кожного процесу СУЯ виявляються оцінювальні характеристики критеріїв 

процесів і визначаються коефіцієнти вагомості критеріїв. Коефіцієнти вагомості критеріїв 

результативності (Q 1) визначаються власником процесу, “значимість” у частках від 0 до 1 

визначається за рівнем вагомості.  

 Для проведення моніторингу та оцінювання результативності процесів визначаються 

планові та фактичні значення критеріїв. Межі оцінювальних характеристик критеріїв процесів 

визначаються за обраною шкалою (табл. 1).  
                 Таблиця 1  

Оцінювання критеріїв результативності процесу 
  

№  
Фактичне значення критерію 

результативності, КР 1  

Ступінь досягнення цілей  

і-го планового показника, Д 
Оцінювання критерію результативності  

1 0 0 Процес нерезультативний 

2 1 - 2 0,1 - 0,3 

Процес нерезультативний та вимагає 

втручання керівництва до усунення 

чинників або коригування цілей 

підприємства 

3 3 - 4 0,4 - 0,7 

Процес нерезультативний та вимагає від 

його керівництва розроблення  ефективних 

коригувальних дій 

4 5 - 6 0,8 - 1,0 

Процес результативний, але вимагає від 

його керівництва розроблення заходів щодо 

поліпшення 

  

Це може бути визначення і досягнення цілей, строки виконання робіт, рекламації споживачів, 

вхідний контроль устаткування, хімреактивів тощо.  

 Обчислення співвідношення зв’язку між фактичним і плановим значеннями за кожним 

критерієм використовується для оцінювання досягнення поставлених цілей і під час 

розроблення коригувальних і/або попереджувальних дій з управління процесом. 

 Ступінь досягнення поставлених цілей для критеріїв результативності визначається за 

формулою: 

Дц = КР ф /КР пл    (1) 

 де: Дц – ступінь досягнення мети;  

     КР ф – фактичне значення критерію результативності;   

     КР пл – заплановане значення критерію результативності. 

 Числове значення і-го критерію результативності визначається, виходячи із діапазону 

виконання і-планового показника та 6-ти бальної шкали (табл. 1). 

 Оцінювання результативності процесу проводиться шляхом додавання числових 

значень і-их критерії результативності з урахуванням коефіцієнтів значимості:  
                                        n 

                              КРп = Σ КРі  ·  Qі   (2)  

 де: КРп – числове значення критерію результативності процесу;  

      КРі – числове значення і-го критерію результативності;  

      Qі – коефіцієнт значимості і-го критерію результативності;  

       n – число і-их критеріїв результативності.  
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 Менеджер з якості підрозділу за підсумками оцінювання результативності процесу 

робить висновок стосовно поточної їх результативності (табл. 2). 
                 Таблиця 2 
 

Результативність процесу 
 

Межі числового значення результативності процесу  Оцінювання результативності процесу 

РП < 9 Незадовільно 

9 < РП < 11 Задовільно 

РП >11 Добре 
 

 На підставі отриманих даних і проведення оцінювання результативності процесів у 

кожному підрозділі підприємства робляться висновки. Після чого власник процесу приступає 

до розроблення коригувальних (попереджувальних) дій. 

 Потім уповноваженим з якості підприємства – представником керівництва – на підставі 

інформації стосовно значення результативності СУЯ у кожному підрозділі аналогічно 

проводиться оцінювання результативності СУЯ у цілому на підприємстві та визначається 

коефіцієнт поліпшення. 

 У цьому випадку коефіцієнти вагомості процесів СУЯ підприємства визначаються 

експертним шляхом за 20-ти бальною шкалою з розбивкою за основними процесами (0-10 

балів) і допоміжними (10-20). У цьому випадку коефіцієнт значимості процесу обчислюється 

як частка від розподілу суми оцінок n – х експертів і - го процесу на суму оцінок n – х експертів 

усіх процесів. 

 За результатами оцінювання поточної результативності СУЯ підприємства визначається 

коефіцієнт поліпшення: 

К = Р СУЯm — Р СУЯпp (3) 

 де: К – коефіцієнт поліпшення СУЯ;  

      Р СУЯm – поточне числове значення результативності СУЯ;  

      Р СУЯпp – попереднє числове значення результативності СУЯ. 

 Результати оцінювання результативності СУЯ і коефіцієнт поліпшення фіксуються у 

протоколі. 

 Оцінювання результативності СУЯ на підприємстві проводиться два рази на рік, і це дає 

можливість керівництву після звіту щодо результативності СУЯ за перше півріччя скоригувати 

дії на друге півріччя аби досягти поставлених цілей у цілому за рік. 

 

В И С Н О В К И  
 

 1. Використання методики оцінювання результативності системи управління якістю 

ветеринарної продукції на підприємствах ветмедицини довело її дієздатність під час 

вимірювання результативності функціонування СУЯ, а також виявлення напрямків її 

поліпшення.  

 2. Використання методики дозволяє: 

– оцінити результативність СУЯ на всіх рівнях управління та за усіма видами діяльності 

підприємства; 

– проводити моніторинг результативності СУЯ та її процесів у динаміці за відповідний період; 

– зробити висновки стосовно поліпшення або погіршення СУЯ на підприємстві.  

 Перспективи досліджень. Методику оцінювання результативності системи управління 

якістю продукції пропонується застосовувати на усіх підприємствах, які випускають 

ветеринарну продукцію.  
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S U M M A R Y 

 

 In article the characteristics of modern effective quality management system (QMS) that used 

in Ukraine, which is an important prerequisite for improving the quality of veterinary products and 

services. 

 This article also presented and considered unique technique evaluate its quality management 

system (QMS) with a single index. The methods to evaluate the functioning of the current state of the 

quality management system of each activity, processes and identify areas for improvement. 

 Keywords: QUALITY OF PRODUCTS, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 

EFFECTIVENESS, SERVICES INDEX, MAPS PROCESS CONTROL. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

 В статье поданные характеристики современных систем управления качеством (СУК), 

которые используются в Украине, что есть важной предпосылкой для повышения качества 

ветеринарной продукции, услуг. 

 В статье также приведенная и рассмотренная уникальная методика оценивания 

результативности системы управления качеством (СУК) при помощи одного показателя. 

Представленная методика позволяет оценить функционирование текущего состояния системы 

управления качеством, каждого вида деятельности, процессов, а также обнаружить 

направления ее улучшения. 

 Ключевые слова: КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, УСЛУГИ, ПОКАЗАТЕЛЬ, КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ.  
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У цій статті розглянуто механізм дії та склад пробіотиків, основні аспекти застосування 

пробіотичних препаратів для тварин. Практика застосування пробіотиків із різних штамів і 

видів представників ендогенної мікрофлори показала в цілому їх позитивний вплив на 

відновлення кишкового мікробіоценозу, збільшення загальної резистентності організму.  

Ключові слова: ПРОБІОТИКИ, ТВАРИННИЦТВО, БДЖІЛЬНИЦТВО, ІМУНІТЕТ, 

МІКРОФЛОРА, БАКТЕРІЇ, АНТИБІОТИКИ. 

 

Підвищення обсягів випуску і темпів зростання продукції тваринництва та 

птахівництва стало закономірним наслідком впровадження нових ресурсозберігаючих 

технологій, а також інноваційних рішень в областях мікробіології і біохімії, в числі яких 

особливо виділяється корекція біоценозів шлунково-кишкового тракту.  

Значний рівень мікробної контамінації кормів та об'єктів оточуючого середовища 

призводить до випереджаючої колонізації кишечника новонароджених тварин патогенними 

мікроорганізмами, що значно уповільнює і навіть перешкоджає формуванню нормальної 

кишкової мікрофлори [1, 2]. Разом з тим переведення тваринництва на промислову технологію 

утримання, годівлі, обмеження контактів тварин з ґрунтом, рослинами та іншими природними 

чинниками, а також і нераціональне застосування антимікробних засобів сприяють 

порушенню мікробних екосистем травного тракту і виникнення дисбактеріозів. У свою чергу, 

це зумовлює порушення процесів травлення, обміну речовин, зниження резистентності та 

продуктивності тварин, розвитку шлунково-кишкових хвороб, особливо у молодняку.  

Важливим поштовхом для застосування пробіотиків стали рекомендації та вимоги 

щодо обмеження використання антибіотиків у тваринництві [2], які використовують з 

терапевтичною метою. Негативний вплив кормових антибіотиків полягає у виникненні діарей 

у тварин, а також у ризикові утворення та швидкого розмноження резистентних до 

антибіотиків бактерій, таких як Salmonella spр. 

             Основна мета застосування пробіотиків – утворення метаболічно-активної 

популяції пробіотичних бактерій у травному тракті, що сприяє якісній зміні складу кишкової 


