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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Мета. Робота присвячена визначенню основних перешкод ефективному впровадженню міжнародних та 
регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для 
визначення основних проблем впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості в 
роботі запропоновано розглядати процес управління якістю в рамках системного підходу. Результати.  
У роботі досліджено основні проблеми впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджмен-
ту якості та визначено джерела їх виникнення. Наукова новизна. Розроблена проблематика впровадження 
стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту й обґрунтовано, що процес їх 
вирішення можливий за умов одночасних економіко-соціальних трансформацій на макро- та мікрорівнях з 
урахуванням міжнародних тенденцій світового ринку. Практична значимість. Використання наведеної 
проблематики дозволить керівникам усіх рівнів приймати науково обґрунтовані рішення щодо оптимізації 
менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту. 
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Вступ 

Залізничний транспорт в Україні сьогодні 
залишається одним з пріоритетних напрямків 
розвитку транспортної інфраструктури країни. 
Через низку проблем економічного та політич-
ного характеру його розвиток на сучасному 
етапі характеризується негативними тенденці-
ями, що мають значний вплив як на економіку, 
так і на соціальну сферу в країні. Проте в су-
часних умовах вся транспортна інфраструктура 
України переживає доволі складні часи і її про-
блеми функціонування та розвитку головним 
чином позначаються на якості кінцевого про-
дукту – транспортній послузі. Проблема якості 
транспортних послуг завжди була не тільки ак-
туальною, а й мала і має стратегічний характер 
для нашої країни. Від ефективності функціону-
вання транспорту залежать усі сфери економі-
ки. Така ефективність уособлює в собі і стій-
кість підприємства в ринковому середовищі, і 
його промисловий та економічний потенціали, і 
рівень його фінансової й економічної безпеки 
та незалежності, і ступінь його технологічності 

та оснащеності тощо, і напряму залежить від 
ефективності управління системою якості на 
підприємстві. Управління системою якості, 
прийняте на підприємстві, і виконання міжна-
родних та регіональних стандартів впливають 
не тільки на зростання ефективності наданих 
послуг, а і є вирішальним фактором можливості 
економії ресурсів, що в умовах світової еконо-
мічної кризи має неабияке значення для будь-
якої держави. Проблема якості зазвичай пере-
буває у двох площинах: вона стосується як тех-
нологічного аспекту, так і управлінської сфери, 
об’єднуючи ці два елементи в систему менедж-
менту якості на підприємстві. Така система в 
першу чергу повинна відповідати міжнародним 
стандартам ISO серії 9000, що покликані регу-
лювати стабільність, надійність і перспектив-
ність цієї системи на підприємстві. В умовах, 
коли наша держава намагається попри всі нега-
разди стати повноправним членом європейсь-
кого суспільства, пріоритетом у розвитку тран-
спортної інфраструктури є підвищення конку-
рентоспроможності послуг перевезення та су-
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путніх (додаткових) послуг на основі посилен-
ня впровадження інновацій на підприємствах 
транспорту й суміжних галузей з урахуванням 
системи екологічного управління, що встанов-
лена міжнародними стандартами ISO серії 
14000, а також дотриманням національного 
стандарту управління якості (ДСТУ ISO 
9001:2009). Саме таке поєднання дозволить 
підприємствам транспорту та суміжних галузей 
підвищити ефективність технологічних проце-
сів при підвищенні якості послуг, забезпечити 
безпеку виробничого циклу при мінімізації не-
гативного впливу на навколишнє середовище, 
збільшити рівень ефективності ресурсозбере-
ження та природокористування, і в кінцевому 
результаті вирішити низку наявних економіч-
них проблем як у галузі, так і економіці. 

Аналіз останніх досліджень 

Проблемам функціонування системи якості 
в залізничній галузі присвячено багато науко-
вих праць та розробок. Проте слід зауважити, 
що всі вони базуються на світовій концепції 
якості, яка створювалась на працях таких відо-
мих економістів, як Ф. Тейлор, У. Шухарт,  
Е. Демінг, Дж. Джуран, Г. Тагуті, Ф. Кросбі,  
А. Фейгенбаум, К. Ісикава тощо [1;2;5]. Так, 
роботи А. Фейгенбаум й Е. Демінга є теоретич-
ним підґрунтям менеджменту якості й віднай-
шли практичне застосування при побудові між-
народних стандартів ISO. 

Серед вітчизняних і російських дослідників 
велику увагу проблемам якості на залізничному 
транспорті та на інших підприємствах приділе-
но в роботах І. М. Аксьонова, Н. Д. Іловайсько-

го, А. Н. Кісільова, С. М. Коваленко,  
В. В. Компанієць, Ф. П. Кочнєва, Н. О. Лапіду-
са, О. Е. Наумової, М. Ф. Тріхункова, О. Б. Че-
рнеги, К. М. Шерепи та багатьох інших 
[1;5;6;8]. У цих працях досліджено методоло-
гію управління якості та впровадження системи 
менеджменту якості на підприємствах. 

Проте ці дослідження мають загальний ха-
рактер і проблема якості розглядається здебі-
льшого з теоретичної точки зору, що ускладнює 
їх впровадження на практиці. За умов щорічно-
го приросту кількості систем менеджменту яко-
сті й сертифікатів їх практичне застосування 
наразі стає все складнішим. При цьому специ-
фіка національних підприємств у більшості ви-
падків нівелюється, через що знижується й 
ефективність систем якості. Саме такі світові 
тенденції в системі управляння якістю підси-
люють актуальність цього дослідження.  

Мета 

Метою роботи є виявлення основних про-
блем функціонування системи менеджменту 
якості на підприємствах залізничного транспо-
рту за умов урахування основних факторів 
впливу.  

Виклад основного матеріалу 

Для визначення основних проблем впро-
вадження міжнародних та регіональних стан-
дартів якості необхідно врахувати, що поняття 
якості управління слід розрізняти виходячи з 
різних аспектів та позицій, що схематично 
відображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сфери впливу менеджменту якості на функціонування підприємств залізничного транспорту
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За таких умов на макрорівні управління 
якістю визначатиметься не специфікою функ-
ціонування галузі та суміжних до неї, а буде 
підпорядковуватися світовим тенденціям між-
народних ринків ресурсів та глобалізаційним 
процесам. У результаті виникає проблема ви-
значення ефективної методики оцінювання 
цієї системи з урахуванням багатоаспектності 
та ієрархічності такого менеджменту. Фунда-
ментом такої методики повинне бути моделю-
вання соціально-економічних систем мікро- та 
макрорівнів, які будуть визначатися економі-
ко-технологічним потенціалом і системою ці-
лей виходячи з поточного стану з урахуванням 
можливих ризиків і загроз.  

При цьому найбільший вплив на такі сис-
теми будуть мати обрані управлінські моделі 
прийняття рішень, які становлять іншу про-
блему впровадження міжнародних та регіона-
льних стандартів на підприємствах галузі. 
Адже кожна модель управління повинна вра-
ховувати соціокультурну ідентичність соціа-
льно-економіч-ної системи, що робить її уні-
кальною. Це, у свою чергу, відображається на 
відповідності моделі управління реаліям прак-
тики вітчизняного управління. Тому не можна 
не погодитися з В. В. Компанієць, що основою 
менеджменту якості на підприємствах заліз-
ничного транспорту повинні бути концепції 
духовно-морального управління, соціальної 
відповідальності бізнесу і якості трудового 
життя, концепція якості (модель досконалої 
організації), концепція людського капіталу та 
концепція соціального капіталу [3].  

Сама собою якість управління є не чим ін-
шим як джерелом створення сприятливого се-
редовища для ефективного функціонування та 
розвитку соціально-економічної системи. Від-
так, і головними факторами впливу на ефекти-
вність менеджменту якості на підприємствах 
залізничного транспорту є соціокультурні, мо-
рально-психологічні, духовно-культурні, тех-
ніко-технологічні та соціально-економічні 
чинники. Їх врахування при побудові високо-
ефективного менеджменту якості на цих підп-
риємствах є гарантією впровадження високих 
міжнародних та регіональних стандартів якос-
ті, що, власне, і становить ще одну проблему в 
нашому суспільстві, яке наразі не готове 
прийняти такі стандарти через тяжкий еконо-
мічний стан та політичну ситуацію в країні. У 
той же час без їх прийняття вихід з економіч-

ної скрути також є проблематичним. Тому пе-
ред керівниками як на макрорівні, так і на мік-
рорівні постає проблема гармонізації та адап-
тації міжнародних та регіональних стандартів 
з економіко-політичними реаліями, а відтак, 
визначення пріоритетних цілей та завдань ме-
неджменту якості на підприємствах залізнич-
ного транспорту та суміжних галузей. 

Враховуючи галузеву специфіку, не слід 
також забувати про такі важливі детермінанти 
успішного запровадження стандартів менедж-
менту якості, як організаційний розвиток та 
культура на підприємствах галузі, кваліфіко-
ваність персоналу та ступінь його задоволено-
сті в рамках діючої системи мотивації, склад-
ність та різноспрямованість бізнес-процесів на 
залізницях, фінансовий стан галузі, інновацій-
ний та інформаційний розвиток залізничної 
інфраструктури, а також про ступінь соціаль-
ної відповідальності при управлінні якістю 
надаваних послуг перевезення. Усе це стано-
вить множину проблем, що наразі заважають 
ефективному розвитку залізничного транспор-
ту і відображається на його стратегії, політиці, 
системі управління, організаційній культурі й 
розвитку.  

Ще одним наріжним каменем в даній цари-
ні є проблема ефективного опису і оптимізації 
бізнес-процесів, що доцільно робити окремо за 
сегментами транспортного ринку (за видами 
діяльності підприємств залізничного транспо-
рту): вантажні перевезення і пасажирські пе-
ревезення різного типу; інфраструктура; ре-
монт рухомого складу; науково-дослідна дія-
льність, інші види послуг. Головною пробле-
мою при цьому сьогодні є незавершеність 
процесу корпоратизації Укрзалізниці у прямо-
му і переносному сенсі. Тому і ефективність 
впровадження стандартів наразі не буде висо-
кою.  

Крім того, більшість бізнес-діяльностей 
підприємств залізничної інфраструктури ма-
ють низку проблем інноваційного та інформа-
ційного характеру, через що страждає їх кон-
курентоспроможність на ринку і якість нада-
них послуг. Це різко знижує рівень соціальної 
відповідальності підприємств галузі по відно-
шенню до держави в цілому і навколишнього 
середовища, клієнтів, інвесторів і працівників 
зокрема. 
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Висновки 

Отже, для вирішення окреслених проблем 
впровадження міжнародних й регіональних 
стандартів менеджменту якості на підприємст-
вах залізничного транспорту в першу чергу не-
обхідно здійснити ті перетворення, які допомо-
гли б оптимізувати процес управління не тільки 
якістю послуг, а й зазначеними вище чинника-
ми впливу на неї. Очевидним є і той факт, що 
це питання можливо вирішити тільки за умов 
одночасних економіко-соціальних трансформа-
цій на макро- та мікрорівнях з урахуванням 
міжнародних тенденцій світового ринку. Про-
ведення реформ на підприємствах залізничного 
транспорту і суміжних галузей прискорить те-
мпи євроінтеграції, сприятиме підвищенню їх 
конкурентоспроможності й позитивно вплине 
на всі сфери економічного життя в країні. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Цель. Работа посвящена определению основных препятствий эффективному внедрению международных 
и региональных стандартов менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта. Мето-
дика. Для определения основных проблем внедрения стандартов в работе предложено рассматривать про-
цесс управления качеством в рамках системного подхода. Результаты. В работе исследованы основные 
проблемы внедрения международных и региональных стандартов качества и некоторые источники их воз-
никновения. Научная новизна. Разработана проблематика внедрения международных и региональных 
стандартов менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта и обосновано, что про-
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цесс их решения возможен при условиях одновременных экономико-социальных трансформаций на макро- 
и микроуровнях с учетом тенденций мирового рынка. Практическая значимость. Использование исследо-
ваного материала позволит руководителям на всех уровнях принимать научно обоснованные решения отно-
сительно оптимизации менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта; менеджмент качества; международные 
стандарты; социально-экономическая система; оптимизация. 
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PROBLEMS IN IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AND 
REGIONAL STANDARDS OF QUALITY MANAGEMENT AT 
ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT 

The purpose. The work is dedicated to determin of basic problems for effective implementation of international 
and regional standards of quality management at the enterprises of railway transport. Methods. There was applied a 
systematic approach to investigate the problems of this class in the work.  The Results. The basic problems of quali-
ty standarts implementation and source of their origin are investigated. Scientific novelty. There found out the main 
problems of quality standards implementation process at the enterprises of railway transport, and based that their 
solution is possible providing there are simultaneous economic and social transformations at the micro- and mac-
rolevels with regard to the world market tendencies. The practical significance. Using the above investigation ma-
terials will allow pricipals and managers of all levels to accept scientifically-reasonable decisions in relation to op-
timization of quality management at the enterprises of railway transport. 

Keywords: enterprises of railway transport; quality management; international standards; social and economic 
system; optimization/ 
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