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ПЕРЕДМОВА

Дослідження проблеми прийняття інвестиційних рішень на 
промислових підприємствах виробничої сфери Одеського регіону дозволило 
виділити новий напрям дослідження – розробку нового інструменту
прийняття інвестиційних рішень на експлуатаційному етапі інвестиційного 
проекту – «Система менеджменту якості продаж готової продукції».

На виробничих підприємствах Одеського регіону, незважаючи на вже 
впроваджені системи менеджменту якості, які відповідають вимогам ДСТУ 
ISO 9001-2001 на всіх етапах виробництва і доставки продукції в сукупності з 
кращими сировиною, кваліфікацією персоналу, сучасною оснащеністю,
питання задоволення вимог споживачів і підтримки високої якості продажів і 
сервісу для клієнтів залишається актуальним. Проте жодна з провідних 
установ сертифікації не змогла дати рекомендації щодо розробки системи 
менеджменту якості продаж готової продукції, тому саме така задача була 
вирішена автором в результаті наукових досліджень, що проводились за
період 2004-2013 рр. згідно планів науково-дослідних робіт кафедри обліку, 
аналізу і аудиту ОНПУ. З метою нерозповсюдження комерційної таємниці і 
для узагальнення досвіду впровадження наукових досліджень на декількох 
провідних підприємствах, а також у відповідності до закону України «Про 
доступ до публічної інформації», далі об’єктом впровадження системи є 
знеособлене підприємство виробничої сфери під умовною назвою ПАТ «ТМ»
– найбільший виробник хлібобулочної продукції, споживаної на ринку 
м.Одеси і Одеської області. 

Ключовим моментом в формуванні системи менеджменту якості є 
виділення його основного процесу діяльності та орієнтованість на потреби 
споживача. За таких умов акцент з процесу виробництва продукції 
зміщується на процес «реалізація продукція», який є системою задоволення 
споживчого попиту на необхідну продукцію у повному обсязі і асортименті з 
одночасним пред’явленням документів на її оплату. Система менеджменту 
якості ПАТ «ТМ» поширюється на розробку, виробництво і доставку 
Замовнику хлібобулочних і кондитерських виробів сухий групи. Даний 
документ, як складова частина діючого керівництва з якості, створений з 
метою вивести процес реалізації продукції на якісно новий рівень, 
відповідний високій якості продукції. Керівництво за якістю є основним 
документом системи менеджменту якості ПАТ «ТМ». Рекомендації
розроблено відповідно до вимог і положень ДСТУ ISO 9001 - 2001.



3

УДК 330.526.33.001.14
ББК 65.30

Рекомендовано до друку Вченою радою ОНПУ (протокол №1 від 29.08.14)

Рецензенти:
Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингку Одеського національного 
політехнічного університету.
Яковлєв А.І., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і маркетингу Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Б-20
Балан О.С. Система менеджменту якості як механізм прийняття інвестиційних 
рішень на стадії реалізації продукції інвестиційного проекту виробничого 
підприємства. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 70 с.

Монографія є результатом дослідження проблеми прийняття інвестиційних рішень 
на промислових підприємствах виробничої сфери.

Основу роботи складають результати наукових досліджень, що проводились за 
період 2004-2013 рр. згідно планів науково-дослідних робіт кафедри обліку, аналізу і 
аудиту ОНПУ. Автором досліджено проблему прийняття інвестиційних рішень на стадії 
реалізації продукції як одного з процесів інвестиційного менеджменту промислових 
підприємств. 

Розраховано на науковців, що спеціалізуються у інвестиційному менеджменті та 
практиків супроводу інвестиційних проектів на промислових підприємствах виробничої 
сфери.

УДК 330.526.33.001.14
ББК 65.30

©Балан О.С. 2014

ПЕРЕДМОВА

Дослідження проблеми прийняття інвестиційних рішень на 
промислових підприємствах виробничої сфери Одеського регіону дозволило 
виділити новий напрям дослідження – розробку нового інструменту
прийняття інвестиційних рішень на експлуатаційному етапі інвестиційного 
проекту – «Система менеджменту якості продаж готової продукції».

На виробничих підприємствах Одеського регіону, незважаючи на вже 
впроваджені системи менеджменту якості, які відповідають вимогам ДСТУ 
ISO 9001-2001 на всіх етапах виробництва і доставки продукції в сукупності з 
кращими сировиною, кваліфікацією персоналу, сучасною оснащеністю,
питання задоволення вимог споживачів і підтримки високої якості продажів і 
сервісу для клієнтів залишається актуальним. Проте жодна з провідних 
установ сертифікації не змогла дати рекомендації щодо розробки системи 
менеджменту якості продаж готової продукції, тому саме така задача була 
вирішена автором в результаті наукових досліджень, що проводились за
період 2004-2013 рр. згідно планів науково-дослідних робіт кафедри обліку, 
аналізу і аудиту ОНПУ. З метою нерозповсюдження комерційної таємниці і 
для узагальнення досвіду впровадження наукових досліджень на декількох 
провідних підприємствах, а також у відповідності до закону України «Про 
доступ до публічної інформації», далі об’єктом впровадження системи є 
знеособлене підприємство виробничої сфери під умовною назвою ПАТ «ТМ»
– найбільший виробник хлібобулочної продукції, споживаної на ринку 
м.Одеси і Одеської області. 

Ключовим моментом в формуванні системи менеджменту якості є 
виділення його основного процесу діяльності та орієнтованість на потреби 
споживача. За таких умов акцент з процесу виробництва продукції 
зміщується на процес «реалізація продукція», який є системою задоволення 
споживчого попиту на необхідну продукцію у повному обсязі і асортименті з 
одночасним пред’явленням документів на її оплату. Система менеджменту 
якості ПАТ «ТМ» поширюється на розробку, виробництво і доставку 
Замовнику хлібобулочних і кондитерських виробів сухий групи. Даний 
документ, як складова частина діючого керівництва з якості, створений з 
метою вивести процес реалізації продукції на якісно новий рівень, 
відповідний високій якості продукції. Керівництво за якістю є основним 
документом системи менеджменту якості ПАТ «ТМ». Рекомендації
розроблено відповідно до вимог і положень ДСТУ ISO 9001 - 2001.



70

ЗМІСТ

Передмова 3
Терміни, визначення та скорочення 4
1. Прийняття інвестиційних рішень в сферах діяльності виробничого 
підприємства

8

2. Основний процес діяльності виробничого підприємства –
«реалізація продукції» в системі менеджменту якості

12

3. Змістовна характеристика підпроцесів процесу реалізації продукції 
виробничого підприємства 

14

Додатки 30



Наукове видання

БАЛАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

МОНОГРАФІЯ

Балан О.С. Система менеджменту якості та прийняття інвестиційних рішень 
на виробничому підприємстві. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 70 с.

УДК 330.526.33.001.14
ББК 65.30

Б-20

Тиражовано з готового оригінал-макету
СПД Побута М.І.

Підписано до друку 01.09.2014
Формат 90×60/16. Папір офсетний.
Друк цифровий. Ум. друк. арк. 4,5

Тираж 300 прим.


	sist_men_cover.pdf
	sist_men.pdf

