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Метою роботи є дослідження – аналіз сучасного стану організації контролю 

якості швейних виробів вітчизняних виробників у відповідності до ДСТУ ISO 

9000:2015 .  

Завдання роботи є – провести аналітичний огляд інформації щодо сучасного 

стану організації контролю якості швейних виробів вітчизняних виробників у 

відповідності до ДСТУ ISO 9000:2015, з’ясувати вплив різних показників якості 

швейних виробів. 

Об’єктом дослідження є управління якістю продукції швейного виробництва. 

Методи та засоби дослідження. Під час проведення дослідження застосовано 
методи соціології, маркетингу, теоретичного аналізу, узагальнення, порівняння, 

статистичні методи обробки результатів дослідження й експертної оцінки.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Проведено 

аналітичний огляд інформаційних джерел щодо сучасного стану організації контролю 

якості швейних виробів вітчизняних виробників. Запропонована концептуальна модель 

якості, де сукупність її складових відображає систему сучасних поглядів на методи 

оцінки й управління якістю продукції швейного виробництва у відповідності до ДСТУ 

ISO 9000:2015. 

Результати дослідження. Процеси які відбуваються в світовій економіці, а 

саме, змінюється співвідношення між пропозиціями та попитом на одяг, призводять до 

зміни ролі якості в житті споживача і виробника.  

В результаті аналізу визначення якості продукції можна відмітити наступне: 

 якість залежить від великого числа властивостей розглянутої продукції. Для того, 

щоб судити про якість продукції, тобто про ступінь її придатності, недостатньо 

мати в своєму розпорядженні дані про всі властивості продукції, необхідно 

враховувати конкретні реальні умови, в яких вона (продукція) буде 

використовуватись споживачем; 

 якість – це величина, які підлягає оцінці, а, отже, вимірюванню. Ступінь здатності 

продукції задовольняти пропонованим вимогам, повинна бути виражена чисельною 

мірою; 

 споживач товарів та послуг цікавить не тільки ступінь досконалості, наскільки їх 

цінність, і цінність – це функція найрізноманітніших експлуатаційних 

характеристик, зовнішнього вигляду та його ціна. 

Друга складова якості – це оцінка й контроль якості готових виробів. 

Необхідність контролю відображена у ДСТУ ISO 9000:2015. 

Контроль – дії, які включають проведення вимірювань, аналізу, випробувань, 

визначення точність однієї або декількох характеристик продукції, та їх порівняння з 

встановленими у стандартах вимогами.  
Якість продукції (послуги) визначається шляхом проведення різних процедур по 

виявленню відповідності його параметрів нормативним вимогам. Нормативні 

документи – це сукупність ТУ, стандартів, нормативних актів та інших документів, 
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містять показники якості та допустимі відхилення від них. Найбільш важливими з них є 

стандарти. Основними, при оцінці якості швейних виробів є наступні ДСТУ: 

ДСТУ 4519:2006 - Непродовольчі товари. Споживче маркування товарів легкої 

промисловості. Загальні правила. 

ДСТУ 8634:2016 -  Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Настанови що до розроблення та поставлення на виробництво не 

харчової продукції.  

На підставі проведеного аналізу  й роботи підприємства була розроблена 

концептуально модель якості, яка складається з наступної системи поглядів: 

 якість продукції – це система об’єктів, яка представляє собою систему етапів його 

формування; 

 якість формується на етапі проектування й реалізується у процесі виробництва; 

 кадрова складова забезпечення якості, визначається професіоналізмом виконавців, 

організацією праці, його оцінкою; 

 етап проектування складається з трьох під етапів: предпроектних, проектних робіт 

й оцінки результатів етапу. 

Етап виробництва одягу складається з трьох під етапів:   конструкторсько – 

технологічного, технологічного й оцінки результатів роботи кожного під етапу. 

Етап оцінки ставить мету оцінити якість готової продукції з точки зору її подоби 

зразку (табл.). 

Таблиця - Концептуальна модель якості 

Уся сукупність факторів, які визначають якість готової продукції 

Проектна складова Кадрова складова Виробнича складова 

Предпроектний під етап Підготовка кадрів Конструкторсько-

технологічна підготовка 

виробництва 

(конфекціонування) 

Модельно-

конструкторський під етап 

Якість кадрів Технологічний під етап 

(розкрій, пошиття, ВТО) 

Якість проекту  Якість готової продукції 

Встановлення одиничних показників якості 

Встановлення нормативних значень показників якості 

Мета оцінки 

Розробка метода оцінки кожного етапу й під етапу 

Номенклатура показників якості 

Вагомість показників якості 

Визначення кількості якості оцінюючого об’єкту відносно базового об’єкту 

Розробка методики комплексної оцінки якості (готової продукції, кадрів) 

 

Висновки.  

1. Проведено аналітичний огляд інформації щодо сучасного стану організації 

контролю якості швейних виробів вітчизняних виробників у відповідності до ДСТУ 

ISO 9000:2015 

2. Запропонована концептуальна модель якості, де сукупність її складових 

відображає систему сучасних поглядів на методи оцінки й управління якістю продукції 

швейного виробництва. 
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