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Траченко Л. А. Експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт на підприємствах сфери 
інжинірингових послуг

Метою статті є визначення методологічних і практичних аспектів щодо проведення експертного оцінювання якості виконання електромон-
тажних робіт зі складання електротехнічного обладнання в компаніях сфери інжинірингових послуг з метою поліпшення систем управління 
якістю та діяльності підприємств загалом. У статті доведено, що сучасні підходи і методи з управління якістю на підприємствах сфери інжи-
нірингових послуг нерозривно пов’язані зі створенням цілісних і дієвих систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015, які побудовані на трьох складових: оцінюванні, моніторингу та контролі, але найважливішим серед них є саме оцінювання. На-
голошено, що виконання електромонтажних робіт є одним із бізнес-процесів інжинірингового підприємства енергетичного спрямування, тому 
забезпечення належної якості та задоволення потреб і очікувань замовників робіт є першочерговим завданням керівництва компанії. Визначено 
алгоритм виконання робіт з монтажу електротехнічного обладнання, розроблено операційні процедури на кожному етапі їх здійснення з метою 
ефективного оцінювання якості. Проведено експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт з монтажу електротехнічно-
го обладнання із застосуванням діаграми Ісікави, контрольного листка та діаграми Парето; отримано важливу інформацію для керівництва 
інжинірингового підприємства щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення якості робіт. Обґрунтовано доцільність за-
стосування визначених у статті методологічних і практичних аспектів для експертного оцінювання якості виконання будь-яких робіт/послуг 
на підприємствах сфери інжинірингу.
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Траченко Л. А. Экспертная оценка качества выполнения 
электромонтажных работ на предприятиях сферы 

инжиниринговых услуг
Целью статьи является определение методологических и практиче-
ских аспектов проведения экспертной оценки качества выполнения 
электромонтажных работ по сборке электротехнического обору-
дования в компаниях сферы инжиниринговых услуг с целью улучшения 
систем управления качеством и деятельности предприятий в целом. 
В статье доказано, что современные подходы и методы управления 
качеством на предприятиях сферы инжиниринговых услуг неразрыв-
но связаны с созданием целостных и действенных систем управления 
качеством в контексте требований международного стандарта  
ISO 9001:2015, которые построены на трех составляющих: оценке, 
мониторинге и контроле, но важнейшим среди них является именно 
оценивание. Отмечено, что выполнение электромонтажных работ 
является одним из бизнес-процессов инжинирингового предприятия 
энергетического направления, поэтому обеспечение надлежащего 
качества и удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков ра-
бот является первоочередной задачей руководства компании. Опре-
делен алгоритм выполнения работ по сборке электротехнического 
оборудования, разработаны операционные процедуры на каждом 
этапе их осуществления с целью эффективного оценивания качества. 
Проведено экспертное оценивание качества выполнения электромон-
тажных работ по сборке электротехнического оборудования с при-
менением диаграммы Исикавы, контрольного листка и диаграммы 
Парето; получена важная информация для руководства инжинирин-
гового предприятия по принятию управленческих решений, направ-
ленных на улучшение качества работ. Обоснована целесообразность 
применения определенных в статье методологических и практиче-
ских аспектов экспертного оценивания качества выполнения любых 
работ/услуг на предприятиях сферы инжиниринга.

UDC 65.018:338.46
JEL: L15; L23; L94

Trachenko L. А. Expert Assessment of the Quality of Electrical  
Installation Work at the Enterprises in the Sphere 

of Engineering Services
The article is aimed at defining the methodological and practical aspects of 
conducting an expert assessment of the quality of electrical installation work 
on the assembly of electrical equipment in companies in the sphere of engi-
neering services in order to improve the quality management systems and 
activities of enterprises in general. The article proves that modern approach-
es and methods of quality management at the enterprises in the sphere of 
engineering services are inextricably linked with the creation of holistic and 
effective quality management systems in the context of the requirements of 
the international standard ISO 9001:2015, which are built upon three compo-
nents: assessment, monitoring and control, the most important among them 
being the assessment. It is noted that the performance of electrical installa-
tion work is one of the business processes in the engineering enterprise of 
the energy sector, so ensuring the proper quality and meeting the needs and 
expectations of the customers of the work is a priority for the company’s man-
agement. The algorithm for the assembly of electrical equipment has been 
defined, operational procedures have been developed at each stage of their 
implementation and in order to effectively assess the quality. An expert as-
sessment of the quality of electrical installation work is carried out using the 
Ishikawa diagram, the checklist and the Pareto diagram; important informa-
tion is obtained for the management of an engineering enterprise as to mak-
ing managerial decisions directed towards improving the quality of work. The 
feasibility of applying the methodological and practical aspects of the expert 
assessment of quality concerning any work/services at the enterprises in the 
sphere of engineering services is substantiated.
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Прагнення України інтегруватися до європей-
ських економічних структур вимагає вве-
дення в дію нових стратегій розвитку, упро-

вадження яких продиктовано ринковою економікою. 
За таких умов будуть ефективно працювати лише ті 
підприємства, які мають надійних постачальників, 
сучасні технології, належну інфраструктуру та, голо-
вне, ефективну систему управління, тобто ті фактори, 
що забезпечують належну якість продукції та конку-
рентні переваги. Також на тлі гострої конкуренції 
життєво необхідним стає орієнтир на постійне вдо-
сконалення систем управління якістю на всіх рівнях 
діяльності [1; 2].

На сучасному етапі діяльності підприємств в 
Україні, зокрема сфери інжинірингових послуг, для 
забезпечення належної якості виконання робіт/ по-
слуг, підвищення конкурентоспроможності компаній 
та їх сталого розвитку є актуальним і доцільним фор-
мування, впровадження та сертифікації систем управ-
ління якістю (СУЯ) в контексті вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) «Сис-
теми управління якістю. Вимоги» [3]. Разом із тим, 
аналіз світової практики дозволяє дійти висновку, що 
сучасні підходи і методи з управління якістю на під-
приємствах сфери інжинірингових послуг нерозрив-
но пов’язані зі створенням цілісної та дієвої системи 
управління якістю (СУЯ) в контексті вимог міжна-
родного стандарту ISO 9001:2015. Саме такий підхід 
є ефективним засобом забезпечення належної якості 
виконання робіт (послуг), підвищення їхньої конку-
рентоспроможності, досягнення цілей бізнесу [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про наявність великого обсягу наукових праць 
зарубіжних і вітчизняних учених щодо формування 
систем управління якістю на підприємствах, зокрема 
сфери інжинірингових послуг, моніторингу та оці-
нювання якості робіт/послуг. Вагомий внесок у за-
гальні теоретичні надбання науки щодо питань СУЯ 
підприємств зробили Kopecky M. та Mauch P. D. [1; 
2], які стверджують, що на тлі гострої конкуренції 
життєво необхідним стає орієнтир на постійне вдо-
сконалення систем управління якістю на всіх рівнях 
діяльності підприємств. Сухінін Д. В. [5] проводить 
аналіз основних проблем у застосуванні оцінювання, 
моніторингу та контролю в системі управління якіс-

тю муніципальних послуг в Україні. Краснікова О. С.  
[6] розглядає науково-теоретичні засади впрова-
дження системи управління якістю на підприємстві 
та акцентує увагу на основних проблемах забезпе-
чення якості вітчизняної продукції. Кузнецова І. О. [7] 
визначає важливий внесок сучасних концепцій, які є 
розвитком інжинірингу в управлінні діяльністю під-
приємства як новий погляд на побудову компанії, що 
складається із сукупності бізнес-процесів. 

Проте недостатньо уваги присвячено дослі-
дженню методологічних і практичних аспектів щодо 
оцінювання якості виконання робіт/послуг компаній 
сфери інжинірингових послуг.

Метою статті є визначення методологічних  
і практичних аспектів щодо проведення експертно-
го оцінювання якості виконання електромонтажних 
робіт по складанню електротехнічного обладнання 
в компаніях сфери інжинірингових послуг з метою 
поліпшення систем управління якістю та діяльності 
підприємств загалом. 

Невід’ємними складовими системи управління 
якістю є моніторинг, оцінювання та контр-
оль. У цілому вся система управління якістю 

побудована на трьох складових: оцінюванні, моніто-
рингу та контролі, але найважливішим серед них є 
саме оцінювання [5]. Індикаторами оцінювання сис-
теми управління якістю підприємства можуть ви-
ступати показники наявності процесів, вимірювання 
та аналізу процесів і якості продукції та послуг. Сто-
совно наявності процесів, то такими показниками є: 
визначення діяльності кожного виробничого підроз-
ділу як процесу; взаємозв’язок між підрозділами у ви-
гляді процесів; наявність процесів усередині підроз-
ділів; наявність «наскрізних» процесів виробництва 
та надання послуг. Стосовно вимірювання та аналізу 
процесів, то це встановлення реальних індикаторів та 
показників, які характеризують кожний процес (це 
стосується процесів як управління, так і виробництва 
товарів та послуг) для прогнозування, виконання та 
аналізу діяльності на підприємстві [6].  

Сучасна економіка та різні її сфери сьогодні 
потребують комплексного підходу до здійснення ви-
робничо-господарської діяльності. Суб’єкту господа-
рювання недостатньо придбати технологічну лінію, 



224

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2019
www.business-inform.net

інформаційну систему чи інше обладнання. Він заці-
кавлений у тому, щоб це все було фахово відібрано, 
змонтовано та експлуатовано. Саме завдяки цьому 
рівень конкурентоспроможності виробництва буде 
вищим. Звертаючись в інжинірингове підприємство 
лише з технічним завданням, суб’єкт господарюван-
ня через певний час одержить кілька варіантів вирі-
шення цього завдання з обґрунтуванням витрат на 
його реалізацію. Окрім того, працівники інжинірин-
гового підприємства можуть запропонувати варіанти 
можливого обладнання для виконання зазначених 
завдань, забезпечити його монтаж і пусконалагоджу-
вальні роботи. Вони також, за бажанням замовника, 
підготують усі необхідні проектні документи, забез-
печать навчання персоналу, ліцензують виробництво, 
здійснять сертифікацію продукції тощо. Отже, саме 
необхідність комплексного підходу до ведення ви-
робничо-господарської діяльності та реалізації від-
повідних проектів спричинила розвиток нового на-
пряму діяльності – інжинірингу [7].

Існує три основні методи надання інжиніринго-
вих послуг. Перший метод – коли більшу частину 
робіт виконують місцеві фірми або персонал за-

мовника. У цій ситуації інжинірингова фірма висту-
пає лише в ролі консультанта і за здійснення проекту 
відповідальності не несе. При другому методі велика 
частина або всі інжинірингові послуги і, відповідно, 
відповідальність за виконання проекту несе інжині-
рингова фірма. При будівництві об’єктів «під ключ» 
застосовується третій метод. У такому разі інжи-
нірингові послуги надає генеральний підрядник як 
складова частина всього комплексу послуг [8]. Варто 
зазначити, що всі етапи електромонтажних робіт від 
проектування до фінального пуску – процес склад-
ний. Він вимагає не тільки професійної підготовки, 
але й спеціального обладнання, яке дозволяє прово-
дити електромонтажні роботи правильно, із дотри-
манням норм безпеки, та гарантувати високу якість 
кінцевого результату. 

Складовою електромонтажних робіт є скла-
дання електротехнічного обладнання (ЕТО), зо-
крема електричних щитів. Система електропос-
тачання будь-якої будівлі є системою комунікацій 
між джерелами електроенергії та її споживачами. 
Для нормальної й безпечної роботи такої системи в 
ній мають бути передбачені розподільні та захисні 
пристрої, які дозволяють оперативно направляти 
живлення до споживача, включати й вимикати по-
дання електроенергії, а також оберігати комунікації 
та споживачів від критичних і неоптимальних режи-
мів роботи, а користувачів – від небезпеки поразки 
електричним струмом. Для забезпечення зручності 
монтажу, обслуговування й моніторингу захисних і 
розподільних пристроїв їх, як правило, групують ло-
кально в єдиному корпусі. Традиційно такі корпуси 
називаються щитами.

Виконання робіт зі складання ЕТО є найваж-
ливішим етапом під час проведення електро-
монтажних робіт, оскільки від якості цього 

процесу залежить подальше функціонування всієї 
електромережі та безпека її використання. Окрім 
того, виконання електромонтажних робіт є одним із 
бізнес-процесів інжинірингового підприємства енер-
гетичного спрямування, тому забезпечення належної 
якості та задоволеність потреб і очікувань замовни-
ків робіт є першочерговим завданням керівництва 
компанії. З метою забезпечення належної якості ви-
конання робіт зі складання ЕТО доцільно проводити 
оцінювання їх якості із застосуванням таких інстру-
ментів: діаграма Ісікави, контрольний листок і діагра-
ма Парето. Методологічними аспектами щодо екс-
пертного оцінювання якості є розроблені алгоритм 
та операційні процедури на основі технології щодо 
складання електричних щитів та із застосуванням 
процесного підходу – важливого принципу створен-
ня СУЯ в контексті вимог міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015. Алгоритм наведено на рис. 1.

Кожну операцію, яка є складовою виконання 
робіт зі складання електричних щитів, розглядаємо 
як процес, що має вхід і вихід. Вихідні дані попере-
дньої операції часто є входом наступної.

Такий підхід дозволить забезпечувати якість 
кожної етапу виконання електромонтажних робіт, 
а отже, і, загалом готового виробу – електричного 
щита. Операційну процедуру «ознайомлення з про-
ектом персоналу виробничого цеху (однолінійна 
електрична схема)» наведено на рис. 2. За такою ж 
методологією розроблено операційні процедури для 
кожного наступного етапу виконання робіт зі скла-
дання електротехнічного обладнання.  

Застосовуючи дані операційних процедур, за 
допомогою діаграми Ісікави було визначено всі мож-
ливі параметри, що впливають на якість виконання 
робіт зі складання електричних щитів та проведена їх 
ідентифікація експертним шляхом. У результаті іден-
тифікації визначилися першочергові та другорядні 
причини впливу на якість. Першочерговими причи-
нами вважаємо кожний етап виконання робіт зі скла-
дання електричних щитів.

Параметри, що впливають на якість виконання 
робіт зі складання електричних щитів, схематично 
від ображено на рис. 3. 

Як показано на рис. 3, визначились першочерго-
ві причини, що впливають на якість виконання робіт 
зі складання електричних щитів, та другорядні. При-
чини (параметри), що впливають на якість виконан-
ня робіт зі складання електричних щитів, визначено 
за участю спеціалістів-експертів (начальник вироб-
ничого цеху, начальник ЕТЛ, начальник технічного 
відділу). Взаємозв’язок ідентифікованих причин, які 
впливають на якість виконання робіт зі складання 
електричних щитів, наведено в табл. 1.
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9. Здавання електричних щитів в експлуатацію на об’єкті замовника

8. Пусконалагоджувальні роботи щодо установки електричних щитів
на об’єкті замовника

7. Складання електричних щитів на об’єкті замовника

6. Пакування, підготовка до транспортування електричних щитів
на об’єкт замовника

5. Випробування та перевірка зібраних електричних щитів

4. Технологічний процес складання електричних щитів

4. Забезпечення конструктивом і матеріалами для проведення робіт
відповідно до затвердженого проекту

2. Складання плану-графіка виконання робіт з монтажу електричнимх щитів
згідно з проектом, узгодженим із замовником

1. Ознайомлення з проектом персоналу виробничого цеху
(однолінійна електрична схема)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм процесів виконання електромонтажних робіт зі складання електротехнічного обладнання
Джерело: авторська розробка.

Дослідження проводилися з використанням 
контрольного листка, який містить дані щодо невід-
повідностей з процесів виконання робіт зі складання 
електричних щитів за 1-е півріччя 2018 р. (табл. 2).

Складаємо таблицю для обробки даних (табл. 3).
Будуємо кумулятивну криву (діаграму Парето) 

(рис. 4).
Отже, найважливішою причиною, що впливає 

на якість виконання робіт зі складання електротех-
нічного обладнання, є забезпечення конструктивом 
і матеріалами. Це є інформацією керівництву щодо 
ухвалення управлінських рішень. Згідно з табл. 1, на 
параметр забезпечення конструктивом і матеріа-
лами впливають другорядні фактори: відповідність 
конструктивів і матеріалів вимогам проектно-ко-
шторисної документації; своєчасність забезпечення 
конструктивом і матеріалами. 

Запропонований нами підхід щодо експертного 
оцінювання якості виконання електромонтаж-
них робіт зі складання електротехнічного об-

ладнання є ефективним засобом для її постійного по-
ліпшення та систем управління якістю підприємств 
сфери інжинірингу в контексті вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015. Визначені у статті методо-
логічні та практичні аспекти можуть бути застосова-

ні для оцінювання якості будь-яких робіт/послуг на 
підприємствах сфери інжинірингу.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження визначено алгоритм 

виконання робіт зі складання електротехнічного об-
ладнання, розроблено операційні процедури на кож-
ному етапі їх здійснення з метою ефективного оціню-
вання якості. Проведено експертне оцінювання якос-
ті виконання електромонтажних робіт зі складання 
електротехнічного обладнання та визначено найваж-
ливішу причину, що впливає на якість – забезпечення 
конструктивом і матеріалами, а також обґрунтова-
но вплив другорядних факторів: відповідність кон-
структивів і матеріалів вимогам проектно-кошто-
рисної документації; своєчасність забезпечення кон-
структивом і матеріалами. Це є важливою інформа-
цією для керівництва інжинірингового підприємства 
щодо прийняття управлінських рішень.                   
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Відповідальність

Функції

Критерії оцінювання якості

Начальник проектного відділу несе відповідальність за внесення змін до проекту та за перевірку
схемних рішень проекту.
Начальник виробничого цеху несе відповідальність за своєчасне вивчення персоналом
проектної документації, надання пропозицій та рекомендацій щодо змін начальнику проектного
відділу

Компетентність персоналу виробничого цеху

Ознайомлення персоналу виробничого цеху з проектом, наданим проектним відділом.
Внесення пропозицій щодо змін, доповнень до проекту для поліпшення процесу
складання щитів та їхньої функціональної здатності (у разі необхідності).
Затвердження начальником виробничого цеху запропонованих заходів щодо поліпшення
процесу складання щитів.
Формування рекомендацій щодо внесення змін у проект начальнику проектного відділу.
Затвердження змін у проекті (у разі необхідності) 

Процес, результатом якого є відпрацьований проект з необхідними змінами
та доповненнями

Проект Ознайомлення
персоналу з проектом

Проект, відпрацьований
персоналом

  

Рис. 2. Операційна процедура «ознайомлення з проектом персоналу виробничого цеху  
(однолінійна електрична схема)» 

Джерело: авторська розробка.

5 6 7 8 9

1 2 3 4

1.1

5.1 6.1 7.1 8.1 9.1

2.1 3.1 3.2 4.3

1.2

5.2 6.2 7.2 8.2 9.2

4.1 4.2

ЩЕ

Рис. 3. Діаграма Ісікави для аналізу причин, що впливають на якість виконання робіт  
зі складання електричних щитів

Примітки: ЩЕ – якість виконання робіт зі складання щитів електричних; 1 – ознайомлення з проектом персоналу виробничого цеху;  
1.1. – компетентність персоналу; 1.2. – відповідність вимогам нормативної документації; 2 – складання плану-графіка виконання робіт з 
монтажу електричних щитів; 2.1. – обґрунтованість термінів плану-графіка; 3 – забезпечення конструктивом і матеріалами; 3.1. – відповід-
ність конструктивів та матеріалів вимогам проектно-кошторисної документації; 3.2. – своєчасність забезпечення конструктивом і матері-
алами; 4 – процес складання електричних щитів; 4.1. – компетентність персоналу; 4.2. – наявність інструменту та засобів вимірювальної 
техніки; 4.3 – забезпечення робочого місця; 5 – випробування та перевірка зібраних щитів; 5.1 – компетентність персоналу; 5.2. – відповід-
ність засобів вимірювальної техніки вимогам, що до них висуваються; 6 – пакування, підготовка до транспортування електричних щитів 
на об’єкт замовника; 6.1. – компетентність персоналу; 6.2. – наявність інструменту та обладнання; 7 – складання електричних щитів на 
об’єкті замовника; 7.1 – компетентність персоналу; 7.2 – наявність інструменту та засобів вимірювальної техніки; 8 – пусконалагоджуваль-
ні роботи щодо електричних щитів на об’єкті замовника; 8.1. – компетентність персоналу; 8.2 – наявність інструменту та засобів вимірю-
вальної техніки; 9 – здавання електричних щитів в експлуатацію на об’єкті замовника; 9.1. – компетентність персоналу; 9.2 – повнота та 
відповідність приймально-здавальної документації вимогам нормативних документів.

Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 1 

Взаємозв’язок ідентифікованих причин, які впливають на якість виконання робіт зі складання електричних щитів

№ з/п
Причини

Першочергові (операційні процедури) Другорядні

1 Ознайомлення з проектом персоналу виробничого 
цеху 

– Компетентність персоналу;  
– відповідність вимогам нормативно-технічної  
документації

2 Складання плану-графіка виконання робіт по монта-
жу електричних щитів Обґрунтованість термінів плану-графіка

3 Забезпечення конструктивом і матеріалами для про-
ведення робіт відповідно до затвердженого проекту

– Відповідність конструктивів та матеріалів вимогам 
проектно-кошторисної документації;  
– своєчасність забезпечення конструктивом і мате-
ріалами

4 Технологічний процес складання електричних щитів

– Компетентність персоналу;  
– наявність інструменту та засобів вимірювальної 
техніки;  
– забезпечення робочого місця

5 Випробування і перевірка зібраних електричних 
щитів

– Компетентність персоналу;  
– відповідність засобів вимірювальної техніки вимо-
гам, що до них висуваються

6 Пакування, підготовка до транспортування електрич-
них щитів на об’єкт замовника

– Компетентність персоналу;  
– наявність інструменту та обладнання

7 Складання електричних щитів на об’єкті замовника
– Компетентність персоналу;  
– наявність інструменту та засобів вимірювальної 
техніки

8 Пусконалагоджувальні роботи щодо електричних 
щитів на об’єкті замовника

– Компетентність персоналу;  
– наявність інструменту та засобів вимірювальної 
техніки

9 Здавання електричних щитів в експлуатацію  
на об’єкті замовника

– Компетентність персоналу;  
– повнота та відповідність приймально-здавальної 
документації вимогам нормативних документів

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Контрольний листок

№ з/п Параметри (операційні процедури)
Кількість дефектів  

(випадків  
невідповідностей)

1 Ознайомлення з проектом персоналу виробничого цеху 1

2 Складання плану-графіка виконання робіт з монтажу електричних щитів 2

3 Забезпечення конструктивом і матеріалами для проведення робіт відповідно до 
затвердженого проекту 5

4 Технологічний процес складання електричних щитів 1

5 Випробування й перевірка зібраних електричних щитів –

6 Пакування, підготовка до транспортування електричних щитів на об’єкт замовника 1

7 Складання електричних щитів на об’єкті замовника –

8 Пусконалагоджувальні роботи щодо електричних щитів на об’єкті замовника –

9 Здавання електричних щитів в експлуатацію на об’єкті замовника –

Усього 12

Джерело: авторська розробка.
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3. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.

4. Траченко Л. А. Системи управління якістю підпри-
ємств сфери інжинірингу : монографія. Одеса : Видавничий 
дім «Гельветика», 2019. 380 с.

5. Сухінін Д. Сучасний стан застосування оцінювання, 
моніторингу та контролю в системі управління якістю місце-
вих послуг в Україні: основні проблеми та стратегічні пріо-
ритети. Вісник Національної академії державного управління 
при Президентові України. 2013. № 2. С. 139–147.

6. Краснікова О. С. Система управління якістю як 
фактор підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства. Управління розвитком. 2013. № 12. С. 82–84. 

7. Кузнецова І. О. Інжиніринг в процесі управління 
діяльністю підприємства. Вісник соціально-економічних до-
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Таблиця 3

Обробка даних для побудови діаграми Парето

№ 
з/п Параметри (операційні процедури) Кількість 

дефектів
Питома вага 
дефектів, %

Кумулятивна питома 
вага дефектів, %

1 Забезпечення конструктивом і матеріалами відповідно 
до затвердженого проекту 5 42 42

2 Складання плану-графіка виконання робіт з монтажу 
електричних щитів 3 25 67

3 Технологічний процес складання електричних щитів 2 17 84

4 Ознайомлення з проектом персоналу виробничого 
цеху 1 8 92

5 Пакування, підготовка до транспортування електрич-
них щитів на об’єкт замовника 1 8 100

12 100

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 4. Діаграма Парето (кумулятивна крива) 
 для параметрів, що впливають на якість виконання 

робіт зі складання електричних щитів
Примітки: 1 – забезпечення конструктивом і матеріалами від-
повідно до затвердженого проекту; 2 – складання плану-графіка 
виконання робіт з монтажу електричних щитів; 3 – технологічний 
процес складання електричних щитів; 4 – ознайомлення з про-
ектом персоналу виробничого цеху; 5 – пакування, підготовка до 
транспортування електричних щитів на об’єкт замовника)

Джерело: авторська розробка.

8. Траченко Л. А. Інжинірингові послуги як об’єкт то-
варознавства: експертне оцінювання якості : монографія. 
Одеса : Атлант, 2014. 212 c.
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