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Котлярова В. Г., Братішко Ю. С. Метрологічний менеджмент на промисловому підприємстві
Управління метрологічною діяльністю є невід’ємною складовою управління сучасним підприємством. Здійснення результативної та якісної метрологічної діяльності на підприємстві є запорукою того, що продукція, яка виробляється, відповідає технічним вимогам до неї. Тому визначення
поняття та сутності метрологічного менеджменту є актуальним. Мета статті – визначення поняття та сутності метрологічного менеджменту і розробка схеми його застосування в управлінні метрологічною діяльністю підприємства. Визначено, що об’єктом метрологічного менеджменту є процеси вимірювання на промисловому підприємстві; предметом – сукупність технічних, технологічних та організаційних засобів,
необхідних для реалізації процесів вимірювання. Запропоновано підхід до формування системи метрологічного менеджменту, який складається
з двох підсистем: 1) формування системи метрологічного менеджменту, метою якої є організація методичного та ресурсного забезпечення
процесів вимірювання на підприємстві; 2) функціонування системи метрологічного менеджменту, метою якої є забезпечення гарантії того,
що продукція, яка виготовляється, відповідає технічним вимогам до неї. Складові системи пов’язані між собою через взаємозв’язок завдань. Розроблено схему застосування метрологічного менеджменту в управлінні метрологічною діяльністю промислового підприємства та методику
оцінки якості її функціонування. Запропонований підхід дасть змогу підприємству не тільки побудувати систему метрологічного менеджменту,
але й реалізувати його, що підвищить довіру споживачів до якості продукції та буде запорукою стійкого ринкового становища.
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Kotliarovа V. H., Bratishko Yu. S. Metrological Management at an Industrial Enterprise
Management of metrological activity is an integral component of the management of a modern enterprise. Implementation of effective and high-quality
metrological activity at the enterprise is a guarantee that the products manufactured meet the corresponding technical requirements. Therefore, definition of
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Суть ситуаційного підходу полягає в тому, що
функції управління обираються та здійснюються порізному залежно від ситуації. Цей підхід у метрологічному менеджменті не може бути застосований,
адже здійснення процесів вимірювання регламентовано низкою стандартів.
Процесний підхід розглядає управління як неперервну серію взаємозв’язаних управлінських функцій, наприклад планування, організація, контроль,
координація та ін.
При системному підході управлінська діяльність розглядається як низка функціонально обумовлених елементів, що витікають один з іншого, – не як
«одновимірне» явище, а як багатовекторний набір
дій, що забезпечує взаємозв’язок внутрішнього середовища організації з її зовнішнім довкіллям. Щодо
метрологічної діяльності, то для управління нею доцільно використовувати дуалізм підходів: поєднання
системного та процесного підходів [2].

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

В

ходом системи управління метрологічною діяльністю повинні бути технічні вимоги до продукції підприємства, виходом – гарантія того,
що вона відповідає цим вимогам (рис. 1а). За думкою
авторів, для реалізації метрологічної діяльності необхідно застосовувати метрологічний менеджмент,
який складається з двох підсистем: формування системи метрологічного менеджменту та функціонування системи метрологічного менеджменту (рис. 1б).
Характеристику системи метрологічного менеджменту промислового підприємства наведено в
табл. 1.
Таким чином:
 об’єктом метрологічного менеджменту є процеси вимірювання на промисловому підприємстві;
 предметом метрологічного менеджменту є
сукупність технічних, технологічних та організаційних засобів, необхідних для реалізації
процесів вимірювання.
Метрологічний менеджмент складається з двох
підсистем, кожна з яких має свою мету, завдання,
елементи. Причому, система формування є керуючою
стосовно системи функціонування метрологічного
менеджменту. Вони поєднуються через взаємозв’язки
завдань (рис. 2).
Принципи побудови системи метрологічного
менеджменту збігаються з принципами побудови
системи управління якістю. Це пояснюється тим, що
система метрологічного менеджменту є складовою
системи управління якістю [11].
Структура кожної системи формується під
впливом її завдань. Система формування метрологічного менеджменту складається з: технічної, технологічної, кадрової та організаційної підсистем.
Технічна підсистема складається із сукупності
засобів вимірювальної техніки та робочих еталонів

ЕКОНОМІКА
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правління зародилося приблизно сім тисяч
років тому, але тільки з кінця XIX століття
та особливо у ХХ столітті, з розвитком соціального ринкового господарства, воно виділилося в
самостійну сферу знань, тобто в науку. Для характеристики процесів управління господарськими підприємствами зазвичай застосовують поняття «менеджмент». Проте науковці на цей час не дійшли
одностайної думки щодо сутності цього поняття. Під
ним розуміють: і вміння досягати поставленої мети,
використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки
інших людей; і функцію, вид діяльності з керівництва
людьми в найрізноманітніших організаціях та ін. За
думкою авторів, менеджмент – це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством з
метою досягнення встановлених ним цілей.
Управління промисловим підприємством
здійснюється за низкою функцій: управління виробництвом, управління фінансами, управління інноваціями, управління персоналом тощо. Залежно
від предмета управління розрізняють різні види менеджменту: виробничий менеджмент, фінансовий
менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент
персоналу та ін.
Управління метрологічною діяльністю є невід’єм
ною складовою управління сучасним підприємством.
Здійснення результативної та якісної метрологічної
діяльності на підприємстві є запорукою того, що продукція, яка виробляється на ньому, відповідає технічним вимогам до неї. Тому визначення поняття та сутності метрологічного менеджменту є актуальним.
Питаннями розвитку менеджменту як науки та
як функціональної підсистеми управління підприємством займалися багато вчених, зокрема: Альберт А.,
Козаченко А., Коултер М., Мазаракі А., Мескон М.,
Панченко О., Посилкіна О., Роббінс С. та ін. Але питанням формування та розвитку метрологічного менеджменту достатньої уваги приділено не було.
Мета дослідження – визначення поняття та
сутності метрологічного менеджменту та розробка
схеми його застосування в управлінні метрологічною
діяльністю підприємства.
Основною метою метрологічної діяльності
підприємства є забезпечення гарантії того, що його
продукція відповідає технічним вимогам до неї. Для
забезпечення такої гарантії на підприємстві необхідно застосовувати відповідний (функціональний)
менеджмент – сукупність технічних, технологічних
та організаційних засобів, методів і форм управління
метрологічною діяльністю підприємства.
Основною характеристикою менеджменту є
підхід до управління відповідним напрямком діяльності, який визначає вибір і використання всіх інших
компонентів. Найбільш поширеною є думка, згідно з
якою існують три наукові підходи до управління: підхід до управління як до процесу, системний підхід,
ситуаційний підхід [1].
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Технічні вимоги
до продукції підприємства

Управління
метрологічною
діяльністю
підприємства

Гарантія того, що продукція
підприємства відповідає
технічним вимогам до неї

Рис. 1а. Вхід і вихід системи управління метрологічною діяльністю промислового підприємства

Механізм
управління
Технічні вимоги
Формування системи Організаційна
до продукції
метрологічного
структура
підприємства
управління
менеджменту

Функціонування
системи
метрологічного
менеджменту

Гарантія того, що продукція
підприємства відповідає
технічним вимогам до неї

Ресурси, необхідні
для забезпечення якісних
результатів вимірювань
Рис. 1б. Схема складових системи метрологічного менеджменту промислового підприємства
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1
Характеристика системи метрологічного менеджменту промислового підприємства
Ознака
системи

Формування системи
метрологічного менеджменту

Функціонування системи
метрологічного менеджменту

1

2

3

Завдання
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Мета
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Організація методичного та ресурсного
забезпечення процесів вимірювання
на підприємстві

Забезпечення гарантії того, що продукція, яка виготовляється на підприємстві, відповідає технічним вимогам
до неї

Ідентифікація процесів вимірювання, необхідних для підтвердження відповідності виготовленої продукції технічним вимогам.
Ідентифікація процесів забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
вимогам, що відповідають його призначенню.
Визначення ресурсів, необхідних для забезпечення якісних результатів вимірювання,
для підтвердження відповідності продукції
та послуг вимогам.
Розробка системи показників якості функціонування метрологічної системи та методики
оцінювання її відповідності за показниками
результативності й ефективності

Аналіз і встановлення раціональної номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності
вимірювань при контролі показників якості продукції,
параметрів технологічних процесів, контролю параметрів технологічного обладнання.
Організація та забезпечення метрологічного обслуговування ЗВТ.
Здійснення нагляду за контрольним, вимірювальним
і випробувальним обладнанням у реальних умовах
експлуатації, за дотриманням встановлених метрологічних правил і норм.
Організація та забезпечення метрологічного обслуговування випробувального обладнання: облік, атестація
відповідно до встановлених вимог, ремонт.
Організація та забезпечення метрологічного обслуговування засобів допускового контролю: облік, атестація, повірка, калібрування, налагодження.
Організація та забезпечення метрологічного обслуговування вимірювальних каналів вимірювальних систем:
облік, атестація, повірка, калібрування, налагодження.
Організація та виконання особливо точних вимірювань.
Забезпечення достовірного обліку витрат матеріальних, сировинних і паливно-енергетичних ресурсів.
Упровадження сучасних методів і засобів вимірювань,
автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювальних систем.
Розрахунок фактичних показників якості функціонування системи метрологічного менеджменту
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Закінчення табл. 1
1
Підсистеми

2

3

Керуюча

Керована
Орієнтація на споживача
Лідерство
Залучення персоналу
Процесний підхід
Системний підхід до менеджменту
Постійне поліпшення
Підхід до прийняття рішень на основі фактів
Взаємовигідні відносини з постачальниками

Принципи
побудови

Планування
Контроль
Координація
Звітність
Бюджетування

Елементи

Технічна підсистема
Технологічна підсистема
Кадрова підсистема
Організаційна підсистема

Механізм
взаємодії
між елементами

ДСТУ 3561.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення [3].
ДСТУ 3561.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної
системи одиниць. Основні поняття, назви та позначення [4].
ДСТУ 3561.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа [5].
ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення [6].
ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів [7].
ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення [8].
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів [9].
ДСТУ ISO 10012: 2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання [10]

Джерело: авторська розробка.
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дженням, сукупність кваліфікаційних вимог до нього,
програми підвищення його кваліфікації.
Організаційна підсистема – створення формальної структури, в рамках якої обирається форма
управління (централізована чи децентралізована) та
розподіляються обов’язки і передаються повноваження.

Н

а основі ідентифікації ознак системи метрологічного менеджменту запропоновано схему
його застосування в управлінні метрологічною діяльністю промислового підприємства (рис. 3).
Для оцінки якості функціонування системи метрологічного менеджменту пропонується розраховувати показник результативності. Це пояснюється
тим, що метою метрологічної діяльності є гарантування того, що продукція підприємства відповідає
технічним вимогам до неї. Таким чином, результатів
метрологічної діяльності промислового підприємства може бути два: «так» – у разі відповідності та
«ні» – в разі невідповідності продукції технічним вимогам. Для оцінки пропонується використовувати:
 у разі відповідності продукції технічним вимогам до неї – 1 бал;
 у разі невідповідності продукції технічним вимогам до неї – 0 балів.

ЕКОНОМІКА

фізичних величин. Завданням цієї підсистеми є вибір
відповідних ЗВТ та їх підготовка до застосування –
здійснення сукупності операцій, необхідних для гарантування того, що вимірювальне обладнання відповідає
метрологічним вимогам щодо його використання за
призначенням. Причому, якщо щодо ЗВТ, які використовуються в законодавчо регульованій метрології, ці
операції регламентовані відповідними документами
[6–9], то щодо ЗВТ, які не використовуються в законодавчо регульованій метрології, таких вимог немає. Але
відповідно до вимог ISO 10012, все вимірювальне обладнання в рамках системи керування вимірюванням,
яке використовується з метою підтвердження відповідності продукції, повинно мати підтвердження того,
що воно відповідає метрологічним вимогам щодо його
використання за призначенням [12].
Технологічна підсистема – сукупність методів і
методик проведення вимірювань. Основне завдання
підсистеми – забезпечення єдності вимірювань виробничих процесів. У низці галузей це досягається
валідацією методик – експериментальним доказом
того, що методика придатна для вирішення встановлених завдань.
Кадрова підсистема включає персонал, який
безпосередньо займається метрологічним підтвер-
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Джерело: авторська розробка.

Система функціонування
метрологічного менеджменту

Розрахунок фактичних показників якості функціонування
системи метрологічного менеджменту

Забезпечення достовірного обліку витрат матеріальних,
сировинних і паливно-енергетичних ресурсів

Організація та забезпечення метрологічного обслуговування
вимірювальних каналів вимірювальних систем: облік, атестація,
перевірка, калібрування, налагодження

Організація та забезпечення метрологічного обслуговування
засобів допускового контролю: облік, атестація, перевірка,
калібрування, налагодження

Здійснення нагляду за контрольним, вимірювальним
і випробувальним обладнанням у реальних умовах експлуатації,
за дотримання установлених метрологічних правил і норм

Організація та забезпечення метрологічного обслуговування ЗВТ

Упровадження сучасних методів і засобів вимірювань

Організація та виконання особливо точних вимірювань

Аналіз і встановлення раціональної номенклатури вимірюваних
параметрів і оптимальних норм точності вимірювань при
контролі показників якості продукції, параметрів технологічних
процесів, контролю параметрів технологічного обладнання

Забезпечення гарантії того, що продукція, яка виготовляється
на підприємстві, відповідає технічним вимогам до неї

Рис. 2. Взаємозв’язок систем метрологічного менеджменту

Розробка системи показників якості
функціонування метрологічної системи
та методики оцінювання її відповідності
за показниками результативності й ефективності

Визначення ресурсів, необхідних для
забезпечення якісних результатів вимірювання,
для підтвердження відповідності продукції
та послуг вимогам

Ідентифікація процесів забезпечення
відповідності ЗВТ вимогам, що відповідають
його призначенню

Ідентифікація процесів вимірювання,
необхідних для підтвердження відповідності
виготовленої продукції технічним вимогам

Організація методичного та ресурсного забезпечення процесів
вимірювання на підприємстві

ЕКОНОМІКА

Встановлення мети управління метрологічною діяльністю
промислового підприємства
Встановлення мети метрологічного менеджменту
Ідентифікація процесів вимірювання, необхідних для підтвердження
відповідності виготовленої продукції технічним вимогам
Визначення ресурсів, необхідних
для забезпечення якісних
результатів вимірювання,
для підтвердження відповідності
продукції та послуг вимогам

Ідентифікація процесів
забезпечення відповідності ЗВТ
вимогам, що відповідають
його призначенню

Розробка системи показників якості функціонування системи метрологічного
менеджменту та методики оцінювання її відповідності
за показниками результативності
Формування системи метрологічного менеджменту
промислового підприємства

Планування
Контроль

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Координація
Звітність
Бюджетування
Розрахунок фактичних показників оцінки якості функціонування
системи метрологічного менеджменту промислового підприємства

Так

Чи відповідають рівні фактично
розрахованих показників якості функціонування системи
метрологічного менеджменту
запланованим?

Ні

Рис. 3. Схема застосування метрологічного менеджменту в управлінні метрологічною діяльністю
промислового підприємства
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Оцінку відповідності варто проводити за кожною номенклатурною групою товарної продукції в
розрізі асортиментних груп за формулою:
P = P1 + P2 + ... + Pn ,
(1)
де n – кількість номенклатурних груп товарної продукції підприємства;
Рn – результативність метрологічною діяльності за номенклатурною групою, розраховується за
формулою:
(2)
Pn = ∑ mj =1 A j ,

ЕКОНОМІКА
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де j – кількість асортиментних позицій у n-номен
клатурній групі;
Аj – результативність метрологічної діяльності
за асортиментною позицією в розрізі номенклатурної
групи товарної продукції.
Запланований рівень показника результативності метрологічної діяльності підприємства (Рпл)
повинен дорівнювати сумі асортиментних позицій
товарної продукції. Фактичний (Рф) – сумі асортиментних позицій товарної продукції, яка відповідає
технічним вимогам до неї.
Для оцінки метрологічної діяльності розраховується коефіцієнт результативності (kр) за формулою:
Рф
(3)
kp =
.
Рпл
Оцінку результативності діяльності пропонується проводити за шкалою Харрингтона. Якщо
0,8 < kр < 1, метрологічна діяльність промислового
підприємства результативна. Але у випадку, коли коефіцієнт результативності менше одиниці, необхідно
проводити аудит метрологічної діяльності за кожною
номенклатурною групою та розробляти заходи щодо
підвищення її результативності за ними. Якщо kр < 0,8,
метрологічну діяльність пропонується визначати
нерезультативною. Цей показник означає, що понад
20% товарної продукції не відповідають технічним
умовам. Тобто, згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» її взагалі не можна виробляти
та реалізувати.
ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонований підхід дасть змогу підприємству не тільки побудувати систему метрологічного менеджменту, але й реалізувати його, що
підвищить довіру споживачів до якості продукції та
буде запорукою стійкого ринкового становища.
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Метою статті є дослідження сутності ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу та виявлення причин його виникнення. У статті проведено дослідження ризику, структуроване відповідно до двох дихотомій: ризик/надійність і ризик/небезпека.
При цьому поняття ризику управлінського рішення означає складний комплекс альтернатив, у ході аналізу яких виникає необхідність прийняття
рішення. Протилежна сторона в кожному випадку виступає лише як поняття рефлексії, чия функція — прояснити, що ж у конкретному випадку
акцентується в самому ризику: проблема точності вимірювання в першому випадку або ступінь відповідальності власне за збиток — у другому.
Щодо обох відмінностей виявлено, що вільного від ризику управлінського рішення не існує. Доведено, що поняття ризику в процесі прийняття
управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу слід протиставляти поняттю надійності. Науковий підхід до визначення надійності
представлено в твердженні, що абсолютна надійність недосяжна. Наведено феномен обґрунтованого ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу, який є частиною загальної проблеми, що вивчається вченими-економістами та термінологічно фіксується як «обґрунтована господарська діяльність». Елементом такої діяльності є прийняття управлінських рішень. Запропоновано дослідження ризиків, що мають імовірність виникнення у процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу, на якісному
та кількісному рівнях. При цьому доведено, що саме кількісне дослідження ризиків, виявлених на якісному рівні, є основною метою аналізу ризиків
згідно з теорією прийняття рішення за наявності ризику.
Ключові слова: управління, поведінкова економіка, управлінські рішення, ризик, процес прийняття управлінських рішень.
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