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Публікації у наукових виданнях

Тип 

публік

ації

Співавтори Назва публікації Бібліографічні дані

Місяць

та рік 

видання

Фахо

ве 

вида

ння

Країна 

видання

ІSI /

Scopus

1 2 3 4 5 6 7 8

СТ

O. Maslak,

N. Grishko,

M. Maslak

Quality costs of machine-

building enterprises in 

Ukraine: a control 

mechanism 

Technium Social Sciences Journal

Vol. 9, 226-336, July 2020. Constanta, 

Romania

07.20 Румунія

СТ -

Концептуальні основи 

управління витратами на 

якість на 

машинобудівних 

підприємствах

Економіка, управління та 

адміністрування. – 2019. – №4 (90).        

– С.47-52.

12.19 Екон. Україна

КМ -

Методи управління 

витратами на якість 

машинобудівних 

підприємств

Колективна монографія «Європейська 

інтеграція: пріоритети стратегічного 

розвитку національного господарства 

України»

2020 Україна

СТ
Павленко О.В., 

Дунь С.В.

Визначення показників 

прохідності тягача         

КрАЗ-6510ТЕ

Автошляховик України. – 2020. – №1.     

– С.19-26.
03.20 Техн. Україна



Публікації за матеріалами конференцій

Тип 

публі

кації

Співавтори Назва публікації Бібліографічні дані

Місяць

та рік 

видання

Країна 

видання

ІSI /

Scopus

2 3 4 5 6 10 11

ТДК
O. I. Maslak,

V. K. Danylko

Automation and digitalization 

of quality cost management of 

power engineering enterprises

International Conference “Problems of automated 

electrodrive. Theory and practice” (PAEP 2020). 

September 21-25, 2020. Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi National University, Ukraine

09.20 Україна Scopus

ТДК Маслак О.І.
Базові параметри для аналізу 

витрат на якість

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: Тези доповідей XХVІІІ 

міжнародної науково-практичної конференції 

MicroCAD-2020, (13-15 травня 2020 року). – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2020.

Прийняті 

до 

публікації 

10.20

Україна

ТДК -
Витрати на якість: проєктні 

рішення

Управління проектами. Ефективне використання 

результатів наукових досліджень та об’єктів 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць 

за матеріалами II міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, (10 квітня 2020 р.). –

НметАУ, УКРНЕТ, НДІВ НАПрН України, Дніпро: 

Юрсервіс, 2020. С. 113-115.

04.20 Україна

ТДК -
Витрати на якість і прибуток 

підприємства

Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб'єктів в нестабільному економічному 

середовищі: Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції з міжнародною 

участю, (Кременчук, 13-15 березня 2020 року). –

Кременчук, КрНУ, 2020. – С. 87-89.

03.20 Україна

ТДК -

Витрати на якість в умовах 

процесного підходу до 

управління на 

машинобудівних 

підприємствах

Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник 

тез ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конферкенції, (Кременчук, 5-7 листопада 2019 

року). – Кременчук, КрНУ, 2019. – С. 171-172.

11.19 Україна

ТДК

Бала В.В., 

Іщенко С.В.,

Колісник А.О.

Сутність та основні принципи 

механізму контролю 

економічної стійкості 

підприємства

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції "Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та 

перспективи", 24 –25  жовтня 2019 р. – Кременчук : 

Видавець СВД Олексієнко В. В., 2019. – С. 55–56.

10.19 Україна



Виконання індивідуального наукового 
плану

Витрати на якість

Витрати на 

запобіжні дії

Витрати на оцінку 

та контроль

Внутрішні витрати 

внаслідок дефектів та 

відмов

Зовнішні витрати 

внаслідок дефектів та 

відмов

Витрати на 

запобіжні дії; 82,4%

Зовнішні витрати 

внаслідок дефектів 

та відмов; 6,5%

Витрати на оцінку та 

контроль; 8,6%

Внутрішні витрати 

внаслідок дефектів 

та відмов; 2,5%

Витрати на запобіжні 

дії; 57,7%

Внутрішні витрати 

внаслідок дефектів та 

відмов; 16,2%

Зовнішні витрати 

внаслідок дефектів та 

відмов; 4,5%

Витрати на оцінку та 

контроль; 21,6%

Збільшення витрат на запобіжні 
дії та контроль зменшує витрати 
на внутрішні та зовнішні 
невідповідності як мінімум у 2,5 
рази порівняно з середнім 
значенням по підприємствам



Виконання індивідуального наукового 
плану

Найменування 

загальної моделі
Категорії витрат Ціль моделі

Модель PAF (PAF model) запобігання + оцінювання + відмови
Зменшити витрати на 

діяльністьМодель Кросбі (Crosby’s 

model)
відповідність + невідповідність 

Модель можливостей або 

альтернативної вартості 

(Opportunity or intangible cost 

model)

запобігання + оцінювання + відмова+ 

можливість 

Зосередити увагу на 

альтернативній вартості та 

зменшити втрати від 

втрачених можливостей 

відповідність + невідповідність + можливість 

матеріальні активи + нематеріальні активи

PAF (вартість відмови включає вартість 

можливостей)

Модель вартості процесу 

(Process cost model)
відповідність + невідповідність

Зменшити витрати на 

здійснення процесу

Модель ABC (ABC model) додана вартість + без доданої вартості 

Знизити витрати на види 

діяльності у порядку 

пріоритетності



Виконання індивідуального наукового 
плану

Коефіцієнти
Стандартна 

помилка

t-критерій 

Стьюдента

p-

значен

ня

Нижня межа 

довірчого 

інтервалу

(2.5%)

Верхня межа 

довірчого 

інтервалу

(97.5%)

Детермінант -56614.15 23609.83 -2.398 0.02500 -105454.80 -7773.50

Технічне обслуговування та ремонт 

оснащення
42.50 10.50 4.047 0.00050 20.78 64.23

Аудит продукції -679.03 127.07 -5.344 2e-05 -941.91 -416.16

Оплата праці контролерів та соціальні 

відрахування контролерам
217.47 70.66 3.077 0.00532 71.29 363.65

Втрати від внутрішніх невідповідностей 31.34 12.65 2.478 0.02097 5.18 57.50

Матриця кореляційних 
коефіцієнтів для чотирьох 

факторів із тридцяти

Результати аналізу впливу 
факторів на результуючий 
показник



Виконання індивідуального наукового 
плану

Стратегічні цілі

Бюджет 

витрат на 

якість

Загальний

бюджет

Програма якості

Місія

Політика у сфері якості

Бізнес-план

Цілі у сфері якості

Показники 
результативності та 
ефективності (KPI) 

центрів 
відповідальності

Показники 
результативності та 
ефективності (KPI) 

підприємства

Взаємозв’язок місії підприємства, стратегічних цілей, політики й цілей у 
сфері якості та бюджетування витрат на якість



Виконання індивідуального наукового 
плану

Вплив витрат на 

якість на прибуток 

підприємства

Постачання та післяпродажне 

обслуговування: 

невідповідності продукції, що 

виявлені після постачання  

Виробництво:

доробка та ремонт продукції,

пошук невідповідностей, 

простої 

Забезпечення якості: 

перевірка та випробування, 

попередження 

невідповідностей

Проектування та розробка:

зміни конструкції та 

технології, доробка

Маркетинг: 

помилкові терміни 

гарантійних зобов’язань  

Схема формування прибутку підприємства з урахуванням витрат на якість



Виконання індивідуального наукового 
плану

Інформаційно-

аналітична система 

управління витратами 

на якість

Нормативи витрат 

на процес

Облік витрат на 

якість

Аналіз витрат на 

якість

Звіти з витрат на 

якість

Аудит витрат на 

якість

Загальна структура інформаційно-аналітичної системи
управління витратами на якість



Виконання індивідуального наукового 
плану

Визначення категорій і статей витрат на 

якість та вхідної інформації

Визначення переліку і форм звітної 

текстової та графічної інформації

Формування технічного завдання на 
розробку (доробку) програмного 
забезпечення

Визначення центрів формування витрат

Аналіз стану управління витратами на 
якість

Створення міжфункціональної команди, 
аналіз русурсів

1
. 
П

ід
г
о
т
о
в
ч
и

й
 е

т
а
п

Навчання персоналу вимогам процедур 

(стандартів) роботи на автоматизованих 

робочих місцях

Документування процедур (стандартів) 
роботи на автоматизованих робочих 
місцях

Реалізація технічного завдання

2
. 
Е

т
а
п

 р
о
зр

о
б
к
и
 п

р
о
д
у
к
т
у

Внесення необхідних змін у програмний 

продукт, документацію

Зворотній зв’язок із споживачами 

вихідних даних

Консультування персоналу

Апробація програмного продукту

3
. 
Е

т
а
п

 т
е
с
т
у
в
а
н
н

я
 п

р
о
д
у
к
т
у

Перепроектування процесів і процедур 

системи менеджменту

Елементи модульної структури 
інформаційно-аналітичної системи з 
управління витратами на якість:

- керівництво та відповідальні особи, 
організаційна структура підприємства;

- номенклатура та специфікації продукції 
підприємства;

- технологічні мапи;
- центри фінансової відповідальності;
- класифікатор витрат на якість;
- нормативні значення витрат на якість;
- бухгалтерські рахунки для робочого 

обліку витрат на якість;
- бюджети витрат на якість;
- звітність (таблична та графічна);
- коригувальні дії.

Етапи впровадження обліково-
аналітичної системи управління 
витратами на якість 



Дякую за увагу!


