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РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 98 сторінок, 17 таблиць, список використаних джерел з 50 найменувань.
Об’єктом дипломної роботи виступає транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ПАТ “Укртатнафта”.
Предметом дослідження є шляхи удосконалення управління якістю  продукції на підприємстві.
Мета дипломної роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи управління якістю продукції.
Для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання: 
-	визначено та уточнено поняття якості продукції;
-	систематизовано етапи управління якістю;
-	проведено аналіз фінансово-економічного становища підприємства;
-	виконано аналіз управління якістю на підприємстві;
-	запропоновано коло заходів щодо удосконалення системи управління якістю.
У процесі дослідження були використані наступні сучасні методи дослідження: метод спостережень, методи економічного аналізу, графічні, аналітичні та статистичні методи.
Основний науковий результат роботи полягає у розробці та обгрунтуванні рекомендацій щодо удосконалення системи управління якістю підприємства.
Ключові слова: якість продукції, стандартизація, сертифікація, фінансово-господарська діяльність, система менеджменту якості, міжнародні стандарти. 
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ВСТУП

Одним із наймогутніших інструментів, за допомогою якого підприємство може позиціонуватися на ринку – є якість його продукції. Останнім часом акцент на якість продукції призвів до виникнення світового руху за підвищення якості. Багато компаній стали використовувати програми загального управління якістю, намагаючись постійно підвищувати якість як самого товару, так і усіх етапів його створення. Сьогодні компанії стали оцінювати прибутки, отримані за рахунок підвищення якості, розглядаючи якість як інвестицію і надаючи зусиллям по її підвищенню особливу роль в успіхові підприємницької діяльності.
Тема обраної роботи «Управління якістю продукції на прикладі ПАТ «Укртатнафта» є актуальною і потребує детального вивчення на вітчизняних підприємствах, тому що якість продукції, що випускається, по праву можна віднести до найважливіших критеріїв діяльності будь-якого підприємства. Саме підвищення якості продукції визначає ступінь «життя» підприємства в умовах ринку, темпи науково - технічного прогресу, зростання ефективності виробництва, економію усіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві.
Об’єктом дипломної роботи виступає транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ПАТ “Укртатнафта”.
Предметом дослідження є шляхи удосконалення управління якістю  продукції на підприємстві.
Мета дипломної роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи управління якістю продукції.
Для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання: 
-	визначено та уточнено поняття якості продукції;
-	систематизовано етапи управління якістю;
-	проведено аналіз фінансово-економічного становища підприємства;
-	виконано аналіз управління якістю на підприємстві;
-	запропоновано коло заходів щодо удосконалення системи управління якістю.
У процесі дослідження були використані наступні сучасні методи дослідження: метод спостережень, методи економічного аналізу, графічні, аналітичні та статистичні методи.
Основний науковий результат роботи полягає у розробці та обґрунтуванні рекомендацій щодо удосконалення системи управління якістю підприємства при виході на зовнішній ринок.






















ВИСНОВОК

Підводячи підсумки досліджень, які були проведені у дипломній роботі необхідно виділити головні моменти та зробити наголос на найбільш важливі теоретичні та практичні результати, які отримані при написанні роботи.
Розглянувши і проаналізувавши показники аналізу фінансового стану підприємства ми можемо зробити наступні висновки.
За період з 2012 по 2014 рік підприємство посіло належне місце в галузі, як доволі конкурентноздатний нафтопереробний комплекс. Оскільки поступово впроваджуються в життя реальні завдання, щодо реконструкції, автоматизації та механізації виробничих процесів, а це в свою чергу сприяє впровадженню нових технологій, розширенню виробництва та підвищенню якості продукції. Це в першу чергу результат плідної роботи керівництва і робітників. 
В цілому у підприємства спостерігається позитивна тенденція за основними показниками діяльності. Так, обсяг виробництва продукції ПАТ «Укртатнафта» зріс на 12,2% у 2014 році відносно до 2013р., що в абсолютному значенні склало 2237791 тис. грн. 
За аналізований період зменшилась чисельність промислово-виробничого персоналу. У 2013 чисельність промислово-виробничого персоналу становила 4448 чол., а у 2014 році чисельність зросла до 4250 чол.
Фінансовий результат від основної діяльності у 2014 році має додатнє значення, тобто на протязі аналізованого періоду прибуток підприємства має тенденцію до зростання, а саме: за 2013 рік він зріс на 6,33%.
За аналізований період, тобто у 2014 році в порівнянні з 2012 роком, чистий прибуток підприємства зріс на 98243 тис.грн або на 37,81% при цьому собівартість підвищилась на 454027 тис.грн або 2,44%.
Аналіз політики підприємства стосовно якості продукції, показав, що керуючись принципами орієнтації на споживача і розуміючи важливість отримання їх довіри і поваги, а також збереження позитивного іміджу підприємства керівництво товариства намагається поставляти продукцію для 
атомної енергетики, нафтової, нафтопереробної, газової, хімічної, металургічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості такого рівня якості, який повністю відповідає діючим стандартам, нормам, правилам і спрямований на реалізацію головної задачі – постійного підвищення задоволення споживача.
Проведені в другому розділі дослідження показали необхідність впровадження на підприємстві системи внутрішнього аудиту з метою постійного моніторингу бізнес-процесів та утримання лідуючих конкурентних переваг в області системи якості продукції.
Це обґрунтовується необхідністю в постійному вдосконаленні процесів досягнення цілей з метою  задоволення очікувань споживачів.
Завдяки впровадженню системи внутрішнього аудиту на підприємстві більш ефективно будуть використовуватися інструменти контролінгу в порівнянні з конкурентами. Це дозволить збільшити прибуток за рахунок зменшення долі ринку конкурентів на 20%, додатковий чистий прибуток від впровадження системи становитиме 12,89 тис. грн.                     
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