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РЕФЕРАТ

Об`єктом дослідження є:  процес  управління якістю продукції  на  ПрАт

«Пирятинський сирзавод».

У випускній  роботі  розглянуті теоретичні  аспекти забезпечення якості

харчових продуктів, проведений аналіз економічних та фінансових показників

ПрАТ  «Пирятинський  сирзавод»,  розглянутий  механізм  забезпечення  якості

продукції на підприємстві та запропоновані напрямки щодо підвищення якості

харчових продуктів ПрАТ «Пирятинський сирзавод».

Ключові  слова:  якість,  система  управління,  стандартизація,

сертифікація,  організаційно-економічний  механізм,  ефективність

управління якістю.The object of the study is: the process of product quality

management at PJSC "Pyryatynsky Cheese Factory".

In the final work the theoretical aspects of quality assurance of food products

are  considered,  the  analysis  of  economic  and  financial  indicators  of  PJSC

"Pyryatynsky cheese factory" was conducted, the mechanism of quality assurance of

products at the enterprise was considered and the proposed directions for improving

the quality of food products of PJSC "Pyryatynsky cheese factory" were considered.

Key  words:  quality,  control  system,  standardization,  certification,

organizational and economic mechanism, efficiency of quality management.
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