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В  роботі  розглянуті  теоретичні  питання характеристики  та  показників 

якості продукції, систем якості впровадженних на промислових підприємствах.

Зроблена оцінка техніко-економічного та фінансового стану підприємства. 

Розглянуто напрямки та шляхи удосконалення якості продукції на ПАТ „КВБЗ” 

в умовах економічного розвитку.

Ключові слова: система менеджменту якості, стандарт якості  ISO 9001, 

економічна стійкість підприємства,  реалізація,  фінансова стійкість,  прибуток, 

рентабельність, собівартість.

In job the theoretical questions of the characteristic and parameters of quality 

of  production,  systems  of  quality  introduced  on  the  industrial  enterprises  are 

considered.

The estimation of  a  technical  and economic  and financial  condition  of  the 

enterprise is made. The directions and ways of improvement of quality of production 

on  Joint  Stock  Company  "Kryukovsky  vagonzavod"  in  conditions  of  economic 

development are considered.

Key  words:  system  of  management  of  quality,  standard  of  quality  ISO 

9001,economic  stability  of  the  enterprise,  realization,  financial  stability,  profit, 

profitability, cost price.
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