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комунікаційної політики, правильності вибору сегментів зовнішнього ринку, 
ефективності роботи збутового персоналу тощо. Експортноорієнтовані підприємства, 
потребують, збалансованої збутової діяльності, що дозволить реалізовувати товари та 
послуги на максимальному рівні, тим самим забезпечуючи максимізацію прибутку. 
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На сучасному етапі розвитку муніципальних служб виникає ряд проблем, 

пов’язаних із впровадженням системи управління якістю. Визначимо основні з них:  
– по-перше, відсутність в сучасній науці вичерпного визначення концепту 

«управління якістю» в муніципальній службі, що дозволяє визначити сутність і 
специфіку самого процесу управління;  

– по-друге, відсутність чіткого розуміння структурно-функціональних 
компонентів управління якістю в муніципальній службі; 

– по-третє, невизначеність критеріїв щодо існуючих програм управління якістю 
в муніципальній службі.  

Основною метою є детальне дослідження аспектів управління якістю в органах 
місцевого самоврядування та пошук вирішення наявних проблем та  заходів 
покращення менеджменту якості в даній сфері. Об’єкт дослідження: органи місцевого 
самоврядування міста Кременчука. Розглянемо менеджмент якості в інших країнах та 
результати застосування стандарту ISO 9001. Стандартизація систем управління на 
основі стандарту ISO 9001 уже знайома українським організаціям сфери державного 
та місцевого управління, але Україна значно відстає від багатьох країн за обсягами 
його впровадження. На рис. 1 наведені статистичні дані щодо кількості сертифікатів 
відповідності ISO 9001, отриманих членами Міжнародної мережі органів з 
сертифікації – IQnet.  
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Рисунок 1 Кількість сертифікатів відповідності ISO 9001 
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Ця база розташована на офіційному Інтернет сайті IQNet і є досить 
репрезентативною, оскільки в ній містяться відомості про понад 300 000 сертифікатів 
на відповідність стандарту ISO 9001 у більш ніж 150 країнах, тобто близько 25 
відсотків від усіх сертифікатів ISO 9001, отриманих у світі (згідно із статистикою 
ISO). Усього в реєстрі IQNet зареєстровані близько 4519 організацій, яким виданий 
сертифікат відповідності в межах сектору EA 36 «Державне управління», серед яких 
більше половини – органи місцевого самоврядування.  

Об’єктом дослідження є Кременчуцька міська рада, яка є органом місцевого 
самоврядування у Полтавській області. Адміністративний центр – місто Кременчука. 
Кременчуцька міська рада з 24 лютого 2015 року впроваджує систему менеджменту 
якості. Впроваджуючи політику якості, Кременчуцька міська рада орієнтувалася на 
довгострокові цілі і намагались їх досягти. Але ми провели аналіз цілей та 
результатів, та дійшли до такого висновку, зазначений у табл. 1. 

 

Таблиця 1 Цілі та результати впровадження політики якості  
у Кременчуцькій міській раді 

 

Цілі впровадження політики якості Результати впровадження 
Застосування сучасних методів управління міським 
господарством 

Поліпшення ефективності функціонування 
муніципальних служб  

Створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва та інвестиційної діяльності 

Дає можливість громадянам вести підприємницьку 
діяльність та за рахунок цього зростає кількість 
робочих місць 

Визначення раціонального обсягу документування 
в межах системи управління якістю 

Скорочення кількості документації допомагає 
використовувати час більш  раціонально 

Удосконалення роботи щодо доведення до 
споживачів адміністративних послуг актуальної 
для них інформації 

Краща організація взаємодії з консультантами  

Побудову ефективної системи управління 
персоналом та постійне її поліпшення 

Вирішуються питання щодо доцільності проведення 
СУЯ та зовнішнього оцінювання відповідальності  

Сприяння підвищенню кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування 

Зростання якості виконаної роботи та наданих послуг в 
даній сфері 

Запровадження системного моніторингу процесів 
життєдіяльності міста та постійний аналіз 
результатів своєї діяльності 

Сприяє правильному визначенню потреб міста та за 
рахунок цього спрямованість діяльності органів 
місцевого самоврядування є більш конкретною 

Створення позитивного іміджу міста Кременчука Кременчук стає більш привабливий для інвесторів   
 
Отже, проаналізувавши питання управління якістю в муніципальних службах 

міста Кременчука, можна зробити висновок, що політика якості проводиться, але 
міська влада повинна більше концентрувати увагу на даному аспекті та постійно 
поліпшувати результативність запровадженої системи управління якістю. 
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Останнім часом у загальному складі твердих побутових відходів (ТПВ) значно 

зріс обсяг полімерних відходів, скла, паперу та картону. Причиною цього є зростання 


