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Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції

Головною метою статті є визначення сутності та структури витрат на якість продукції в системі управління якістю, дослідження класифікації 
витрат на якість, виходячи з цілей обліку та порядку відображення в системі бухгалтерських рахунків задля достовірності і своєчасності інформа-
ційного забезпечення управлінської ланки. У статті розглянуто сутність витрат на якість з урахуванням наукового здобутку вчених-дослідників 
та запропоновано власний підхід до трактування даної категорії. Досліджено структурні елементи витрат на якість та систематизовано їх 
класифікацію. Для цілей бухгалтерського обліку запропоновано класифікувати витрати на якість, виходячи з основних господарських процесів, що 
відбуваються на підприємстві. Розглянуто теоретичні та методологічні підходи до обліку витрат на якість як основи інформаційного забезпечен-
ня надійності системи управління якістю. Запропоновано методику обліку витрат на якість, які виникають у процесах постачання, виробництва 
та реалізації продукції. Узагальнено відповідні висновки та визначено основні напрями подальших досліджень обліково-аналітичного забезпечення 
системи управління якості.
Ключові слова: витрати, витрати на якість, система управління якістю, облік витрат на якість
Рис.: 1. Бібл.: 10. 
Поліщук Олена Тимофіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: Brovkoelen@yandex.ru

УДК 657.471(045)  
Полищук Е. Т. Сущность и некоторые учетные  
особенности расходов на качество продукции

Главной целью статьи является определение сущности и структуры 
затрат на качество продукции в системе управления качеством, ис-
следования классификации затрат на качество, исходя из целей уче-
та и порядка отражения в системе бухгалтерских счетов для досто-
верности и своевременности информационного обеспечения управ-
ленческого звена. В статье рассмотрена суть затрат на качество 
с учетом научного наследия ученых-исследователей и предложен соб-
ственный подход к трактовке данной категории. Исследованы струк-
турные элементы затрат на качество и систематизирована их клас-
сификация. Для целей бухгалтерского учета предложено классифици-
ровать затраты на качество, исходя из основных хозяйственных про-
цессов, происходящих на предприятии. Рассмотрены теоретические 
и методологические подходы к учету затрат на качество как основе 
информационного обеспечения надежности системы управления ка-
чеством. Предложена методика учета затрат на качество, которые 
возникают в процессах снабжения, производства и реализации про-
дукции. Сделаны соответствующие выводы и определены основные 
направления дальнейших исследований учетно-аналитического обе-
спечения системы управления качеством.
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The primary objective of the article consists in determination of the substance 
and structure of product quality expenses in the quality control system, study 
of the classification of quality expenses based on the accounting purposes 
and the form of representation in the system of accounting records for the 
purpose of accuracy and timeliness of the information support of the man-
agement. The article discusses the essence of quality expenses taking into 
account existing research findings and proposes the author’s own approach 
to interpretation of this category. The work studies the structural elements of 
quality expenses and systemizes their classification. For accounting purposes, 
it is proposed to classify quality expenses on the basis of principal economic 
processes occurring at the enterprise. The article also focuses on the theo-
retical and methodological approaches to accounting of quality expenses as 
the foundation of information support ensuring the reliability of the quality 
control system. The work proposes a methodology for accounting of qual-
ity expenses arising at the supply, production, and product sale stages. The 
study makes corresponding conclusions and determines the primary areas 
for further research into the accounting and analytical support of the quality 
control system.
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Вступ. За сучасних ринкових умов серед основних 
вимог існування і розвитку підприємства є виробництво 
конкурентоспроможної продукції, що може бути реалізо-

вана як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Осно-
вні економічні закони підтверджують конкурентоспро-
можність продукції за умови відповідності та дотримання 
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продукції, що обумовлюють її здатність задовольняти пев-
ні особисті і виробничі потреби відповідно до її призначен-
ня  [2, с. 102].

Тобто поняття якості має включати певні характе-
ристики і формувати такі властивості, які б задовольнити 
виробника та споживача продукції. Потреби споживача 
задовольняються в якості спожитої продукції та її під-
твердженні, а потреби виробника – в оптимізації витрат 
виробництва, оцінки якості, можливості мінімізації та ско-
рочення витрат на запобіжні заходи, пов’язані з дотриман-
ням якості продукції, а саме – попередження та усунення 
дефектів тощо.

Отже, врахувавши систему потреб учасників вироб-
ництва та споживання продукції, можна стверджувати, що 
під витратами на якість необхідно розглядати витрати, 
які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 
об’єкта витрат економічно доцільним шляхом (обліковий 
аспект), пов’язані з розробкою та впровадженням належної 
системи якості (управлінський аспект), а також технічними 
характеристиками продукції, які необхідні для її відповід-
ності стандартам якості (технологічний аспект).

Якість продукції має задовольнити потребу спожива-
чів, забезпечити надійність виготовленої продукції та при 
цьому оптимізацію витрат підприємства. Вказані характе-
ристики якості формують вартісну величину продукції від 
процесу її виробництва до післяпродажного обслуговуван-
ня, що у комплексному розумінні складає истему управлін-
ня якістю (СМУ).

Система якості відіграє важливу роль у проведенні 
переговорів з реалізації продукції іноземним покупцям 
і замовникам, що вважають обов’язковою умовою наяв-
ність у виробника стандартів якості і відповідного доку-
мента, що підтверджує її. Ефективність СМУ досягається 
при оптимізації витрат на виготовлення продукції, її реалі-
зації та за необхідності післяпродажного обслуговування.

Негативний досвід впровадження СМУ на вітчиз-
няних підприємствах надав можливість вивчити основні 
причини даної ситуації. 

До основних проблем, що ускладнюють процес впро-
вадження та удосконалення системи управління якістю, 
можні віднести: 

1. Метою розробки та впровадження системи є отри-
мання сертифікату з підтвердження якості та від-
повідності продукції для зовнішніх користувачів, 
а  не підвищення якості виготовленої продукції.

2. Недостатня кваліфікація уповноважених орга-
нів та персоналу для розробки та впровадження 
ефективних систем, внаслідок чого розроблена 
система не відповідає поставленим перед нею за-
вданням (її функціональному призначенню). 

3. Недостатня кваліфікація персоналу підприємства 
для підтримки системи в дієвому стані. Відсут-
ність заходів щодо навчання персоналу. Відсут-
ність положень та посадових інструкції з дотри-
мання якості.

4. Недостатня кількість грошових коштів для залу-
чення консультантів, що розробляють та впрова-
джують СМУ, сертифікації системи уповноваже-
ними органами, постійного навчання персоналу, 

взаємозв’язку між ціною і якістю продукції. Проте на сьо-
годнішній день це сполучення носить досить суперечливий 
характер, оскільки висока якість продукції поряд із підви-
щенням конкурентоспроможності, збільшенням обсягу 
продажів і зростанням частки ринку підприємства звичай-
но призводить до підвищення витрат, а отже, до росту цін 
або зниження рентабельності продукції.

Підвищення потреб споживачів до якості продукції 
зумовлює швидку реакцію підприємства на кон’юнктурні 
зміни та прийняття управлінських рішень у частині управ-
лінню якістю продукції з метою зростання її конкуренто-
спроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме 
налагодженість інформаційних потоків між системами 
бухгалтерського обліку та управління якістю надасть мож-
ливість вчасному та достовірному формуванню даних для 
прийняття рішень менеджерами всіх рівнів. 

Впровадження обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на якість передбачає формування 
інформаційного масиву про них з метою визначення шля-
хів мінімізації та оптимізації, але при цьому не погіршуючи 
якість виготовленої продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань сутності, класифікації витрат на якість та 
їх облікових аспектів присвячено роботи вітчизняних та 
зарубіжних вчених, серед яких праці: Ю. Бурдіна, Є. Кар-
лика, В. Кислицина, Ф. Кросбі, В. Павлова, В. Пархоменка,  
М. Самогородської , І. Тимрієнко, А. Фейгенбаума, В. Фомі-
на, Т. Харламової, Дж. Х. Харрінгтона, Дж. Шанка , М.  Ши-
гуна та інших.

Віддаючи належне науковим здобуткам вчених у до-
слідженнях сутності витрат на якість з економічної та 
управлінської точок зору, слід зазначити про відсутність 
єдиного підходу щодо структури витрат на якість для об-
лікових цілей. Зазначене обумовило актуальність обраного 
дослідження та визначило цільову спрямованість у вирі-
шенні даної проблематики.

Мета статті. Головною метою статті є визначення 
сутності та структури витрат на якість продукції у систе-
мі управління якістю, дослідження класифікації витрат на 
якість, виходячи з цілей обліку та порядку відображення 
в  системі бухгалтерських рахунків для достовірності і своє-
часності інформаційного забезпечення управлінської ланки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перші 
згадки щодо якості продукції згадувались ще у ІІІ ст. до н. е.  
у працях Аристотеля, який за допомогою якості розмеж-
овував предмети між хорошими (якісними) і поганими (не-
якісними) [5, c. 483].

Із збільшенням обсягів виробництва та попиту спо-
живачів зросли вимоги до якості продукції, її значення та 
складових, що формують якість. Так, досліджуючи сутнос-
ті витрат на якість, Е. Еременко у своїх працях трактує їх 
як вартісний вираз використаних у процесі господарської 
діяльності організації ресурсів з метою досягнення сукуп-
ності властивостей продукції, що характеризують її відпо-
відність стандартам, умовам договорів і запитам спожи-
вачів [1].

Дотримуючись основної думки щодо відповідних 
специфічних характеристик продукції, Ю. Белік  стверджує, 
що якість продукції являє собою сукупність властивостей 
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підтримки системи в дієвому стані, відслідкову-
вання новинок у даній сфері та впровадження їх 
у діяльності підприємства. 

5. Нерозуміння сутності стандартів з якості та неро-
зуміння працівниками керівних посад застосуван-
ня даних стандартів у практичній діяльності. 

6. Неякісна робота органів з сертифікації. 
7. СУЯ не має тісного і зворотного взаємозв’язку 

з іншими системами та підсистемами підприєм-
ства  [7].

Підґрунтям для забезпечення, поліпшення та під-
тримки на високому рівні якості продукції є розробка, 
впровадження та постійне удосконалення ефективної, ді-
євої системи управління якістю, функціонування якої зале-
жить від налагодження внутрішньокомунікаційних зв’язків 
у технологічному процесі.

Для забезпечення нормальних умов рентабельної 
роботи потрібно, щоб готова продукція знаходилась у ви-
робництві не менше того періоду, що необхідний для по-
криття витрат на її виготовлення та освоєння. Тому осно-
вне завдання менеджерів полягає у знайдені оптимального 
рішення виготовлення продукції, при якому процес вироб-
ництва, реалізації, дотримання якості на всіх етапах руху 
продукції забезпечується мінімально допустимими витра-
тами, але при цьому задовольняється потреба споживача 
та досягається визначена ціль підприємства в отриманні 
прибутку, пошуку шляхів підвищення інвестиційної актив-
ності і привабливості.

Процес відновлення та вдосконалення продукції 
є досить трудомістким та затратним. Затрати на організа-
цію виробничого циклу та системи управління якістю по-
чинають відшкодовуватися тільки після розробки та нала-
годження серійного випуску якісно-нової продукції. Тому, 
по суті, взаємозв’язок таких витрат складають загальні ви-
трати на виготовлення і якість продукції. 

З діючої методики обліку витрат відомо, що до ви-
трат виробництва бувають прямі та непрямі витрати, які 
складають виробничу собівартість виготовленої продукції. 

Витрати на якість являються витратами на вдоско-
налення властивостей продукції, або ж витрати на запо-
бігання погіршення цих властивостей. До них доцільно 
віднести: витрати на оцінку якості, витрати на запобіган-
ня браку та погіршення якості, витрати на дотримання та 
контроль якості, витрати на оновлення та вдосконалення 
технологічного процесу підвищення якості, а також витра-
ти на систему управління якістю.

Зазначене підтверджується дослідженнями відомо-
го американського вченого Ф. Кросбі, який витрати, що 
пов’язані з якістю, розділив на дві групи, а саме: витрати 
на відповідність та витрати, пов’язані з невідповідністю  
[3, с. 15].

Дещо розширений поділ витрат на якість у свої пра-
цях зробив інший вчений  А. Фейгенбаум, який розмеж-
ував витрати за такими ознаками: превентивні витрати 
– це витрати на попередження випуску продукції неналеж-
ної якості; витрати на оцінку якості; внутрішні втрати від 
невідповідної якості та зовнішні втрати від невідповідної 
якості, тобто вони можуть виникати у процесі використан-
ня готового виробу споживачем [9, с. 138].

Ефективність обліково-аналітичного забезпечення 
системи якості продукції, на нашу думку, досягається при 
розмежуванні витрат на якість по етапам руху готової про-
дукції та з урахуванням основних господарських процесів, 
які вона проходить. 

Тому пропонуємо визначати структуру витрат на 
якість продукції залежно від стадій господарського процесу:

витрати на якість у процесі постачання; 
витрати на якість у процесі виробництва; 
витрати на якість у процесі реалізації. 

У процесі постачання мають місце такі витра-
ти, як: витрати на попереджувальні заходи, витрати на 
контрольно-вимірювальні операції, витрати на підтвер-
дження якості матеріально-технічної бази, яка забезпечує 
виробництво.

На етапі виробництва можемо виділити такі витра-
ти, як: витрати на удосконалення технології з метою під-
вищення якості продукції, витрати на запобігання браку, 
витрати на поліпшення якості, витрати на запобігання 
зниження якості продукції, витрати на систему управління 
якістю тощо.

Процес реалізації продукції включає такий склад ви-
трат: витрати на підтвердження якості готової продукції, 
витрати на забезпечення заданого рівня якості, витрати на 
задоволення морального збитку споживачів у результаті 
споживання неякісної продукції. Отже, на нашу думку, саме 
запропоноване розмежування витрат на якість є основою 
їх облікового відображення та управління.

Розглянувши різні підходи до визначення та струк-
тури витрат на якість, нами було зроблено спробу узагаль-
нити їх класифікацію, з метою повної систематизації ознак 
при вивчені їх видів.

Крім запропонованих видів витрат на якість, виходя-
чи з основних господарських процесів, доцільно доповни-
ти систему класифікаційних ознак такими: 

1. Залежно від стадій виробничого процесу: витрати 
на підвищення якості, витрати на усунення дефек-
тів, витрати на попереджувальні заходи, витрати 
на контрольно-вимірювальні операції. 

2. Залежно від завершального циклу готової продук-
ції та її придатності до кінцевого споживання: ба-
зові витрати, додаткові витрати. 

3. За категоріями витрати на якість поділяються на 
такі: витрати на продукцію, витрати на техніку та 
технологію, витрати на систему управління якістю. 

4. Залежно від очікуваних результатів: витрати на 
підтвердження якості, витрати на поліпшення 
якості, 

5. За стадіями життєвого циклу: витрати на якість 
сировинно-технічної бази, витрати на якість під 
час виготовлення, витрати на якість у процесі ре-
алізації. 

6. Залежно від можливих понесених втрат (збитків): 
витрати на запобігання погіршення якості про-
дукції, витрати на усунення браку, витрати від не-
відповідності продукції, витрати на відшкодуван-
ня неякісної продукції. 

7. За статтями витрат: оплата праці, відрахування, ма-
теріальні витрати, амортизація та інші витрати.



229Проблеми економіки № 1, 2015

економіка та управління підприємствами

Для повного вивчення сутності та структури витрат 
на якість виникає потреба подальшого дослідження таких 
витрат як об’єкти обліку, порядку його організації і мето-
дики відображення в системі бухгалтерських рахунків.

Передумовою організації обліку витрат на якість є ви-
значення необхідних заходів, що забезпечить взаємозв’язок 
інформаційних потоків при формуванні даних. 

Розділяючи систему заходів, запропоновану науков-
цем Н. Левченко [4], вважаємо за необхідне їх розділити, 
виходячи безпосередньо з етапів облікового забезпечення. 

Так, на підготовчому етапі облікового забезпечення 
необхідно визначити підрозділ, відповідального за орга-
нізацію обліку витрат на якість в цілому по підприємству, 
призначити відповідальних осіб за надання оперативної 
інформації по окремим елементам витрат, періодичнос-
ті надання і користувачів інформації, здійснити розробку 
методів збору, обробки, аналізу й оптимізації витрат, а та-
кож можливих шляхів їх резервування. Провести вивчення 
і встановлення попередніх показників для невеликого під-
розділу або однієї виробничої лінії для майбутнього засто-
сування; у міру набуття досвіду роботи з системою витрат 
стане зрозуміло, які категорії і елементи витрат на якість 
слід додати або виключити, визначення джерел інформації, 
їх систематизація, налагодження документообороту між 
різними підрозділами підприємства. Включення питань 
якості та оцінки витрат на якість складовою частиною у всі 
схеми навчання та інструктажу; кожен працівник повинен 
зрозуміти із самого початку економічне значення якості 
і усвідомити, що досягнення і підтримка репутації за якіс-
тю життєвого важливе як для успіху самої організації, так 
і для кожного працюючого усередині неї, що є передумо-
вою розробки посадових інструкцій та загального поло-
ження про дотримання якості продукції у відповідності до 

міжнародних стандартів. Визначити єдине документальне 
оформлення та єдині форми внутрішньої управлінської 
звітності. 

Організаційний етап облікового забезпечення перед-
бачає визначення головної мети формування та функціону-
вання облікового забезпечення якості продукції. 

На даному етапі необхідно розмежувати поставлені 
завдання, виходячи з таких процесів: обліковий, виробни-
чий, технологічний управлінський та збутовий. Це надасть 
можливість розмежувати рівень відпроцесі дотримання 
якості продукції в кожному із процесів. Необхідно здій-
снити вибір та дотримання методів оцінки витрат на якість 
з метою належного використання методів бухгалтерського 
обліку. Розробку та дотримання облікової політики в час-
тині витрат підприємства, в тому числі витрат на якість, 
ефективність якої досягається чіткою структурою витрат 
на якість, що понесе підприємство під час виготовлення та 
реалізації нової конкурентоспроможної та якісної продук-
ції. Первинне відображення витрат на якість в документах 
чіткої форми, які призначенні для внутрішнього викорис-
тання та їх рух цих документів в загальній схемі докумен-
тообороту. 

Крім цього, процес організації обліку витрат на якість 
визначається й іншими складовими (рис. 1.). 

На етапі методичного облікового забезпечення фор-
мується загальна модель обліку витрат на якість в системі 
управління якістю, здійснюється її удосконалення на осно-
вні вже розробленого та узгодженого документального об-
лікового забезпечення системи управління якості. Визна-
чається та здійснюється контроль якості продукції на всіх 
етапах її руху. Формується система рахунків бухгалтер-
ського обліку, виходячи з особливостей обліку та потреб 
користувачів на всіх рівнях СМУ. Визначаються основні 

Визначення завдань організації обліку витрат на якість готової продукції

Забезпечення збереження комерційної таємниці щодо витрат на якість

Забезпечення документообігу для формування інформації про складання 

Вибір методів оцінки витрат на якість

Вибір методів оцінки витрат на якість

Розробка класифікації витрат на якість

Визначення суб’єктів обліку витрат на якість

Вибір об’єктів обліку витрат на якість

Рис. 1. Процес організації обліку витрат на якість готової продукції  [4]
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напрями та здійснюється побудова алгоритмів постійного 
удосконалення облікового забезпечення, виходячи з по-
треб управління. 

Узагальнюючий етап облікового забезпечення перед-
бачає складання визначених форм звітності, що деталізує 
витрати на якість. Звіти повинні бути складені в одному 
стилі з іншими видами фінансової та нефінансової управ-
лінської звітності, бути релевантним цілям бізнесу і давати 
адресатові достатній обсяг інформації. 

Реалізація перерахованого комплексу заходів вима-
гає значних зусиль та часу і надалі може бути використана 
для перебудови всієї системи обліково-аналітичної діяль-
ності на підприємстві. 

Визначення завдань обліку витрат на якість спря-
моване для задоволення загальних потреб зацікавлених 
користувачів. Щодо управлінського обліку, то він формує 
інформацію про витрати на якість поточного і стратегіч-
ного характеру за напрямами політики в області якості, за 
ланками ланцюжка цінностей, а також про витрати (при-
буток) від впровадження заходів щодо вдосконалення 
якості [8]. Цілком виправдано, що сучасні умови господа-
рювання вимагають створення тісних взаємопов’язаних 
зв’язків між системою бухгалтерського обліку та системою 
управління якістю, що потребує формування нових вимог 
до внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків. Чітке 
розмежування та визначення рівня відповідальності допо-
може здійснити налагодженість та координацію інтегра-
ційних систем у стратегічному управлінні підприємством. 
Запропонований поділ методичних інструментів обліково-
аналітичного забезпечення системи управління дозволив 
встановити перелік методів систематичного формування 
взаємопов’язаних складових частин облікового забезпе-
чення. 

Вважаємо за доцільне детальніше розглянути ме-
тодичне відображення інформації про витрати на якість, 
здійснивши її групування в системі рахунків бухгалтер-
ського обліку. 

Вивчаючи дослідження методики обліку витрат на 
якість різними вченими, доцільно зосередити увагу на 
найбільш вагомих працях. Так, І. Тимрієнко пропонує об-
ліковувати  витрати на підвищення якості продукції за-
гальною сумою на рахунку 23 «Виробництво» [8]. Тобто 
вважати такі витрати складовими процесу виробництва. 
Пархоменко В. вважає, що не доцільно вести облік ви-
трат на якість на окремому збірно-розподільчому рахун-
ку, оскільки це лише призведе до збільшення кількості 
синтетичних рахунків і відповідно до збільшення обсягу 
облікової роботи. Вчений вважає, що доречно для цього 
буде вести аналітичний облік на рахунках витрат в розрізі 
«Витрати на якість» [6].  

Іншої точки зору додержується науковець О. Фомін, 
яка для обліку витрат кожного процесу пропонує відкрити 
рахунки і субрахунки різних рівнів, на яких нагромаджу-
ватиметься інформація щодо вартості процесів, переділів, 
статей калькуляції і відхилень за видами продукції (раху-
нок «Основне виробництво» субрахунок «Процес»), у тому 
числі витрат на якість (рахунок «Основне виробництво» 
субрахунок 2 «Витрати на якість»). Тобто групування ви-
трат на якість здійснюється в межах будь-якого процесу  

і в розрізі аналітичних рахунків другого порядку до рахунку 
«Витрати на якість»: 20.2.1. Витрати на забезпечення якос-
ті, 20.2.2. Витрати на підвищення якості, 20.2.3. Втрати від 
невідповідностей цілям управління і потреб в інформації 
для аналізу витрат і відхилень, якості процесів та їх впли-
ву на якість напівфабрикатів, ефективності і відповідності 
внутрішнім стандартам якості  [10].

З метою скорочення затрат облікового процесу, але 
при цьому не порушуючи надійність і достовірність в ін-
формаційному забезпеченні, пропонуємо вести облік ви-
трат на якість відповідно до стадій (процесів) діяльності 
підприємства: постачання – виробництво – реалізація. 
Першочергово необхідно здійснити накопичення витрат 
на забезпечення якості продукції в межах робочого пла-
ну рахунків на субрахунку рахунка 39 «Витрати майбутніх 
періодів» з наступним їх списанням, виходячи з госпо-
дарських процесів. Витрати на якість у процесі постачан-
ня – це витрати на якість сировинної бази тощо доціль-
но обліковувати на субрахунку 2010 «Витрати на якість 
у  процесі постачання», щодо процесу виробництва, то ви-
никає необхідність деталізації рахунку 23 по субрахункам 
231«Виробництво продукції» та 232 «Витрати на якість 
у процесі виробництва» та рахунку 91 по субрахункам 911 
«Загальновиробничі витрати» та 912 «Витрати на якість 
у процесі обслуговування виробництва», а на стадії реа-
лізації продукції необхідно рахунок 93 деталізувати по су-
брахункам 93 «Витрати на збут» та 932 «Витрати на якість 
у процесі збуту».

Зазначена методика обліку витрат на якість надасть 
можливість визначити момент виникнення витрат, здій-
снити контроль та аналіз задля запобігання витрати спо-
живчих властивостей чи погіршення якості продукції до 
завершення повного виробничого циклу, що сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності виготовленої про-
дукції та збереження іміджу підприємства.

Висновки. За результатами проведеного досліджен-
ня з метою організації та впровадження належної системи 
управління якістю продукції визначено структуру витрат 
на якість, систематизовано та удосконалено їх класифіка-
цію. Ефективність системи управління якістю досягається 
надійністю обліково-аналітичного забезпечення на всіх 
етапах збору та підготовки інформації. Це надало змогу 
розглядати основні завдання СМУ з урахуванням методич-
ного інструментарію бухгалтерського обліку та запропону-
вати методику обліку витрат на якість. 

Щодо основних напрямів подальших досліджень, то 
доцільно зосередити увагу вчених на розробці спеціально-
го документального оформлення таких операцій та форму-
вання управлінської звітності.
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