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Розробка інтегрованої моделі управління якістю для покращення стратегічної діяльності
підприємств автомобільної галузі
Об’єктивними перешкодами до створення комплексної групи партнерів у ланцюгу поставок є, в першу
чергу, підтримка конкурентоздатності та можливі ризики. Вони викликані потребою у боротьбі з рядом
зовнішніх ризиків, що неминуче виникають на підприємстві при участі у ланцюгу поставок і, в той же час,
підприємство зобов’язане захистити себе та партнерів від негативного впливу власних ризиків, що
загрожують спільній діяльності при участі у ланцюгу поставок. Аналізуючи інформацію про поточний стан
діяльності підприємств, автори описують моделі та прогресивні методологічні підходи до інтегрованого
управління та оцінки результатів діяльності. У статті представлені результати власного дослідження,
включаючи підтвердження наукових гіпотез про важливість автомобільної галузі у Словаччині для
зростання виробництва у країні, створення робочих місць та доданої вартості, а також збільшення впливу на
імпорт чи інновації. Також описані результати з точки зору міжнародних стандартів. У статті представлені
результати емпіричних досліджень автомобільної галузі в плані сукупного виробництва, робочих місць та
доданої вартості в країні. Автори також описують перспективи розвитку автомобільної галузі у Словаччині з
точки зору конкурентоздатності самої галузі та нової промислової політики Словаччини – Industry 4.0. В
основній частині статті описане застосування багатокритеріальних методів для оцінки ефективності вибірки
дослідження на основі моделі аналізу середовища функціонування, результатом якого буде створення
проекту моделі оцінки інтегрованої системи управління якістю на основі принципу оцінки діяльності
підприємств та проекту рекомендацій для їх діяльності.
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Объективными препятствиями к созданию комплексной группы партнеров в цепи поставок являются, в
первую очередь, поддержка конкурентоспособности и возможные риски. Они вызваны потребностью в
борьбе с рядом внешних рисков, неминуемо возникающих на предприятии при участии в цепи поставок и, в
то же время, предприятие обязано защитить себя и партнеров от отрицательного влияния собственных
рисков, угрожающих совместной деятельности при участии в цепи поставок. Анализируя информацию о
текущем состоянии деятельности предприятий, авторы описывают модели и прогрессивные
методологические подходы к интегрированному управлению и оценке результатов деятельности. В статье
представлены результаты собственного исследования, включая подтверждение научных гипотез о важности
автомобильной отрасли в Словакии для роста производства в стране, создания рабочих мест и добавленной
стоимости, а также увеличения влияния на импорт или инновации. Также описаны результаты с точки
зрения международных стандартов. В статье представлены результаты эмпирических исследований
автомобильной отрасли в плане совокупного производства, рабочих мест и добавленной стоимости в стране.
Авторы также описывают перспективы развития автомобильной отрасли в Словакии с точки зрения
конкурентоспособности самой отрасли и новой промышленной политики Словакии – Industry 4.0. В
основной части статьи описано применение многокритериальных методов для оценки эффективности
выборки исследования на основе модели анализа среды функционирования, результатом которого будет
создание проекта модели оценки интегрированной системы управления качеством на основе принципа
оценки деятельности предприятий и проекта рекомендаций для их деятельности.
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