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Запитання: Що таке «керування якістю», «управління
якості» та «менеджмент якості»?

Потрібно, насамперед, визначити, яка поняттєва різниця
є між термінами «керування», «управління» та «менеджмент».

Бо вони не синоніми.
У сучасних українських словниках, наприклад, у [1] зафіксовано два дієслова керувати

та управляти й відповідно два похідні іменники керування та управління, але з наведених
тлумачень важко зрозуміти поняттєву різницю між цими словами. У огляді [2] показано, що
термінологічні словники різних авторів містять суперечливі (часто�густо навіть протилежні)
варіанти їх ужитку, що, безумовно, спричиняє плутанину.

Якщо слова керувати та керування є традиційними для української мови [3; 4], то управK
ляти (у значенні керувати) та управління — порівняно новими. Виданий на початку ХХ сто�
ліття словник [3] пояснює слово управляти тільки як вставляти, вмонтовувати, закінчувати
роботу; інші значення цього слова не зафіксовано. У опублікованому ще 1926 року словнику
[4] українським відповідником російських слів управлять та управление подано лише керуK
вати, урядувати та керування, урядування.

Примітка. Іменник управління скальковано з російського іменника управление, а не ут�
ворено від українського дієслова управляти. Бо згідно з правилами українського словотвору
[5, § 22, п. 5] суфікс –інн(я) мають іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосним
основи и та і. А іменники, утворені від дієслів із голосним основи а (я), мають суфікс –анн(я)
та –янн(я). Отже, від дієслова управляти повинно було б утворитися управляння [6].

Щоб подолати плутанину, доцільно згідно з [2; 7; 8; 9] у значенні сукупність цілеспрямова�
них дій, що полягає в оцінюванні ситуації та стану об’єкта керування, вибиранні керівних дій та
їх реалізації вживати лише термін керування. А у значенні адміністративна установа або відділ
якоїсь установи, організації, що керує певною галуззю господарської, наукової, військової
діяльності використовувати термін управління [10], так само, як ми вживаємо інші запозичені
слова: бюро, департамент тощо. Такі рекомендації повністю відповідають вимогам [11, додаK
ток Г] щодо забезпечення однозначної відповідності терміна поняттю.

Слово менеджмент запозичено з англійської мови (management), де воно має такі ос�
новні значення [12]:

1) управління, керування; керівництво; завідування;
2) збірн. адміністрація, дирекція;
3) уміння поводитися; уміння володіти (інструментом); уміння справлятися (з роботою);
4) хитрощі, викрут;
5) заст. чуйне ставлення (до людей)
Запозичаючи слова іншомовного походження як терміни, потрібно мати на увазі таке:
1) слово іншомовного походження треба запозичати лише тоді, коли не має власного слова

для якогось поняття [11, п. Г.9.11; 13; 14, п. 5.1.5].
2) запозичаючи, треба підпорядкувати іншомовні слова законам української мови [13]. Зок�

рема, згідно з вимогами [11, п. Г.9.11]  не можна стандартизувати іншомовні іменники на позна�
чення дії, що закінчуються на – ція, – нг, – мент та ін., які не даватимуть змоги розрізняти поняття
дії і події (недоконаного та доконаного процесу) і тим руйнуватимуть структуру української мови.
Такими іменниками можна позначати інші поняття: наслідки дії, об’єкти, суб’єкти тощо.

Веде підрубрику доктор технічних наук,
професор М. Гінзбург,

НДПІАСУтрансгаз, м.Харків

© М. Гінзбург, 2004
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3) значення запозиченого терміна, як правило, семантично вужче порівняно з мовою�дже�
релом [13].

Отже, на нашу думку, в українській мові недоцільно вживати запозичений термін менедK
жмент у таких значеннях:

! сукупність безпосередніх дій на об’єкт керування, оскільки для цього є питомий украї�
нський термін «керування» (рос. «управление»);

! загальну назву керівної діяльності, оскільки для цього є питомий український термін «кеK
рівництво» (рос. «руководство» );

! сукупності керівників певної установи, оскільки є питомий український термін «правліK
ння» (рос. «правление») та вже засвоєні терміни іншомовного походження «адміністрація»,
«дирекція» (рос. «администрация», «дирекция»).

Тому термін management доцільно запозичити тільки в тому його значенні, для якого ук�
раїнська мова не має питомого або вже засвоєного терміна (оскільки за відсутності ринкової
економіки не було й відповідної галузі знань), а саме [1,15,16]: сукупність принципів, методів,
засобів і форм організації та керування виробництвом і виробничим персоналом з метою підви�
щення ефективності виробництва та одержуваного прибутку.

Примітка. Основними видами менеджменту є: виробничий, інноваційний, кадровий,
фінансовий тощо.

Отже, на відміну від терміна керування (який позначає сукупність безпосередніх дій) та
терміна керівництво (який позначає загальну назву діяльності) термін менеджмент в ук�
раїнській мові доцільно вживати у значенні  «галузь знань, яка допомагає здійснювати функції
керування, суб’єктами якого є люди (керівники різних рівнів) і спрямованого на людей (об’єктів
керування)». Оскільки менеджмент – це наука про соціальне, адміністративне керування,
його не треба плутати з технічною дисципліною теорія керування (рос. теория управления
[17], англ. control theory [18]), яка є наукою про керування технічними об’єктами.

Виходячи з наведеного розмежування понять, можна зробити висновок, що слово якість
можна сполучати з трьома іменниками (керування, управління, менеджмент), але значен�
ня цих словосполук різне, що можна проілюструвати так:

Український термін,
російський та англійський

відповідники
Рекомендоване тлумачення

Kерування (чим?) якістю
рос.  управление(чем?)
качеством
англ. quality management

Cкоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та
контролюванні організації щодо якості.
Примітка 1. Спрямовування та контролювання щодо якості звичайно
охоплює розроблення політики в сфері якості та мету у сфері якості,
планування якості, контроль якості, забезпечення якості та поліпшення
якості.
Примітка 2. У [19] неправильно, на нашу думку, у цьому значенні вжито
термін управління якістю, тоді як у інших національних стандартах [20K
24] та класифікаторі [25, п. 03.120.10] ужито правильний, на нашу думку,
термін «керування якістю».
Примітка 3. Поняття керування якістю не слід розуміти буквально, бо
якість не виступає безпосередньо як об'єкт керування. У керуванні якістю
об'єктом керування є навіть не продукція, яку пропонує організація, і не
технологія виробництва чи засоби технічного оснащення. Об'єктами
керування в керуванні якістю є люди, персонал організації, а усі інші вище
названі об'єкти розглядають як входи, виходи чи ресурси у процесах
діяльності персоналу.

Управління (чого?) якості
рос.  управление (чего?)
качества англ. quality control
inspection

Окрема адміністративна установа або відділ якоїсь установи,
організації, що здійснює політику у сфері якості.
Синонім � інспекція з якості.

Менеджмент (чого?) якості
рос. менеджмент (чего?)
качества англ. quality
management

Сукупність принципів, методів, засобів і форм організації та
керування виробництвом і виробничим персоналом з метою
виконання вимог до якості.
Примітка. Менеджмент якості � це галузь знань, яка допомагає
забезпечити якість, на відміну від керування якістю, що є сукупність дій.
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