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ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Обоснован выбор методов анализа динамических показателей процессов СМК. Для
определения характеристик функционирования процессов со временем использованы
методы непараметрических статистик, не требующие знания закона распределения
показателя качества процесса, как случайной величины. Разработан алгоритм и
методика анализа процессов СМК со временем ее функционирования.
Ключевые слова: система менеджмента качества, оценка процессов,
динамические характеристики, методы непараметрических статистик.
Обґрунтовано вибір методів аналізу динамічних показників процесів СУЯ. Для
визначення характеристик функціонування процесів з часом використано методи
непараметричних статистик, що не потребують знання закону розподілу показника
якості процесу як випадкової величини. Розроблено алгоритм та методику аналізу
процесів СУЯ з часом її функціонування.
Ключові слова: система управління якістю, оцінювання процесів, динамічні
характеристики, методи непараметричних статистик.
Вступ
Процеси інтеграції України до світового співтовариства диктують нові вимоги до
діяльності вітчизняних підприємств із забезпечення якісних характеристик продукції.
Це знайшло своє відображення у гармонізації та запровадженні в Україні міжнародних
стандартів ISO серії 9000, які спрямовані на побудову системи управління якістю (СУЯ),
як сукупності процесів, і управління ними, що у результаті забезпечить належний
рівень якості продукції.
Оскільки, об’єктом управління у складі СУЯ виступають процеси, то для прийняття
керівництвом управлінських дій, необхідно знати кількісну інформацію про якість їх
функціонування. Це дозволить постійно покращувати характеристики процесів та
забезпечить належну роботу системи управління. Для цього підприємствам потрібно
здійснювати моніторинг, вимірювання, порівняння та аналізування показників якості
процесів СУЯ [1].
Процеси, чи СУЯ в цілому, здатні переходити із одного стану в інший під впливом
цілої низки факторів, однак цей перехід не може бути здійснений моментально, а
потребує проходження певного періоду часу. Тому слід оцінювати характеристики
процесів у динаміці, що дасть можливість відстежити закономірність зміни стану
процесу, для подальшого дослідження та застосування управлінських дій
Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Аналіз вимог до СУЯ [2] показав, що одним з принципів управління якістю є
постійне покращення, і для його реалізації підприємство повинно: встановлювати
методи, які дають можливість вимірювати показники кожного процесу (п.п.: 4.1; 8.2.3);
здійснювати оцінку СУЯ, яка включає оцінку процесів (п.п.: 4.1; 8.1); здійснювати
моніторинг, вимір і аналіз процесів (п.п.: 8.2.3; 8.4); проводити аналіз з боку керівництва,
який включає інформацію про показники функціонування процесів (п. 5.6.2). Однак,
самі методи у стандартах не регламентовано, і кожне підприємство самостійно
зустрічається з проблемою визначення механізму оцінювання процесів СУЯ.
Здійснений аналіз сучасних методів кількісного оцінювання якості функціонування
процесів [3–7] показав, що вони спрямовані на визначення показників результативності
та ефективності в заданий час, однак становить інтерес дослідження динамічних
характеристик якості процесів, з метою прийняття управлінських дій.
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Таким чином, проблема обґрунтування методів аналізу динамічних характеристик
якості процесів СУЯ підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів є
актуальною і має безпосередній вплив на забезпечення якості продукції та послуг.
Мета дослідження
Метою дослідження є обґрунтування методів та розробка алгоритму аналізу
динамічних характеристик процесів СУЯ.
Основний матеріал
Застосування системи залежностей між одиничними різнорозмірними показниками
якості процесу та їх оцінками на безрозмірній шкалі [8] дозволяє кількісно оцінити
процес в заданий час. Однак, оцінювання якості процесів СУЯ не може обмежуватись
точковою оцінкою. Процеси, чи СУЯ в цілому, здатні переходити із одного стану в інший
під впливом цілої низки факторів. Цей перехід можна спостерігати з проходженням
певного періоду часу. Положення стандартів ISO серії 9000 враховують цю особливість.
Для оцінки динамічних характеристик зазвичай використовують параметричні
статистики, тобто методи, які потребують знання закону розподілу випадкової величини.
Однак, саме особливістю функціонування СУЯ на підприємствах є відсутність
інформації про розподіл показників, як випадкової величини, адже СУЯ на кожному
підприємстві унікальна: відрізняється складом елементів, якістю їх функціонування та
рівнем взаємодії між собою, на що впливають, як внутрішні, так і зовнішні фактори;
крім того, на кожному підприємстві оцінюють окремий процес за різними показниками
якості. Таким чином, стосовно розподілу значень показників якості процесів СУЯ
закон розподілу, як випадкової величини, є невідомим, тому для оцінки якості процесів
з часом слід застосовувати методи, які не залежать від форми розподілу випадкових
величин, тобто так звані непараметричні статистики [9].
Перш ніж застосовувати методи непараметричних статистик для оцінювання
динамічних характеристик процесів СУЯ необхідно статистичні дані проаналізувати на
предмет відсутності грубих похибок. Адже під час дослідження якості процесів СУЯ
можуть зустрітися випадки, коли експериментальні дані містять грубі похибки, які
виникли у результаті вимірювання чи моніторингу процесів, застосування недостовірної
інформації, а також під час розрахунків узагальненого показника якості процесу тощо.
Такі похибки можуть мати вирішальний вплив на оцінювання якості процесів СУЯ
і, у подальшому, на прийняття необ’єктивних рішень. Пропонується застосовувати
критерій Романовского [10] для аналізу даних узагальненого показника якості процесу
СУЯ з метою виключення грубих похибок із дослідження поводження процесу в часі.
У випадку нестаціонарності процесів, управління потребує стратегічного
втручання у діяльність, і статистичні дані узагальненого показника якості процесу
для аналізу та прийняття, на його підставі, рішень не можуть бути застосовними. Для
підтвердження стаціонарності процесів СУЯ запропоновано використовувати критерій
непараметричних статистик – «критерій інверсій» [9].
Для визначення періоду дії на функціонування процесу СУЯ випадкових та
закономірних факторів обґрунтовано застосування «критерію серій» [9]. Для цього
необхідно поділити спостереження узагальненого показника якості процесу на серії
та перевірити умову випадковості процесу відносно середнього значення. Даний
метод дозволяє з надійністю 95 % визначити період, під час якого випадкові фактори
переважають над систематичними.
У випадку, коли умова випадковості не виконується, запропоновано застосовувати
порядкові статистики з побудовою медіанного ряду, що дозволить виявити систематичну
складову процесу СУЯ. Для визначення довірчих границь величини розсіювання
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ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɱɚɫɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚ [11].
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ (ɪɢɫ. 1) ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɋɍə ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ:
1. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ,
ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɿ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɋɍə ɱɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɚɧɿ
ɹɤɨɫɬɿ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɪɨɰɟɫɭ F x .
2. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ
ɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɦɟɬɨɞɭ
Ɋɨɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ,
ɡɝɿɞɧɨ
ɡ
ɹɤɢɦ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɫɟɪɟɞɧɽ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ
ɏ ɿ ɫɟɪɟɞɧɽ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
Fx i  X
S , ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ: r
. ɇɚ
S
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜɤɚɡɭɽ
ɭɦɨɜɚ r  r * ( r * – ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɞɚɧɿ) [9].
3. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
ɿɧɜɟɪɫɿɣ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ Fx i ! Fx j ɩɪɢ
( j – ɭɫɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜ
ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɪɹɞɿ). Ʉɨɠɧɚ ɬɚɤɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɽ
ɿɧɜɟɪɫɿɽɸ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɜɟɪɫɿɣ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
i j

ɡɚ

ɮɨɪɦɭɥɨɸ

A

n 1

ɞɟ:

¦ Ai ,

i 1

Ai

n

¦ h ij , ɚ

j i 1

1  ɩɪɢ Fɯ i ! Fx j
®
¯0  ɩɪɢ ɿɧɲɢɯ Fɯ i
ɉɪɨɰɟɫ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ: A D  A  A D , A
h ij

n ;1

2

n;

2

n ;1

D
2

,A
n;

D
2

– ɧɢɠɧɹ ɿ ɜɟɪɯɧɹ ɝɪɚɧɢɰɿ (ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ) [9].
4. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɞɿɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ,
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɫɟɪɿɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɣɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ F x ! S, ɩɨɡɧɚɱɢɜɲɢ «+»,
( S – ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɬɚ F x  S , ɩɨɡɧɚɱɢɜɲɢ «-». ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ
ɡɧɚɤɨɦ «+» ɱɢ «-» ɽ ɫɟɪɿɽɸ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɭɦɨɜɭ:
g( a; N1 ; N 2 )  r  G( a; N1 ; N 2 ) , ɞɟ g( D; N1 ; N 2 ) – ɧɢɠɧɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɟɪɿɣ r ; G( D; N 1 ; N 2 ) – ɜɟɪɯɧɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɟɪɿɣ r (ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɿ)
[9].
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5. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɋɍə ɞɿɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɭɦɨɜɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ,
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ F x .
6. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɞɚɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ (2-3) ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡɚ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ.
7. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ, ɹɤɢɣ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ, ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɦɟɞɿɚɧɧɨɝɨ ɪɹɞɭ:
– ɡɧɚɣɬɢ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɫɿɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ:

x ɿ1  ɯ ɿ ; x ɿ1  ɭɿ ; ... ; x ɿ1  mi
yɿ1  ɯ ɿ ; yɿ1  ɭɿ ; ... ; yɿ1  mi
….

mɿ1  ɯ ɿ ; mɿ1  ɭɿ ; ... ; mɿ1  mi
– ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿɡ ɭɫɿɯ ɪɿɡɧɢɰɶ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɢɣ ɪɹɞ;
– ɡɧɚɣɬɢ ɦɟɞɿɚɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɹɤɟ ɽ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɋɍə (ɪɢɫ. 2).

Ɋɢɫ. 2. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ.
8. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɜɿɪɱɿ ɝɪɚɧɢɰɿ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ F x ɡ ɱɚɫɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɪɢɬɟɪɿɣ
ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚ:
- ɡɧɚɣɬɢ ɬɚɛɥɢɱɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚ [9], ɹɤɳɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ N  25;
- ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ:

1 n
1 n
n ; Umax Wmax 
n , ɞɟ n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ,
2
2
ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɨʀ ɛɿɥɶɲɚ; m – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɨʀ ɦɟɧɲɚ, ɬɚ:
ª m( m  n  1 )  1
m( m  n  1 )
mn( m  n  1 ) º
 Wmin .
Wmin «
\
» ; Wmax 2
2
2
12
¬
¼
U min
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– ɡɧɚɣɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɹɤɟ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ Umin ɬɚ Umax ɦɿɫɰɿ, ɹɤɿ ɿ ɛɭɞɭɬɶ
ɞɨɜɿɪɱɢɦɢ ɝɪɚɧɢɰɹɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ F x ɡ ɱɚɫɨɦ (ɪɢɫ. 5).
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɋɍə. Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɞɿʀ, ɤɨɥɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɿ.

Висновки
1. Обґрунтовано вибір методів аналізу динамічних показників процесів СУЯ.
Для визначення характеристик функціонування процесів з часом використано методи
непараметричних статистик, що не потребують знання закону розподілу узагальненого
показника якості процесу як випадкової величини.
2. Розроблено алгоритм та методику аналізу процесів СУЯ з часом її функціонування.
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ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF PROCESSES OF
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS OF ENTERPRISES
Н. М. TRISHCH, Candidate of Engineering
The paper substantiates the choice of methods for the analysis of dynamic parameters
of the QMS processes. To determine the characteristics of functioning of processes with time,
nonparametric statistics methods were used that do not require knowledge of the of the law
for process quality parameter distribution as a random variable. The algorithm and the method of analysis of the QMS processes with time of its functioning was developed.
Key words: quality management system, process evaluation, dynamic characteristics of
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nonparametric statistics methods.
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