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1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

 

Термін «якість» (від латинського qualis) означає «властивість». Ще в 

глибоку давнину вчені намагались визначити поняття якості. Стародавній 

грецький філософ Платон (427-348 рр. до н.е.) вважав, що якість – це сума 

певних властивостей один предмет від інших предметів того ж виду. 

Згідно з діючим стандартом ДСТУ 3993-2000 Якість продукції – це 

сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його здатності 

задовольняти встановлені і передбачені потреби.  

Якість продукції (послуги) – це сукупність властивостей і характеристик 

продукції, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачені 

потреби. (ISO 8402-86)  

 

Якість товару – товарознавча категорія, що показує, наскільки повно 

споживна вартість конкретного товару задовольняє потреби споживача своїми 

споживними властивостями. 

У поняття «якість товарів» слід включати також повноту і різноманітність 

асортименту, оскільки від цих факторів залежить найповніше задоволення 

потреб споживача. 

 

Властивість продукції – це об’єктивна особливість, яка може виявлятися 

під час її створення, експлуатації чи споживання (ДСТУ 2925-94) 

 

Експлуатація товару – це втрата ресурсів у процесі використання, 

наприклад, втрата ресурсів двигуном, магнітофоном, пральною машиною тощо. 

 

Споживання – повне використання певного товару (продуктів 

харчування, різних фарб, лаків). 

 

У поняття «якість»товарів слід включати також повноту і різноманітність 

асортименту, оскільки від цих чинників залежить найповніше задоволення 

потреб споживачів На практиці під якістю розуміють відповідність 

продукції вимогам нормативної документації. 

 

Треба пам’ятати, що при визначенні якості товару враховуються не 

всі корисні властивості, а лише ті, які роблять продукцію придатною 

задовольнити потреби людини відповідно до її призначення. Наприклад, при 

визначенні якості хлібопекарного борошна і борошна для борошняних 

кондитерських виробів встановлюють кількість клейковини. І якщо 

хлібопекарне борошно вважається високоякісним при значному вмісті 

клейковини, то високоякісне борошно для кондитерських виробів, навпаки, 

повинно мати менший вміст клейковини. Тому при визначенні якості товару в 

кожному окремому випадку треба зазначити, які саме властивості необхідно 

врахувати. 

Регулююча роль ринку жорстока: підприємства, які в умовах ринку не 

приділяють  уваги якості товару – ринок знищує. Якість не потребує великих 

інвестицій, але інвестиції без гарантії якості – загублені гроші. 



Закупівля сучасних технологій, модернізація виробництва виправдані 

лише тоді, коли в результаті буде випускатися якісна, конкурентоспроможна 

продукція. 

Вимоги до якості продукції постійно зростають, що пов'язано з 

конкурентоспроможністю на ринку товарів. 

Випуск якісної продукції пов'язаний як із її виробництвом, так із ринком 

збуту. Тому торгівля відіграє важливу роль у підвищенні якості, вона повинна 

оперативно реагувати на попит населення, вивчати ринок збуту. 

Дослідження показали, що підвищення якості на 10% підвищує ціну на 40-

50%, а зниження якості вдешевляє товар на 20-25%. Реалізація товару, якість 

якого на 50% нижча за світовий рівень майже не можлива. 

 Від якості товарів народного споживання безпосередньо залежить 

життєвий рівень населення, оскільки поліпшення якості товарів означає 

відносне збільшення реальних прибутків населення. Адже, купуючи взуття із 

збільшеним строком носіння, споживач певний час може мати одну пару 

замість двох колишньої якості, а на заощаджені гроші купити товари для 

задоволення інших потреб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ: ВИД І 

ВЛАСТИВОСТІ БАЗОВИХ МАТЕРІАЛІВ, РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ, 

КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ. 

 

Забезпечення якості товарів – це сукупність заходів, спрямованих на 

формування та збереження встановлених вимог до якості та кількості товарів. 

При плануванні та проведенні цих заходів необхідно враховувати комплекс 

чинників, які впливають на формування та збереження якості та кількості 

товарів. 

Формуючі чинники, призначені для формування заданих вимог до якості 

продукції. 

Процес формування якості товарів починається з підготовки нормативно-

технічної документації, яка має відповідати сучасним вимогам. 

 

А) Проектування та розробка продукції 

Ці операції проводяться на основі маркетингових досліджень ринка, які 

спрямовані на виявлення запросів споживачів до рівня якості та кількісними 

характеристиками ( розмір, маса, одиниці та інше.). Від того, на скільки вірно 

вони виявлені та відображені в товарі, залежить кінцевий результат – 

реалізація. 

Цей чинник являється визначаючим для всіх інших формуючих чинників. 

 

Б) Сировина 

Види сировини визначаються на стадії проектування.  

Розрізняють 

- основна сировина – та, що суттєво впливає на формування якості товару 

- допоміжна сировина – елемент, призначений для поліпшення основної 

сировини або товару ( ароматизатори, фарби, стабілізатори, консерванти 

та інше) 

- матеріали ( упакування) 

- напівфабрикати та комплектуючі вироби. 

 

Усі види сировини розрізняються за ступенем їх готовності та обробки. 

 

В) Конструкція 

Це сукупність форми, розміру, способу з'єднання та взаємодії деталей та 

вузлів. Визначається при розробці виробу. Це основна характеристика 

непродовольчих товарів. Конструкція забезпечує всі групи властивостей 

непродовольчих товарів (функціональність, ергономічність, надійність, 

безпеку, естетичність). Вибір параметрів конструкції залежить від характеру 

потреб. 

 

Г) Технологія виробництва. 

 

Це сукупність операцій, які формують товарознавчі характеристики 

продукції. 

Розрізняють три основних етапи технології виробництва: 



- підготовчий етап -  поєднує операції по підготовці сировини та 

комплектуючих елементів до переробки або зборки (розкрій, миття, 

змільчення, сортування, розчинення, розплавлення та інше.); 

- основний етап – операції по переробці сировини або зборці виробу. При 

їх, проведенні суттєво змінюються властивості сировини та матеріалів, 

виникають характеристики готового виробу (змішування, термічна 

обробка, збірка та інше). 

- кінцевий етап – це операції по наданню продукції товарного вигляду 

(упакування, маркування, фарбування та інше ) 

 

Якість продукту вже сформована і всі операції, спрямовані на його 

поліпшення, або остаточний контроль якості. 

 

Значну роль на стадії виробництва відіграє людський фактор (кваліфікація, 

платня, соціальний аспект, умови праці, психологічний контроль та інше), 

сучасність та досконалість обладнання, якість нормативно–технічної 

документації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 .  ЧИННИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 
 

Якість готових виробів значною мірою залежить від якості праці, тобто досвіду 

й майстерності працівників підприємства. Великий вплив на якість продовольчих 

товарів справляють пакування, умови та режими зберігання. 

 

Правильне пакування не тільки дає змогу запобігти втратам, а й допомагає 

зберегти якість товарів під час транспортування і зберігання, захищаючи їх від 

забруднення та деформації, частково або повністю ізолюючи від впливу 

зовнішнього середовища. У деяких випадках тара бере участь у формуванні і 

підвищенні смакових властивостей продовольчих товарів. Наприклад, тільки у 

дубових бочках здійснюється витримування коньячного або ромового спирту. 

 

Режими й умови транспортування істотно впливають на якість товарів. 

Механічні дефекти, що виникають при транспортуванні товарів, порушення 

строків перевезення можуть не тільки знизити якість, а й викликати псування 

товарів. Використання контейнерів для перевезення, а в деяких випадках для 

зберігання і реалізації продовольчих товарів є важливою умовою збереження 

якості багатьох продуктів. 

 

Здебільшого при зберіганні продовольчих товарів вирішується завдання 

збереження якості й кількості товарів. Для деяких продовольчих товарів 

зберігання є продовженням технологічного процесу вироблення (дозрівання 

м'яса, сирів, вин тощо). Воно дозволяє значно поліпшити якість продуктів. 

Порушення умов зберігання товарів, які вже готові для вживання, 

призводить до появи великої кількості дефектів і робить продовольчі товари 

непридатними для вживання (пліснявіння борошна, крупів, гниття свіжих 

плодів, овочів, м'яса, риби, скисання вин, пива та ін.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ОДИНИЧНІ Й 

КОМПЛЕКСНІ; ВИЗНАЧАЛЬНІ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ;  

БАЗОВІ Й ВІДНОСНІ; РІВЕНЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Щоб оцінити якість продукції, ступінь її придатності задовольняти ті чі 

інші потреби, використовують показники якості, які виражають кількісну 

характеристику властивостей заданої продукції. 

Показники якості – це кількісна характеристика властивості продукції.  

Вони можуть бути: 

1) За видом 

а) одиничний – показник якості продукції, який характеризує одну з її 

властивостей (вміст жиру в молоці, стійкість запаху парфумів); 

б) комплексний – показник якості характеризує декілька властивостей 

продукції: 

- зовнішній вигляд плодів і овочів: ступінь стиглості, забарвлення, форма, 

розмір; 

- гігієнічність тканин: гігроскопічність, проникливість, безпечність для 

людини, електризація, легкість прання. 

2) За способом вираження 

а) у балах; 

б) у натуральних одиницях; 

в) без розміру. 

3) За методом визначення 

а) органолептично; 

б) вимірюванням; 

в) експертами; 

г) соціологічно. 

4) За стадією визначення 

а) проектні; 

б) виробничі; 

в) експлуатаційні. 

5) За сферою застосування 

а) до одиниці продукції; 

б) до сукупності різнорідної продукції. 

 

Для кількісної оцінки якості продукції використовують визначальний і 

інтегральний показники якості. 

Під визначальним розуміють показник, за яким оцінюють якість 

продукції. Визначальний показник використовують під час експертного методу 

оцінювання якості продукції. 

Визначальний показник якості знаходять так: експерти оцінюють у балах 

кожний показник якості. Після цього середнє арифметичне значення оцінки 



кожного показника помножують на коефіцієнт вагомості і підсумовують 

отримані числа. 

Інтегральний показник якості продукції характеризує відношення 

сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції до 

сумарних витрат на її виготовлення і експлуатацію або споживання. 

Оптимальне значення показника якості продукції є таким, за яким 

досягається або найбільший ефект від експлуатації чи споживання продукції за 

заданих витрат на її створення, експлуатацію чи споживання, або заданий ефект 

за найменших витрат, або найбільше відношення ефекту до витрат. 

У порівняльній характеристиці використовують  базові показники, які 

характеризують якість продукції, прийнятої за еталон. 

Відношення показника якості до відповідного базового показника 

характеризує відносний показник якості товару. 

 

Рівень якості продукції – це відносна характеристика якості продукції, 

яка ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції 

з базовими значеннями відповідних показників. 

 

Нормативно-технічні документи встановлюють регламентовані, 

номінальні та граничні значення показників якості: 

 

Регламентовані показники – установлюються стандартами 

Номінальні показники – такі, від яких відраховують допустиме 

відхилення ( +- 5% вага) 

Граничні показники – це найбільше або найменше регламентоване 

значення, вони можуть бути: 

- максимальні ( не більше 15% вологості) 

- мінімальні ( не менше 55% вологості) 

- мінімально та максимально допустимі ( уміст соли в розсолі не менше 7 і 

не більше 10%). 

 

Параметр продукції – кількісно характеризує будь-які її властивості, в 

тому числі й ті, що входять до складу якості продукції.  

Багато показників якості продукції є функціями її параметрів. Так, 

наприклад, показник якості полімерних матеріалів є функцією коефіцієнтів 

полімеризації високомолекулярних сполук – структурних параметрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Дайте визначення поняття “якість продукції”. 

2. Яке має значення підвищення якості товарів? 

3. Вкажіть чинники формування якості товарів. 

4. Назвіть чинники збереження якості товарів. 

5. Одиничні й комплексні показники якості продукції. 

6. Що таке “показник якості продукції”? 

7. Визначальні та інтегральні показники якості продукції. 

8. Базові та відносні показники якості продукції. 

9. Дайте  визначення поняттю “рівень якості”? 

 

 

 

 

 

Викладач                   Н.В. Правда 
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