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Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне 

підвищення технічного рівня і якості продукції, що виготовляється на 

підприємстві, оскільки сучасний рівень розвитку науково-технічного прогресу 

значно підвищив вимоги до технічного рівня і якості виробів у цілому та їхніх 

окремих елементів зокрема.  

Одним із найважливіших чинників економічної кризи в Україні є низька 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішньому і внутрішньому 

ринках, що зумовлено, перш за все, низькою якістю продукції. Основними 

причинами незадовільної якості продукції українських підприємств є моральна 

і фізична зношеність основних виробничих фондів, застаріла технологія 

виробництва, низька мотивація праці, недотримання технологічної і виробничої 

дисципліни, важкий фінансово-економічний стан підприємств, відсутність 

коштів на відновлення виробничого апарату, несприятливий інвестиційний 

клімат, недосконале податкове і митне законодавство. 
Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють 

її здатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до свого 

призначення. Кожний виріб має свої конкретні властивості, які відображають 

його корисність і здатність задовольняти потреби людини.  

Для підтримання високої якості та конкурентоспроможності готової 

продукції на підприємстві необхідно постійно впроваджувати новітні 

технології та одночасно постійно контролювати якість продукції в процесі 

технологічного циклу. Однак процес контролю має супроводжуватись певними 

методиками контролю, класифікацією видів браку та відповідними 

організаційними прийомами його усунення. 

На сучасному етапі якість продукції — це поняття, яке характеризує 

параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські властивості 

виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надійність і довговічність. Як 

економічна категорія якість відбиває сукупність властивостей продукції, що 

зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини . 

Узагальнюючи наведені підходи, вважаємо, що якість продукції – це 

сукупність функціональних, естетичних і економічних властивостей, які 

відповідають конкретним потребам споживачів. Принциповою особливістю 

такого визначення є  врахування проявлення властивостей продукції в певних 

умовах споживання. Мається на увазі, що якість продукції виявляється не в 

самих властивостях, а в тому, в якій мірі вони задовольняють певні потреби 

споживачів. Тим не менше, такий підхід, за останніми положеннями теорії 

менеджменту повинен бути доповнений з урахуванням потреб формування 

активної позиції вивчення та прогнозування вимог споживачів, формуючи тим 

самим культуру споживання.   



Якість продукції формується під впливом таких важливих чинників:  

 активне прагнення підприємств до оперативного використання 

досягнень науково-технічного прогресу;  

 ретельне вивчення вимог внутрішнього і міжнародного ринків, а також 

потреб різноманітних категорій споживачів;  

 інтенсивне використання творчого потенціалу персоналу через 

навчання, виховання, систематичне підвищення кваліфікації, різноманітну 

мотивацію матеріального та морального характеру. 

Важливими властивостями для оцінки якості є: 

1) технічний рівень, що відображає реалізацію науково-технічних 

досягнень; 

2) естетичний рівень, що характеризується комплексом властивостей, 

пов'язаних з естетичними відчуттями і поглядами; 

3) експлуатаційний рівень, пов'язаний з технічною стороною використання 

продукції (догляд за виробом, ремонт тощо); 

4) технічна якість, що передбачає гармонічне поєднання передбачуваних і 

фактичних споживчих властивостей в експлуатації виробу (функціональна 

точність, надійність, тривалість терміну служби). 

Підвищення якості продукції повинно базуватися на основі розробки 

комплексної, взаємопов’язаної системи технічних, організаційних, економічних 

і соціальних та мотиваційних заходів, що забезпечують необхідний рівень 

якості на всіх стадіях виробництва і споживання продукції. Важливою умовою 

при їх формуванні є досягнення економічного ефекту за рахунок зменшення 

вартості виробів. 

Тому вважаємо доцільним впровадження заходів по підвищенню якості 

продукції одночасно: 

1) за технологічним напрямком: 

 техніко-технологічна досконалість виробництва (використання 

досягнень науки і техніки в процесі проектування виробів, удосконалення 

застосування стандартів і технічних умов); 

 досконалість засобів виробництва (запровадження новітніх технологій, 

забезпечення належної технологічної оснащеності виробництва); 

 удосконалення системи контролю за якістю сировини, матеріалів, 

готової продукції; 

2) за економічним напрямком: 

 ефективність управління витратами на якість;  

 рівень інвестиційного забезпечення модернізації;  

 ефективність системи логістики; 

3) за організаційним напрямком:  

 формування організаційної культури та філософії організації; 

 використання ефективної системи мотивації; 

 лідерство та фахова компетентність середнього та вищого 

менеджменту; 

 якість промислово-виробничого персоналу; 

 дотримання технологічної дисципліни; 



 проведення сертифікації продукції і послуг згідно міжнародних 

стандартів. 

ВИСНОВКИ 

Якість продукції значною мірою визначається ефективністю системи 

управління якістю на підприємстві та належною організацією самого 

виробничого процесу. Все більше підприємств розуміють необхідність суворого 

дотримання стандартів системи управління якістю та вимог належної 

виробничої практики.  

Система управління якістю, що побудована згідно з принципами Загального 

управління якістю, передбачає постійне вдосконалення маркетингової діяльності 

фірми, поліпшення якості продукції і задоволення потреб усіх зацікавлених 

сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому 

за рахунок створення відповідного менеджменту на підприємстві. 

Як свідчить вітчизняний та світовий досвід, застосування систем якості 

надає підприємствам можливість істотно підвищувати ефективність своєї 

діяльності, забезпечувати споживачів продукцією і послугами, що відповідають 

потребам і вимогам законодавства. Створення ефективних систем якості, 

орієнтованих на впровадження сучасного досвіду в галузі організацій та 

технологій, забезпечує стійке становище підприємств на ринку. 
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