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Урок 28 

Тема: Основні властивості продукції, споживчі властивості, методи 

визначення якості 

      Мета: Ознайомитись з контролем якості. формування практичних умінь 

та навичок обґрунтування основних методів і правил класифікації. . 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру 

праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

Матеріал уроку 

Споживчі властивості товару - це властивості, які виявляються в процесі споживання або 

використання товару споживачем для задоволення матеріальних і культурних потреб. Як правило, 

споживчі властивості є складними властивостями (зручність використання, надійність, безпека 

товару), утвореними сукупністю простих властивостей. Споживчі властивості визначають 

споживну вартість товару (цінність, корисність для людини). 

Товарознавці виділяють наступні групи споживчих властивостей товарів: 

- властивості призначення (функціональні, соціальне призначення, властивості 

класифікаційного призначення): 

- надійність (довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність, сохраняемость); 

- ергономічні властивості (антропометричні, фізіологічні, психологічні, психофізіологічні); 

- естетичні властивості; 

- безпека та екологічні властивості. 

Споживчі властивості формують якість товару. 

У визначенні поняття "якість товару" відповідність товару потребам людини є вихідною умовою. 

Покупець купує товар, виходячи з нагальної потреби в ньому, його новизни, моди, реклами, з 

урахуванням його економічності, надійності та інших властивостей. Задоволення потреби і 

ефективність виробництва визначаються тільки сукупністю обсягів виробництва і якістю товару. 

При фіксованому обсязі потреби чим вищий рівень якості товару, тим менше видань потрібно 

для задоволення потреби. І навпаки, чим нижче довговічність, тим більше виробів необхідно для 



задоволення фіксованого обсягу потреб. Така закономірність характерна для товарів, що 

головними властивостями яких є продуктивність, вміст корисних речовин, надійність. 

У більшості випадків поліпшення якості товару стимулює зростання обсягів споживання і, отже, 

наступних обсягів виробництва. Це обумовлено тим, що нову, більш високу якість не тільки 

створиться для задоволення більш високої потреби, але і змінює характер вже наявних потреб або 

породжує нові і дає імпульси розвитку суспільного виробництва і підвищення рівня життя 

населення. 

Низька якість товару звужує можливість задоволення потреб. При виробництві товару низької 

якості виникають небажані економічні і соціальні явища, такі як невисокі темпи зростання 

суспільного виробництва і матеріальних умов життя, незадоволеність результатами праці і 

виробництва. 

Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей 

товару, які становлять його якість, розглянута стосовно до визначених умов її створення та 

експлуатації або споживання. Дані показники відображаються в стандартах "Системи показників 

якості продукції", нормовані значення показників якості відображаються в стандартах "Загальних 

технічних умов" або "Технічних умов". Номенклатура показників і нормовані значення, що 

характеризують безпеку, відображаються в технічних регламентах. 

Показники якості товарів за кількістю характеризуються властивостей можуть бути 

одиничними і комплексними. Одиничний показник якості - це показник, що відноситься тільки до 

однієї з властивостей об'єкта. Наприклад: коефіцієнт легкості ходу велосипеда характеризує 

економічність витрати енергії при їзді; витрата повітря (м3/з) при роботі пилососа - час очищення 

килима (з); ефективність відпирання (%) і віджимання білизни (%) пральною машиною 

характеризують ефективність її роботи. Комплексний показник якості - це показник якості товару, 

що відноситься до декількох сто властивостями: наприклад, цілісність композиції, 

комфортабельність, безпека, надійність товару. 

Вправи, завдання: 

1. Опишіть ознаки класифікації показників якості товарів 

 

Урок 29 

Тема: Контроль якості продукції. Управління якістю. 

 

Технічний контроль якості є основою будь-якого способу управління якості як в 
Україні, так і за кордоном. 

Технічний контроль – це перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим 
технічним вимогам. 

Організація контролю якості – це система технічних та адміністративних заходів, 
спрямованих на забезпечення виробництва продукції, яка б повністю відповідала 
вимогам нормативних документів. 



Під контролем якості розуміють перевірку відповідності кількісних або якісних 
характеристик продукції чи процесу, від якого залежить якість продукції, 
встановленим технічним вимогам. 

Суть контролю полягає в одержанні інформації про стан об'єкта контролю і 
порівнянні одержаних результатів зі встановленими вимогами, зафіксованими у 
кресленнях, стандартах, договорах на поставку, документах. 

Контроль – діяльність, яка складається з вимірювань, експертизи, випробувань чи 
оцінювання однієї або декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і 
порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, 
чи досягнуто відповідність для кожної з цих характеристик. 



 

 

Планування якості – діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, до 
застосування елементів системи якості. 

Планування якості охоплює: 



 а) планування якості продукції: ідентифікація, класифікація й оцінювання 
характеристик якості, а також установлення цілей, вимог до якості та 
штрафних санкцій; 

 б) планування управлінської і виконавчої діяльності: підготування до 
застосування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і складання 
календарного графіка; 

 в) підготування програми якості та вироблення заходів щодо поліпшення 
якості. 

До функцій контролю безпосередньо належить метрологічне забезпечення 
виробництва, яке дає змогу здійснювати розробку, перевірку і правильну 
експлуатацію засобів вимірювань, електричних, комп'ютерних пристроїв і контроль їх 
стану. 

Управління якістю продукції може забезпечуватися двома методами: шляхом 
розбракування виробів і шляхом підвищення технологічної точності. Здавна методи 
контролю зводилися, зазвичай, до аналізу браку шляхом суцільної перевірки виробів 
на виході. 

 

Питання для контролю: 

1. опишіть види контролю продукції 
2. опишіть методи контролю\ 

 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


