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Тема: ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

Мета: набуття знань про поняття та категорії управління якістю, 

фактори, що впливають на якість та конкурентоспроможність продукції. 

Якість продукції є визначальним чинником у рішенні питань 

підвищення ефективності виробництва й добробуту народу. Висока якість 

продукції - це узагальнюючий показник науково-технічного прогресу, рівня 

організації виробництва, його культури, що забезпечує постійне підвищення 

рівня життя людей і є основою технічного й економічного підйому 

виробництва. 

Якість - це філософська категорія. Вважається, що вона вперше була 

проаналізована Аристотелем ще в III ст. до н.е. 

 

Якість розвивалася в міру того, як розвивалися суспільні потреби й 

росли можливості виробництва для їхнього задоволення. 

Прикладом найбільш інтенсивного протікання цього процесу є Японія, 

що стала в 70-80 роках 20-го століття фактично лідером у визначенні рівня 

якості по більшості видів товарів. Динаміка розвитку рівнів якості в Японії 
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представлена на діаграмі: 

 

1- й - Це відповідність стандарту. Якість оцінюється як 

відповідність вимогам нормативного документа. 

2-й - Це відповідність використанню. Продукт повинен задовольняти не 

тільки обов'язковим вимогам стандартів, але й експлуатаційним вимогам, щоб 

користуватися попитом 

3-й - Це відповідність фактичним вимогам ринка. В ідеальному варіанті 

це означає виконання вимог споживача, що стосується високої якості й низької 

ціни товару 

4-й - Це відповідність прихованим потребам. Перевагою у покупця 

користуються товари, які мають, на додаток, властивості, що задовольняють 

потреби, які носили неявний малозрозумілий ним характер 

Єдність термінології в області якості й управління якістю продукції 

забезпечено нормативними документами: ДСТУ 2295-94 «Якість продукції. 

Оцінювання якості. Терміни та визначення»; ДСТУ 

3230-95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та 

визначення»; міжнародним стандартом 180 8402. 

Таблиця 1- Визначення термінології 

Назва терміну Трактування терміну 

Якість продукції Сукупність характеристик продукції здатних задовольняти 

встановлені й передбачувані потреби 

Показник якості 

продукції 

Кількісна характеристика однієї або декількох властивостей 

продукції, які характеризують її якість 

Ознака продукції Якісна або кількісна характеристика яких- небудь властивостей або 

станів продукції 

Параметр 

продукції 

Ознака продукції, що кількісно характеризує певні її властивості 
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Властивості 

продукції 

Об'єктивна особливість продукції, що може проявлятися при 

створенні, експлуатації або споживанні продукції 

Рівень якості 

продукції 

Відносна характеристика якості продукції, що ґрунтується на 

порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з 

базовими значеннями відповідних показників 

Система якості Це сукупність організаційної структури, методик, процесів і 

ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю 

Управлінням 

якістю продукції 

Це постійний, планомірний процес впливу на всіх рівнях на фактори 

й умови, що забезпечує створення продукції оптимальної якості 

 

Для оцінки якості продукції використовують одиничні і комплексний 

показники, а також, базовий показник, значення якого беруть за основу при 

порівняльних оцінках якості продукції. 

Фактори, що впливають на якість продукції 

Якість продукції формується на всіх етапах життєвого циклу продукції, 

починаючи зі стадії її проектування, на стадії виробництва й закінчуючи 

стадією експлуатації й споживання й визначається дією багатьох факторів. 

До факторів, що впливають на якість продукції належать ті, які 

безпосередньо впливають на якість, і ті, що стимулюють якість. 

До першої групи факторів належить якість виготовлення (якість 

нормативно-технічної документації; якість обладнання та інструментів; якість 

сировини; комплектуючих виробів; якість праці робітників, дотримання 

технологічних режимів праці). 

До другої групи (стимулюючих) факторів належить економічна 

ефективність (у тому числі ціна), матеріальна зацікавленість робітників, 

санкції за випуск продукції низької якості. 

Ці фактори можуть бути об'єктивними і суб’єктивними. 

Об’єктивними факторами є конструкція виробу, технічний рівень 

виробничої бази та бази експлуатації, який повинен виповідати якості 

продукції, що використовується, тощо. Об'єктивні фактори є стабільними на 

відміну від суб'єктивних. 

До суб’єктивних факторів належать такі, що пов'язані з діяльністю 
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людини, тобто залежать від здібності та відношення людей до виконання 

виробничих функцій: професійна майстерність, загально-освітній рівень, 

психологічний склад людини, особиста зацікавленість у результатах праці. 

Особливість суб’єктивних факторів - їх менша стійкість порівняно з 

об'єктивними факторами. На якість товарів впливають і умови, в яких діють 

дані фактори. 

На підвищення якості продукції та прискорення технічного прогресу 

значно впливає стандартизація товарів. Підвищення рівня стандартизації 

позитивно впливає на якість товарів, тому що вимоги до якості, нормативи 

окремих показників та інші відомості про товар регламентуються стандартами 

або технічними умовами. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Знайти відповідність визначень поняттям 

Поняття Визначення 

1. Якість у 

прикладному 

значенні 

a) такі, що пов'язані з діяльністю людини, тобто залежать від 

здібності та відношення людей до виконання виробничих 

функцій: професійна майстерність, загально-освітній рівень, 

психологічний склад людини, особиста зацікавленість у 

результатах праці 

2. Суб’єктивні 

фактори 

b) це конструкція виробу, технічний рівень виробничої бази та 

бази експлуатації, який повинен виповідати якості продукції, 

що використовується, тощо 

3. Об’єктивні 

фактори 

c) якість виготовлення (якість нормативно-технічної 

документації; якість обладнання та інструментів; якість 

сировини; комплектуючих виробів; якість праці робітників, 

дотримання технологічних режимів праці). 

4. До першої групи 

факторів належить 

d) економічна ефективність (у тому числі ціна), матеріальна 

зацікавленість робітників, санкції за випуск продукції 

низької якості 

5. До стимулюючих 

факторів належить 

e) Об'єктивна особливість продукції, що може проявлятися при 

створенні, експлуатації або споживанні продукції 

6. Властивості 

продукції 

f) Відносна характеристика якості продукції, що ґрунтується на 

порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з 

базовими значеннями відповідних показників 
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7. Рівень якості 

продукції 

g) сукупність організаційної структури, методик, процесів і 

ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва 

якістю 

8. Система якості h) постійний, планомірний процес впливу на всіх рівнях на 

фактори й умови, що забезпечує створення продукції 

оптимальної якості 

9. Управлінням 

якістю продукції 

i) Кількісна характеристика однієї або декількох властивостей 

продукції, які характеризують її якість 

10. Показник якості 

продукції 

j) Якісна або кількісна характеристика яких- небудь 

властивостей або станів продукції 

11. Ознака продукції k) це те, що складає сутність речі, продукту або явища, тобто, 

який об’єкт, чим відрізняється один об'єкт від іншого 

12. Якість у 

філософському 

смислі 

l) це здатність продукції задовольняти потреби відповідно до 

призначення 

 

 


