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Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ТОВАРУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Мета: розкрити сутність якості товарів та ознайомитися з 

характеристиками її показників.  

Якість продукції – матеріальна основа, за допомогою якої люди 

задовольняють свої потреби. Чим вища якість продукції, тим більшими 

матеріальними можливостями володіє суспільство для свого економічного і 

соціального розвитку.  

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

глибоку давнину вчені намагалися визначити поняття якості. Стародавній 

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

певних властивостей, які відрізняють один предмет від інших предметів того 

ж виду.  

Відповідно до ДСТУ ISO 9000:2015, якість (quality) – ступінь, до якого 

сукупність власних характеристик об’єкта задовольняє вимоги. Вимога 

(requirement) – сформульовані потреба чи очікування, загальнозрозумілі чи 

обов’язкові.  

Згідно з чинним стандартом ДСТУ 3993-2000, якість товару – це 

сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його здатності 

задовольняти встановлені і передбачені потреби.  

Встановлені потреби зафіксовані у правових нормах, стандартах, 

замовленнях, угодах, технічних умовах поставок та інших документах. 

Передбачувані потреби – це ті очікування, які споживач зазвичай не формулює 

конкретно, але відносить до стійких побажань; до них можна віднести, 

наприклад, відповідність продукту моді, звичкам споживачів, національним 

або культурним особливостям споживання тощо.  
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Звичайно потреби виражаються через певні характеристики на основі 

встановлених критеріїв, які формуються у вигляді вимог до якості.  

Вимоги до якості – вираження певних потреб або їх переведення в групу 

кількісно чи якісно установлених вимог до характеристик об’єкта, щоб надати 

можливості їх реалізації та перевірки.  

Таким чином, продукт праці, який виробляється суспільством для 

задоволення колективних та індивідуальних потреб, повинен мати певні 

корисні властивості, які у своїй сукупності і відрізняють один продукт праці 

від іншого. Продовольчі товари мають такі властивості, як смак і запах, 

консистенцію, зовнішній вигляд, певну реакцію в середовищі.  

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 враховувати.  

Якість товарів пов’язана з економічними законами суспільного 

розвитку. З розвитком суспільного виробництва якість створюваних засобів 

виробництва та предметів споживання постійно змінюється. Це пояснюється 

тим, що з розвитком виробничих сил розширюються людські потреби, 

збільшуються можливості їх задоволення. Цілком зрозуміло, що з 

підвищенням рівня потреб зростають і вимоги до якості продукції.  

Основними причинами, що визначають необхідність забезпечення і 

підвищення якості товарів є:  

✓ безперервне і кількісне зростання потреб (особистих, суспільних, 

виробничих), їх якісний розвиток і видозміна;  
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✓ зростання ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку науки, 

техніки, виробництва, економіки;  

✓ удосконалення й ускладнення конструкцій виробів, що випускаються, 

підвищення значущості функцій, які виконуються ними;  

✓ збільшення обсягу виробництва продукції і, як наслідок, можливе 

зростання вартості браку;  

✓ посилення вимог до інтенсифікації виробництва та підвищення його 

ефективності;  

✓ посилення конкуренції на внутрішніх і світових ринках.  

Якість продукції пов’язана з дією закону постійного підвищення 

продуктивності праці. Адже чим вища якість продукції, тим менше її потрібно 

буде для задоволення певного обсягу потреб, тобто поліпшення якості 

продукції рівнозначно збільшенню її виробництва. А це означає, що 

продуктивнішою є праця, результатом якої є випуск високоякісної продукції. 

Отже, підвищення якості продукції сприяє економії праці в масштабах усього 

суспільства.  

Якщо товари не відповідають вимогам, що ставлять до них покупці, то 

такі товари нагромаджуються на базах та в магазинах, а потреби населення 

залишаються незадоволеними. Виникає дефіцит особливого роду: товарів 

виробляється багато, а потреби населення не задовольняються.  

Висока якість товарів сприяє ефективному розвитку зовнішньої торгівлі, 

розширенню експорту продукції й ускладненню її структури і, як наслідок, 

збільшенню валютних надходжень в країну.  

Від якості товарів народного споживання безпосередньо залежить 

життєвий рівень населення, оскільки поліпшення якості товарів означає 

відносне збільшення реальних прибутків населення. Адже, купуючи взуття зі 

збільшеним строком носіння, споживач певний час може мати одну пару 

замість двох колишньої якості, а на заощаджені гроші купити товари для 
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задоволення інших потреб.  

Щоб оцінити якість продукції, ступінь її придатності задовольняти ті чи 

інші потреби, використовують показники якості, які виражають кількісну 

характеристику властивостей даної продукції.  

Властивість товару (згідно з ДСТУ 3993-2000) – це об’єктивна 

особливість товару, яка проявляється у сфері товарного обігу, споживання або 

експлуатації.  

Прості властивості – це властивості, які для конкретних умов оцінки 

рівня якості не діляться на дрібніші. До них належать, наприклад, вологість, 

кислотність, смак.  

Складні властивості – це властивості, які можна поділити на прості. 

Наприклад, зовнішній вигляд яблука – це властивість, яка включає кольори 

шкірки і м’якоті, форму і розмір плоду.  

Показник якості – кількісне та якісне вираження властивостей продукції 

(або товару).  

Показник якості товару – кількісна характеристика однієї або декількох 

властивостей товару, складових його якості, яка розглядається відповідно до 

визначених умов його експлуатації або споживання (ДСТУ 3993-2000).  

Кожний показник має найменування та значення. Найменування 

показника служить якісною характеристикою товару. Значення показника є 

результатом кількісного та якісного вимірювань, застосовується для 

встановлення відповідності чи невідповідності певним вимогам або для 

констатації результатів вимірювань.  

Рівень якості товару – відносна характеристика якості товару, яку 

отримують порівнянням значень показників якості оцінюваного товару з 

базовими (еталонними) значеннями відповідних показників.  

Для оцінювання рівня якості доцільно продукцію, як об’єкт досліджень, 

поділити на такі групи, кожна з яких може бути охарактеризована обмеженою 

сукупністю видів показників, які визначають рівень якості.  
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У зв’язку з цим вся промислова продукція класифікується так (рис. 1). 

 

Рис. 1. Класифікація промислової продукції 

До першої групи належать: всі корисні копалини, в т. ч. руди і їх 

концентрати; природні рідке, тверде і газоподібне паливо; природні будівельні 

та декоративні матеріали; коштовні мінерали; інші неметалеві копалини; 

сільськогосподарська продукція; квіти; лікарські трави; сировинні продукти і 

напівфабрикати бджільництва, шовківництва, тваринництва, птахівництва, 

звіроводства і мисливства, рибальства тощо.  

До другої групи належать: штучне паливо, мастила; металеві болванки, 

прокат, дріт; хімічні продукти, в тому числі гази, кислоти, луги, солі, добрива, 

ядохімікати, лаки, фарби, штучні смоли, пластмаси; матеріали для текстильної 

та легкої промисловості; будівельні матеріали; целюлозно-паперові матеріали; 

лісоматеріали; електро- і радіотехнічні матеріали; кіно- і фотоматеріали; 

лікувальні медичні препарати тощо.  

До третьої групи входять: шматки мила; ліки в таблетках; котушки або 

бобіни ниток, проводу і кабелів; пляшки напоїв; кондитерські вироби; аптечні 

і парфюмерно-косметичні вироби у промисловій упаковці; банки консервів; 

бочки з рідким паливом; балони з газами тощо.  

До четвертої групи входять: електровакуумні і напівпровідникові 

комплектуючі елементи; резистори; конденсатори; реле; болти, гайки; 

підшипники; колеса; цегла; кріпильні деталі тощо.  



Організація товарознавства 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

До п’ятої групи належать: обладнання для різних галузей 

промисловості; автоматичні й автоматизовані комплекси, системи і лінії цього 

обладнання; сільськогосподарські машини; транспортні машини і засоби; 

вимірювальні прилади; засоби автоматизації та систем управління; медичні і 

побутові прилади й апаратура; шкіряні та валяльно-повстяні вироби; швейні 

та трикотажні вироби тощо.  

Використання цієї класифікації продукції необхідне для:  

✓ вибору номенклатури одиничних показників певної групи продукції;  

✓ визначення галузі використання продукції;  

✓ обґрунтування можливості вибору конкретного виробу або декількох 

виробів як базових зразків;  

✓ створення системи державних стандартів на номенклатуру показників 

якості продукції.  

Обґрунтування вибору номенклатури показників якості продукції 

проводиться з урахуванням:  

• призначення й умов використання продукції;  

• аналізу вимог споживача;  

• задач управління якістю продукції;  

• складу і структури властивостей, що характеризуються;  

• основних вимог до показників якості продукції.  

Показники якості продукції залежно від характеру вирішуваних завдань 

щодо оцінювання рівня якості продукції можна класифікувати таким чином 

рис. 2.  

Залежно від специфічних особливостей продукції й умов її виготовлення 

та використання деякі з указаних на рис. 2 груп показників якості продукції 

можуть бути відсутні. За необхідності вводяться додаткові групи показників, 

характерних для певного виду продукції. Це можуть бути показники 

однорідності, стійкості продукції до зовнішніх впливів тощо.  
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Рис. 2. Класифікація показників якості продукції 

 

Практичне завдання (6 балів) 

1. Визначити до якої ознаки класифікації, див рис. 2 можна віднести 

наступні показники якості продукції: 

рівень конкурентоспроможності,  

м’який,  

ритмічний,  

зручний,  

напрацювання на ремонт 200 годин,  

ліцензований.

• Показники призначення.

• Показники надійності (безвідмовності, 
довговічності, ремонтопридатності, збережуваності).

• Ергономічні та естетичні показники.

• Показники технологічності та транспортабельності.

• Показники стандартизації та уніфікації.

• Патентно-правові показники.

• Екологічні показники та показники безпеки.

• Економічні показники.

За властивостями, 
що 

характеризуються

• Показники, виражені в натуральних одиницях (кг, м, 
бали, безрозмірні).

• Показники, виражені у вартісних одиницях.

За способом 
вираження

• Одиничні показники.

• Комплексні показники (групові, визначальні, 
інтегральні).

По відношенню до 
властивостей, що 
характеризуються

• Базові показники.

• Відносні показники.
За використанням для 

оцінки

• Прогнозовані показники.

• Проектні показники.

• Виробничі показники.

• Експлуатаційні показники

В залежності від стадії 
визначення значень 

показників
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2. Виконати класифікацію промислової продукції за групами, рис. 1: 

− кам’яна сіль, поварена сіль, йодована сіль, морська сіль, столова 

сіль, рожева сіль. 

− курка жива, курка морожена, курка копчена. 

− сталевий дріт, нитки, високовольтний дріт, сітьовий дріт, мотузка. 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Рівень якості 

товару це  

а) вираження певних потреб або їх переведення в групу кількісно 

чи якісно установлених вимог до характеристик об’єкта, щоб надати 

можливості їх реалізації та перевірки 

2. Показник 

якості товару це  

б) матеріальна основа, за допомогою якої люди задовольняють свої 

потреби 

3. Прості 

властивості це 

в) відносна характеристика якості товару, яку отримують 

порівнянням значень показників якості оцінюваного товару з 

базовими (еталонними) значеннями відповідних показників 

4. Складні 

властивості це 

г) кількісна характеристика однієї або декількох властивостей 

товару, складових його якості, яка розглядається відповідно до 

визначених умов його експлуатації або споживання (ДСТУ 3993-

2000) 

5. Вимоги до 

якості це  

д) властивості, які для конкретних умов оцінки рівня якості не 

діляться на дрібніші 

6. Якість 

продукції  це  

е) властивості, які можна поділити на прості 

 

 

 

 

 


