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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Сучасні складні економічні і політичні процеси в Україні не дозволяють вітчизняним підприємствам у повній 

мірі проводити заходи з розширення внутрішнього і зовнішнього ринків збуту. Однією з причин такого становища 

є низька якість продукції на підприємствах харчової промисловості. 

Результати багаторічних досліджень діяльності багатьох підприємств, проведених науковцями, зокрема 

Агарков А., Басовський Л., Герасимов Б., Дунченко Н., Єфимов В., Карпенко Є., Ковальов А., Розова Н. та інші 

засвідчують, що вдосконалення системи управління якістю, поліпшення якості бізнес-процесів виробничої 

діяльності, продукції і послуг призводить до зростання кількості споживачів та тривалої тенденції збільшення 

прибутків. Відтак формування ефективної системи управління якістю на підприємстві позитивно впливає на його 

економічний розвиток і конкурентоспроможність. 

В наш час в країнах Європи і світі в цілому якість розглядають з точки зору якості роботи підприємства і 

виробленої продукції, системи управління, інноваційних процесів постійного вдосконалення, досягнення тривалих 

позитивних фінансових результатів з метою поліпшення життєвого рівня, екології, підвищення 

конкурентоспроможності.  

Як стверджують фахівці, завдяки розвитку систем якості Японія, США, Німеччина, Швеція, Швейцарія та інші 

розвинені країни досягли найвищого рівня виробництва і життя.  

Управління якістю є спеціалізованим видом управлінської діяльності, до якого належить управління 

персоналом, фінансами, якістю, проектами, інноваціями, маркетингом.  

Для досягнення кожної з поставлених цілей визначається політика підприємства в даній сфері, розробляється 

комплекс заходів впливу на виконавців і через них — на засоби виробництва. 

Політика в області якості закладається в основу політики підприємства з усіма її складовими (маркетинг, 

проектування, закупівлі, контракти та ін.). Для кожної зі складових політики проводяться відповідні аналіз і 

оцінка. У результаті визначаються стратегії і плани, спрямовані на реалізацію політики в області якості. 

Якість – поняття багатогранне, забезпечення її вимагає об'єднання творчого потенціалу і практичного досвіду 

багатьох фахівців.  

Якість є важливим інструментом у боротьбі за ринки збуту. Саме якість забезпечує конкурентноздатність 

продукту. Вона складається з технічного рівня продукції і корисності товару для споживача через функціональні, 

соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості.  

При цьому конкурентоспроможність визначається сукупністю якісних і вартісних особливостей товару, що 

можуть задовольняти потреби споживача, а також витратами на придбання і споживання відповідного продукту. 

Варто враховувати, що серед продукції аналогічного призначення більшою конкурентноздатністю володіє та, 

котра забезпечує найвищий корисний ефект стосовно сумарних витрат споживача. 

Безумовно, підвищення якості сполучене з витратами. Однак вони окупляться завдяки отриманому прибутку. 

Заняття лідируючого положення на ринку неможливо без розробки й освоєння нових товарів (модифікованих, 

поліпшених).  

Значення підвищення якості досить багатомірне. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні важливо і для 

економіки в цілому, тому що дозволить установити нові і прогресивні пропорції між її галузями й всередині 

галузей харчової промисловості. 

Якщо не приділяти серйозну увагу якості, будуть потрібні значні засоби на виправлення дефектів. Набагато 

більший ефект буде досягнутий шляхом розробки довгострокових програм по запобіганню дефектів. 

Проблема підвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусиллях держави, місцевих органів 

управління, керівників і членів трудових колективів підприємств. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми 

відіграють споживачі, що диктують свої вимоги і запити виробникам товарів і послуг. 

Удосконалення управління якістю продукції – важливий напрямок інтенсивного розвитку економіки, джерело 

економічного зростання, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає значення комплексного 

управління якістю продукції й ефективності виробництва. 

Підприємства можуть досягти успіху лише за умови, якщо якість стане рушійною силою для усіх працівників, 

а не тільки керівництва, а також забезпечуватиметься на кожній стадії життєвого циклу продукції та послуги. 

 


