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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МАСЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 

Якість продукції відіграє провідну роль в процесі забезпечення її конкурентоспроможності, і є одним із головних 

факторів впливу на її рівень. Конкурентоспроможність продукції виступає одним із елементів тріади: конкурентні 

переваги - конкурентоспроможність продукції – конкурентоспроможність підприємства. Рівень якості, в свою чергу 

характеризує місце продукції та її основних властивостей серед аналогічної продукції (або у порівнянні з 

аналогічними базовими показниками) в процесі задоволення потреб споживача. Саме тому, управління якістю 

продукції займає важливе місце в процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємства адже виступає 

вагомим важелем її досягнення.  

Молочна галузь в Україні наразі переживає тяжкі часи, адже обсяги виробництва та реалізації молочної 

продукції катастрофічно і безупинно падають. Починаючи із 90-х років скорочується поголів’я ВРХ та чисельність 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств впливаючи тим самим на діяльність переробних 

підприємств сільськогосподарської продукції, що в цілому відображується на якості кінцевої продукції. 

Якість молочної продукції оцінюється відповідними показниками, які включають ряд органолептичних та 

фізико-хімічних показників. Основними органолептичними та фізико-хімічними показниками якості молочних 

продуктів є: зовнішній вигляд, смак, запах, консистенція; ступінь чистоти, густина, кислотність, вміст сухих 

речовин, жирність, температура продукту та ін. Наприклад, продукти із дефектами зовнішнього вигляду і 

консистенції в багатьох випадках містять речовини, шкідливі для організму людини.  

Оцінка якості масла здійснюється двома шляхами. Перший – лабораторне вивчення її хімічного вмісту, тобто 

хімічного складу продукції контрольної партії (контрольної закупки) та органолептичний метод, який в свою чергу 

базується на дослідженні за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику та смаку. При цьому органи чуття 

людини в процесі проведення дослідження виступають приймачами даних відчуттів. потім аналізуються дані і 

записується відповідний результат. 

 У табл. 1 та табл. 2 представлено оцінку відповідності хімічних показників якості продукції ТОВ «Галіївський 

маслозавод» ГОСТ Р 52969-2008, та наведено порівняльну характеристику органолептичних показників якості масла 

селянського солодковершкового (несолоне, солоне) ТОВ «Галіївський маслозавод»  та ГОСТ Р 52969-2008. 

Узагальнюючи зробимо висновок, що продукція ТОВ «Галіївський маслозавод» за хімічними показниками 

повністю відповідає вимогам ГОСТ Р 52969-2008, що засвідчує її високий рівень якості. 

Таблиця 1 

Оцінка відповідності хімічних показників масла 

селянського солодковершкового ТОВ «Галіївський маслозавод» ГОСТ Р 52969-2008 

Найменування 

вершкового масла 

ГОСТ Р 52969-2008 ТОВ «Галіївський маслозавод» 

Масова частка, % 

жиру, не 

менше 

вологи, не 

більше 

повареної 

солі, не більше 

Традиційне 

солодковершкове 

несолоне  

солоне 

 

 

82,5 

82,5 

 

 

16,0 

15,0 

 

 

- 

1,0 

Масова частка жиру складає 82,5%, 

вологи по двом видам масла трохи 

менше, ніж за ГОСТ, проте це не 

суперечить даним умовам  

Селянське 

солодковершкове 

несолоне 

солоне 

 

 

72,5 

72,5 

 

 

25,0 

24,0 

 

 

- 

1,0 

Масова частка жиру складає 73%, частка 

вологи відповідає вимогам ГОСТ 

 

Звернувши увагу на табл. 1. можна зробити наступні висновки. За органолептичними показниками якості 

продукція ТОВ «Галіївський маслозавод» відповідає вимогам ГОСТ Р 52969-2008, як по продукції вищого так і 

першого ґатунку. Існуючі розбіжності ні в якому разі не свідчать про низький рівень якості продукції, адже усі вони 

в межах норми. Таким чином, можна зазначити, що продукція досліджуваного підприємства повною мірою 

відповідає стандартам якості. 

Слід визнати що за органолептичними показниками продукція заводу також відповідає вимогам, прописаним у 

ГОСТ Р 52969-2008, тобто відповідає стандартам якості, визначеним на рівні галузі, осоливо що стосується 

продукції вищого ґатунку. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Порівняльна характеристика органолептичних показників якості масла селянського солодковершкового 

ТОВ «Галіївський маслозавод» та ГОСТ Р 52969-2008 

Показник якості 

Виробник 

Характеристика за ГОСТ Р 52969-2008 масла 

солодко вершкового 

ТОВ «Галіївський маслозавод»  

Вищий ґатунок Перший ґатунок Вищий ґатунок Перший ґатунок 

Смак та запах Виразний 

вершковий та 

прикус пастеризації, 

без сторонніх 

запахів та присмаків  

Невиразний 

вершковий або 

присмак пастеризації 

Виразний 

вершковий смак, 

проте не достатньо 

виразний смак 

пастеризації, без 

сторонніх прикусів 

та запахів 

Невиразний прикус 

пастеризації 

Концисценція та 

зовнішній вигляд 

Плотна, пластична, 

однорідна, поверхня 

на зрізі блискуча 

або слабо-блискуча, 

на вигляд суха 

Поверхня рихла або 

слоїста, з однорідними 

маленькими краплями 

вологи  

Плотна, пластична, 

однорідна, поверхня 

на зрізі блискуча на 

вигляд суха 

Поверхня рихла з 

однорідними 

маленькими 

краплями вологи 

Колір  Від світло-жовтого, 

однорідний за 

масою 

Від світло-жовтого, 

незначна 

неоднорідність за 

масою 

Світло-жовтий, 

однорідний за 

масою 

Білий, незначна 

неоднорідність за 

масою 

Маркування та 

упаковка  

Упаковка правильна, маркування чітке Упаковка правильна, маркування іноді не 

чітке 

 

Отже, дослідження показників якості продукції та визначення рівня її якості має важливе значення в процесі 

конкурентної боротьби підприємства на ринку, адже приймає безпосередню участь у проведенні оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та визначення його місця у загально ринковій конкурентній боротьбі. 

В процесі забезпечення якості продукції великої ваги набуває: 

- тип ринку, адже за умов монополії забезпечення високого рівня якості не виходить на перший план та не 

відіграє вирішальної ролі процесі виробництва та реалізації продукції; 

- бажання керівництва виробляти продукцію відповідно встановленим стандартам якості, затвердженим на 

відповідному рівні; 

- впровадження систем управління якістю продукції на кожному етапі її виробництва та реалізації, для ТОВ 

«Галіївський маслозавод» актуальною може бути система «від лану-до столу»; 

- соціальна спрямованість підприємства, яка передбачає орієнтацію вищого керівництва компанії на 

відповідність соціальним нормам суспільства в якому воно господарює; 

- запровадження системи жорсткого технічного контролю якості продукції на усіх ключових етапах її 

виробництва, з метою попередження виробництва бракованої неякісної продукції, яку потрібно повторно 

перероблювати у продукт більш низької якості із більшими витратами; 

- використання у виробництві продукції ресурсозберігаючих технологій; 

- забезпечення екологічності як кінцевої продукції, так і процесів її виробництва, реалізації та утилізації; 

- управління якістю на кожному етапі ланцюга петлі забезпечення якості продукції та процесів її виробництва та 

реалізації тощо. 

Таким чином, оцінка якості продукції є певним узагальненням цілого комплексу робіт щодо її проектування, 

планування та виробництва. Рівень якості є моментним показником, який узагальнює увесь процес її забезпечення 

на певну конкретну дату і є також порівнювальним показником, адже може бути встановлений лише в процесі 

порівняння або з базовим виробом (стандартом) або із продуктом най ближнього конкурента. 

 


