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ВСТУП 

Серед багатьох проблем, які вирішуються усуспільстві, 

проблема якості безпеки біотехнологічної продукції набуває 

особливого значення. У ній знаходитьвідображення ефективність 

виробництва, ступінь задоволення потреб споживачів, розвиток 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Відродження та розвиток економіки України невід’ємно 

пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств, насиченнямспоживчого ринку продукцією та 

послугами високої якості. 

Виробництво продукції високої якості сприяє зниженню 

витрат на виробництво та їх надання,економії суспільної праці, 

кращому використанню сировинних ресурсів, більшій 

ефективності виробництва. Забезпечення та підвищення якості 

біотехнологічної продукції є складною проблемою,яка включає 

технічні, економічні, соціальні, політичні та правові 

аспекти.Вирішення цієї проблеми вимагає кваліфікованого 

персоналу, спроможногоорганізувати роботу в сфері управління 

якістю на бітехнологічних підприємствах  

Управління якістю – це науковий напрям, що вивчає 

теоріюта практику управління застосовано до сфери якості. 

Предмет його дослідження – сукупність теоретичних, методичних 

та практичних питань управління якістю продукції. Особливої 

уваги у посібнику приділяєтьсяуправлінню якістю як 

найважливішому елементу забезпечення конкурентоспроможності 

біотехнологічної продукції. Це пов’язано з тим, що в умовах 

ринкової економіки конкурентоспроможність продукції, 

підприємств безпосередньо залежить відякості продукції, що 

виробляється, та послуг, що надаються, управлінняякою є 

ключовою проблемою стабілізації економічного розвитку країни. 

Відповідно питання науково-методичних та законодавчо-

правових основуправління якістю, як і підготовка 

висококваліфікованих фахівців у цієї сфері, пріоритетні у 
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реалізації національної економічної політики. 

У навчальному посібнику розглядаються поняття «якість» 

стосовно біотехнологічної продукції та методичні підходи до їх 

оцінки. Особлива роль відводиться кваліметрії як науці про 

вимірювання якості продукції. Досліджуються організаційно-

економічніумови забезпечення якості та управління якістю  та 

безпекою біотехнологічної продукції на макро- і мікроекономічних 

рівнях управління. Особлива увага приділяється системам 

управління якістю на базі стандартів ISO серії 9000, концепції 

TQM, системі управління безпекою харчовихпродуктів HACCP, а 

також системі державного регулювання якості, що заснована на 

законодавчо-правових нормах у сфері захисту прав 

споживачів,технічному рівні регулювання. 

У навчальному посібнику якість розглядається як об’єкт 

управління,досліджуються історичні аспекти управління якістю, 

сучасні системи, методита засоби управління якістю.. 

Особлива роль належить організації управління якістю та 

безпекою продукції на біотехнологічнихпідприємствах.  

Для більш поглибленого вивчення проблем якості та 

управління якістюнаведений список джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

РОЗДІЛ І 

ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

 

Глава 1 ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасна ринкова економіка висуваєпринципово нові вимоги 

до якості продукції, щовипускається. Це пов’язано з тим, що зараз 

виживаннябудь-якогопідприємства, його стійке положення на 

ринку товаріві послуг визначається рівнем 

конкурентоспроможності.  

 

1.1 Основні категорії та поняття у сфері якості 

 

Підприємство може бути конкурентоспроможним за умови, 

якщо йогопродукція користується попитом, що можливо лише за 

умов високоїякості та відповідності вимогам споживачів, 

стандартам й іншим нормативним документам. Вимоги до якості 

постійно змінюються, підвищуються з розвитком науково-

технічного прогресу, підвищенням рівня життя та, відповідно, 

попитуна продукцію. 

У свою чергу, конкурентоспроможність пов’язана з дією 

декількох десятківфакторів, серед яких можна виділити два 

основних −рівень ціни та якість продукції. 

Поняття якістьу широкому розумінні є універсальною 

філософськоюкатегорією, яка охоплює як явища зовнішнього 

світу, так і свідомість людини. 

Крім філософського тлумачення якості, є також вужче 

значення слова«якість»: якість продукції, якість праці, ділові 

якості, якість виконавчої майстерності, якість життя тощо. Ми 

будемо розглядати якість біотехнологічниої продукції та її безпеку. 

Якість являє собою складну категорію, яку можна розглядати 
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з різнихпозицій: філософської, соціальної, технічної, правової, 

економічної (табл.1.1). 

Якість – комплекснепоняття, що характеризує ефективність 

всіх сторіндіяльності: розробка стратегії, організація виробництва, 

маркетинг та ін. 

Управління якістюявляє собою безперервний процес впливу 

навиробництво шляхом послідовної реалізації 

логічновзаємопов'язаних функцій з метою забезпеченняякості. До 

складу цих функцій входять: взаємодія іззовнішнім середовищем, 

політика і плануванняякості, навчання та мотивація персоналу, 

організаціяроботи з якості, контроль якості, інформація проякість, 

розробка заходів, прийняття рішень і реалізація заходів. 

Таблиця 1.1 - Поняття категорії якості 

Позиції Поняття категорії якості 

Філософські Суттєва визначеність об’єкта, відповідно до 

якої він відрізняєтьсявід іншого об’єкта. У 

свою чергу, визначеність об’єкта 

формуєтьсяна основі окремих властивостей 

або їх сукупності. Властивість прицьому 

розуміється як спосіб прояву якості об’єкта 

стосовно іншихоб’єктів, з якими він може 

взаємодіяти 

Соціальні Ставлення окремих суб’єктів та/або усього 

суспільства до об’єкта.При цьому якість 

може розглядатись як категорія, яка 

залежить відрівня культури, релігійних та 

демографічних особливостей індивідуумів 

та суспільства у цілому 

Технічні(інженерні) Технічні закономірності в утворенні та 

прояві фізичних, електромеханічних та 

інших технічних характеристик об’єктів 

однаковогопризначення 
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Правові Сукупність властивостей об’єкта, що 

відповідає вимогам, які встановлені у 

нормативно-правових документах 

Економічні Результат задоволення потреб 

 

Виділяють декілька періодів у розвитку підходів до змісту 

поняття якості, які орієнтовані на розгляд цієї категорії з тих або 

інших позицій: 

− 1920−1950-ті роки - якість продукції розуміється як 

відповідністьвимогам стандартів, а головними методами її 

досягнення є методи контролю(орієнтація на технічні та правові 

аспекти); 

− 1950−1970-ті роки − якість продукції пов’язується із 

задоволеннямпотреб споживачів за відповідними параметрами 

(орієнтація на економічні таправові аспекти); 

−1970−1980-ті роки −якість трактується як повне 

задоволення потреб не тільки з точки зору підвищення показників 

якості, але й з точки зорузниження вартісних параметрів 

(орієнтація на економічні аспекти); 

−1980 −1990-ті роки − поняття якості містить не тільки повне 

задоволення потреб споживачів, але й орієнтацію на латентні 

(приховані) вимогиспоживачів, які пов’язані з їх очікуваннями та 

знаходять відтворення у товарах ринкової новизни 

конкурентоспроможної якості (орієнтація на економічні та 

соціальні аспекти); 

−1990-ті роки−сьогодення −поняття якості охоплює не 

тількисприйняття виробником (постачальником) задоволення 

потреб споживача,але й сприйняття споживачами ступеня 

виконання їх вимог. У свою чергу,вимога визначається як потреба 

або очікування, яке встановлено, зазвичайпередбачається або є 

обов’язковим (орієнтація на економічні та соціальні аспекти). 

Ці підходи знайшли безпосереднє відображення у 

визначеннях, прийнятих у різних версіях міжнародних стандартів 
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ISO серії 9000, які формуютьвимоги до систем управління якістю 

на підприємствах (в організаціях). 

Відповідно до ДСТУ ISO 9000–2001 «Системи управління 

якістю. Основні положення та словник» прийнято таке визначення 

поняття якості:якість– це ступінь, до якого сукупність власних 

характеристик задовольняєвимоги. 

Вимога – сформульовані потреба або очікування, 

загальнозрозуміліабо обов’язкові. Вимоги можуть бути 

конкретизовані, наприклад, вимога щодо продукції, вимога щодо 

управління якістю, вимога замовника.При цьомупоняття 

«загальнозрозумілі» означає, що потреба або очікування, про які 

йдемова, є звичаєм або загальноприйнятою практикою для 

організації, її замовника та інших зацікавлених сторін. 

Зацікавлена сторона – це особа чи група осіб, які мають 

певний інтерес щодо показників діяльності або успіху організації. 

Наприклад, замовники, кінцеві користувачі, працівники 

організації, власники, інвестори, банки,синдикати, 

постачальники, партнери або товариства. 

Найвище керівництво – це особа чи група осіб, яка 

спрямовує та контролює діяльність організації на найвищому 

рівні. 

Інформація – це значущі дані. 

Документ – це інформація та її носій, наприклад, протокол, 

технічніумови, задокументована методика, креслення, звіт, 

стандарт. Комплект документів називають документацією. 

Настанова з якості – це документ, який регламентує 

систему управління якістю організації. 

Програма якості – це документ, що визначає, які методики 

та відповідні ресурси, хто та коли повинен застосовувати до 

конкретних проекту, продукції, процесу чи контракту. 

Протокол (запис) – це документ, який містить одержані 

результати абонадає докази виконаних робіт. 

Система – це сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих 

елементів. 
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Система управління – система, яка дає змогу 

встановлювати політикута цілі та досягати цих цілей. 

Система управління якістю – це система управління, яка 

спрямовуєта контролює діяльність організації щодо якості. 

Політика у сфері якості – це загальні наміри та 

спрямованість організації, пов’язані з якістю, офіційно 

сформульовані найвищим керівництвом. 

Політика в сфері якості, як правило, узгоджена із загальною 

політикою організації і становить основу для встановлення цілей у 

сфері якості. 

Цілі у сфері якості – це те, чого прагнуть або до чого 

прямують у сфері якості. Їх визначають для відповідних функцій 

та рівнів в організації. 

Управління – це скоординована діяльність, яка полягає у 

спрямуванніта контролюванні організації. 

Управління якістю – це скоординована діяльність, яка 

полягає успрямуванні та контролюванні організації щодо якості. 

Управління якістюзазвичай охоплює розроблення політики і цілей 

у сфері якості, планування,контроль, забезпечення і поліпшення 

якості. 

Планування якості – це складова частина управління 

якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості та на 

визначенні операційнихпроцесів і відповідних ресурсів, 

необхідних для досягнення цілей у сферіякості. 

Контроль якості – це складова частина управління якістю, 

зосереджена на виконанні вимог до якості. 

Забезпечення якості – це складова частина управління 

якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги 

до якості буде виконано. 

Поліпшення якості – це складова частина управління 

якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги до 

якості, які можуть бутипов’язані з такими аспектами, як 

результативність, ефективність або простежуваність. 

Результативність – це ступінь реалізації запланованої 
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діяльності тадосягнення запланованих результатів. 

Ефективність – це співвідношення між досягнутим 

результатом і використаними ресурсами. 

Процес – сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих 

видів діяльності, яка перетворює входи на виходи. При цьому 

входами одного процесу євиходи інших процесів. 

Продукція – це результат процесу. Існує чотири узагальнені 

категоріїпродукції: 

1) послуги; 

2) інтелектуальна продукція; 

3) технічні засоби; 

4) перероблені матеріали. 

Послуга є результатом щонайменше одного виду 

діяльності,обов’язково здійсненого у взаємодії між постачальником 

і замовником. Надання послуги може включати: 

– дії з матеріальною продукцією, наданою замовником 

(наприклад,ремонт будь-якого обладнання тощо, приготування 

продукції із сировини замовника тощо); 

– дії з нематеріальною продукцією, наданою замовником 

(наприклад,декларація про доходи, необхідна для обчислення 

розміру податку); 

– надання нематеріальної продукції (наприклад, надання 

інформації вконтексті передавання знань, консультації 

спеціалістів з виготовлення, оформлення біотехнологічної 

продукції); 

– створення сприятливих умов для замовника. 

Інтелектуальна продукція містить інформацію, є, як 

правило, нематеріальною і може набувати форми підходів, ділових 

угод або методик. 

Технічні засоби, як правило, матеріальні, і їх кількість 

становить кількісну характеристику. 

Перероблені матеріали, як правило, матеріальні, і їх 

кількість є неперервною характеристикою. Технічні засоби та 

перероблені матеріали частоназивають товаром. 
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Характеристика – це відмітна властивість. Може бути 

якісною або кількісною, власною або присвоєною. Існують такі 

класи характеристик: 

– фізичні (наприклад, механічні, електричні, біологічні, 

хімічні); 

– органолептичні (пов’язані з дотиком, нюхом, зором, смаком, 

слухом); 

– етичні (наприклад, ввічливість, чесність, правдивість); 

– часові (наприклад, пунктуальність, безвідмовність, 

доступність); 

– ергономічні (наприклад, фізіологічні або пов’язані з 

безпекою людини); 

– функціональні (наприклад, максимальна швидкість, 

продуктивність). 

Характеристика якості – це власна характеристика 

продукції, процесу або системи, пов’язана з вимогою. 

Перевірка – це підтвердження наданням об’єктивних 

доказів, що встановлені вимоги виконано. Терміном «перевірено» 

позначається відповіднийстатус. 

Затвердження – це підтвердження наданням об’єктивних 

доказів, щовимоги щодо конкретного передбаченого 

використання або застосування виконано. Терміном 

«затверджено» позначається відповідний статус. 

Атестування – це процес, який дає можливість 

продемонструватиспроможність виконати установлені вимоги. 

Може стосуватись осіб, продукції, процесів або систем. 

Простежуваність – це змога простежити передісторію, 

застосуванняабо місцезнаходження того, що розглядають. 

Аудит – це систематичний, незалежний і задокументований 

процесотримання доказів аудиту і об’єктивного їх оцінювання з 

метою визначенняступеня виконання критеріїв аудиту. 

Внутрішні аудити, які іноді називають «аудити першою 

стороною»,проводяться самою організацією або за її дорученням 

для внутрішніх цілей іможуть слугувати основою для декларування 
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відповідності. 

До зовнішніх аудитів належать: «аудити другою стороною», 

які проводяться сторонами, що мають певний інтерес до 

діяльності організації, наприклад, замовниками або іншими 

особами за їх дорученням, та «аудититретьою стороною», які 

проводяться зовнішніми незалежними організаціями, що 

здійснюють сертифікацію або реєстрацію на відповідність 

вимогам. 

Програма аудиту – це один чи декілька аудитів, 

запланованих на конкретний період часу і спрямованих на 

досягнення конкретної мети. 

Критерії аудиту – це сукупність політики, методик чи вимог, 

які використовують як еталон. 

Доказ аудиту – це протоколи, виклади фактів чи інша 

інформація, що єістотними для критеріїв аудиту і уможливлюють 

їхню перевірку. 

Дані аудиту – це результати оцінювання зібраних доказів 

аудиту закритеріями аудиту. Вони вказують на відповідність чи 

невідповідність критеріям аудиту або на можливості поліпшення. 

Висновок аудиту – це підсумок аудиту, який формулює 

група з аудитув результаті розгляду всіх даних аудиту з 

урахуванням цілей аудиту. 

Замовник аудиту – це організація чи особа, яка подає 

заявку на проведення аудиту. 

Об’єкт аудиту – це організація, піддана аудиту. 

Аудитор – це особа, яка має компетентність для проведення 

аудиту. 

Група з аудиту – це один чи декілька аудиторів, що 

проводять аудит.Одного з групи призначають її керівником. Група 

з аудиту може включатиаудиторів-стажистів і технічних 

експертів – це особи, які володіють спеціальними знаннями чи 

досвідом щодо предмета аудиту. Спеціальні знання чидосвід 

включають знання чи досвід стосовно організації, процесу або 

діяльності, що піддають аудиту, а також знання мови та культури 
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країни, де проводиться аудит. Технічний експерт не має 

повноважень аудитора в групі заудиту. 

Компетентність – це доведена спроможність застосовувати 

знання тавміння. 

Система контролю вимірювання – це сукупність 

взаємопов’язанихабо взаємодіючих елементів, необхідних для 

метрологічного підтвердженнята постійного контролю 

вимірювання. 

Вимірювання – це сукупність операцій, які дають змогу 

визначитизначення величини. 

Метрологічне підтвердження – це сукупність операцій, 

необхіднихдля забезпечення відповідності засобу вимірювальної 

техніки вимогам з метою його передбаченого використання. Воно 

включає калібрування або перевірку, або ремонт, потрібні 

пломбування та етикетування. 

Засіб вимірювальної техніки – це засіб вимірювання, 

програмний засіб, еталон, стандартний зразок або допоміжний 

пристрій чи їх комбінація,необхідні для виконання вимірювання. 

Метрологічна характеристика – це відмітна властивість, 

яка можевпливати на результати вимірювання. Вона може бути 

предметом калібрування. 

Метрологічна служба – це організаційна структура, що несе 

відповідальність за визначення та впровадження системи 

контролю вимірювання. 

У цих поняттях містяться основні елементи, що визначають 

якість якекономічну категорію стосовно різних об’єктів. До числа 

цих елементів належать: 

− орієнтація на задоволення потенціальних й реальних вимог 

споживача; 

− комплексне сприйняття категорії якості з точки зору 

споживача; 

− існування градації у визначенні якості (погана, добра або 

відмінна),що виражається ступенем виконання вимог. 

Система «якість» має охоплювати усі стадіїжиттєвого циклу 
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продукції та послуг: дослідження, розробку, виробництво, 

реалізацію,споживання і т. п. У міжнародних стандартах ISO серії 

9000 життєвий циклпродукції розділений на 11 етапів і має назву 

«Петля (спіраль) якості». Це модель взаємозалежних видів 

діяльності, що впливаютьна якість продукції, послуг на кожній 

стадії їх життєвого циклу. 

На стадії маркетингуздійснюється пошук та вивчення 

ринку, внаслідок чого підприємство визначає необхідність й 

можливість виробництва певного виду продукції, послуг, 

враховуючи наявність сировини та її доступність. 

Маркетинг повинен створити систему пошуку, обробки та 

аналізу інформаціїпро вимоги зовнішнього середовища 

(споживачі, суспільство) до продукції тапослуг підприємства 

готельно-ресторанного господарства, а також встановити 

наявність поточної або перспективної потреби, засобом якої може 

статиконкретна продукція, та сформулювати вимоги споживачів. 

Основою для виконання наступного етапу життєвого циклу 

продукціїта послуг є їх опис, що містить такі аспекти: 

− параметри експлуатації (умови використання, надійність 

тощо); 

− споживчі побажання стосовно дизайну та органолептичних 

характеристик продукції, послуг; 

− вимоги до упаковки; 

− процедури забезпечення якості продукції та послуг у 

процесі використання (експлуатації); 

− існуючі законодавчі обмеження та стандарти. 

Необхідний рівень якості перерахованих вище робіт 

забезпечуєтьсяшляхом: 

1) розробки системи документованих процедур зі збирання, 

обробкита аналізу даних; 

2) планування робіт з періодичним переглядом планів та їх 

коригуванням (у разі необхідності); 

3) доручення виконання робіт кваліфікованому персоналу, що 

володієнеобхідними засобами. 
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Етап розробки продукції та послугмає забезпечити 

переведення попередніх параметрів продукції (послуг), що 

містяться у описах, які наданімаркетологами, на мову технічних 

вимог до матеріалів, технології, технологічних процесів. Якість 

проектування забезпечується шляхом: 

1) розробки та реалізації програми проектування, що містить 

контрольні точки оцінки проекту на кожному етапі програми. 

Результати оцінки тааналізу підлягають реєстрації та 

відображенню у технічних умовах та іншихнормативних 

документах; 

2) залучення до аналізу проекту представників різних 

підрозділів підприємства; 

3) затвердження усієї документації, що складає основу 

проекту, на відповідних рівнях керівництва, що несуть 

відповідальність за виробництвопродукції та надання послуг. 

Розробка технології приготування продукції супроводжується 

лабораторними дослідженнями мікробіологічної, фізико-хімічної і 

біологічної цінності, оцінкою органолептичних властивостей. 

Результатом досліджень є нова або скоригована технологія 

приготування продукції, розроблені стандартивиробництва 

біотехнологічної продукції, технічніумови та технологічні 

інструкції, технологічні карти. Єдині вимоги до сировини, її 

витрати, готової продукції містяться у Збірниках рецептур. 

Матеріально-технічне і ресурсне забезпеченнястворюють 

передумови для випуску продукції (надання послуг) відповідної 

якості. Керівництвоповинне визначити і забезпечити ресурси, 

необхідні для надання послуг. 

Сировина, напівфабрикати та матеріали чинять 

безпосередній вплив наякість продукції та послуг, визначають 

кінцевий результат і повинні відповідати таким вимогам: висока 

якість; екологічна чистота, безпека для життя йздоров’я людини. 

Технічне оснащення підприємства має сприяти 

якісномувиробництву продукції та наданню послуг, ефективному 

використанню сировинних матеріалів (зниженню відходів), 
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енергетичних ресурсів. 

Якість постачання забезпечується такими заходами: 

1) Розробкою та реалізацією програми поставок, що містить: 

− вимоги до замовлень на постачання; 

− угоди із забезпечення якості; 

− угоди за методами перевірки; 

− плани приймального контролю; 

− процедуру вхідного контролю. 

2) Процедурами урегулювання спірних питань, що стосуються 

якостіпоставок. 

3) Організацією робіт з прийому, збереження, видання, а 

також із забезпечення збереженості матеріалів. 

Етап розробки і підготовки виробничих процесівпередбачає 

чітке відтворення технологічних процесів на виробництві, у тому 

числі поточністьвиробництва, раціональна організація робочих 

місць, умови виробничого середовища та ін. 

Якість процесу виробництва продукції або надання послуги 

забезпечується такими заходами: 

1) Плануванням виробничих операцій, які детально 

задокументовані уробочих інструкціях. 

2) Технічним контролем виробничих процесів. 

3) Створенням умов, що виключають можливість 

пошкодження матеріалів, напівфабрикатів та продукції (послуг) в 

ході виробництва шляхом відповідного зберігання, захисту та 

переміщення. 

4) Перевіркою, калібруванням та випробуваннями 

устаткування, інструментів та оснащення. 

Істотне значення має контроль за якістю продукції 

(бракеражний, органолептичний, лабораторний). До основних 

функцій контролю якості на біотехнолггічному підприємстві 

належать: 

− інспекція якості з метою оптимізації можливостей 

технологічнихпроцесів, що забезпечують виконання встановлених 

норм і правил, стандартів і т.д.; 
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− збір інформації про відхилення від стандартів з подальшим 

аналізом причин, ситуацій та розробкою нових методів роботи на 

підприємстві,забезпечення умов, що гарантують безперервне 

підвищення показників якості продукції; 

− прогнозування розвитку матеріально-технічної бази і 

впровадженняпрогресивних технологій нових видів продукції, що 

гарантують зменшеннявідхилень фактичної якості від 

нормативних вимог шляхом усунення причинбраку на 

підприємстві за рахунок проведення відповідних заходів, 

спрямова- виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 

відхиленнями відпланових і нормативних показників якості, 

фактичного стану виробничо-торговельної діяльності, а також 

відзивів споживачів щодо якості продукції. 

Важливим є встановлення оптимального співвідношення між 

якістю і вартістюпродукції на основі функціонально-вартісного 

аналізу. 

Забезпечення збереження якості продукції на стадіях 

упаковки,реалізації, організації споживання, монтажу, технічного 

обслуговування. 

Якість на цих етапах життєвого циклу забезпечують 

шляхом: 

1) Планування усіх процесів. 

2) Створення умов, що виключають можливість псування 

продукції дореалізації споживачеві (до надання послуг), а також 

під час навантажувально-розвантажувальних робіт. 

3) Грамотно складена супровідна документація на продукцію. 

4) Перевірка та випробування контрольно-вимірювального та 

іншогообладнання, що використовується під час зазначених 

операцій. 

5) Узгодження взаємних зобов’язань виробника 

(постачальника) таспоживачів. 

Особливість біотехнологічних підприємств полягаєу тому, що 

вони поєднують три функції, тому важливе значення має 

створення, відповідно до типу, класу підприємства, а також вимог 
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споживачів, системи розподілу продукції, її реалізації і організації 

споживання. 

Утилізація відходів сприяє ефективнішому використанню 

сировини –отриманню додаткової продукції (наприклад, крохмалю 

з відходів картоплі,патоки як відходів цукрової промисловості у 

кондитерському виробництві,сухариків під час виробництва хліба 

та ін.), зниженню навантаження на навколишнє середовище. 

На рівень якості й конкурентоспроможності продукції та 

послуг впливає багато різнопланових факторів. 

Сукупність найважливіших конкретних факторів (способів, 

чинників) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції 

за змістом іспрямуванням можна об’єднати у чотири 

взаємопов’язані групи: технічні,організаційні, економічні та 

соціальні (суб’єктивні). 

До технічних факторівналежать: конструкція, схема 

послідовногозв’язку елементів, система резервування, схемні 

рішення, технологія виготовлення, засоби технічного 

обслуговування і ремонту, технічний рівень базипроектування, 

виготовлення, експлуатації та ін. 

Правильна оцінка ролі технічних факторів сприяє вирішенню 

багатьохнаукових та інженерних задач під час проектування, 

виготовлення та експлуатації продукції. При цьому важливо знати 

склад і реальні можливості використання як кожного фактора 

окремо, так і їх сукупності. 

Використання прогресивних технологічних процесів, високий 

рівеньмеханізації та автоматизації, досконалість методів і засобів 

контролю та випробування продукції сприяють підвищенню 

стабільності виробничого процесу, що забезпечує постійні 

характеристики якості продукції. Неправильновибрана технологія, 

а також її порушення у виробництві погіршують якість. 

Підвищення технічного рівня проектних та конструкторських 

організацій дозволяє глибоко й ретельно проводити 

експериментальну перевірку результатів досліджень та 

інженерних рішень, що, у свою чергу, впливає на підвищення 
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якості продукції. 

До організаційних факторівналежать: розподіл праці, 

спеціалізація,форми організації виробничих процесів, ритмічність 

виробництва, форми таметоди контролю, порядок розподілу та 

реалізації продукції, форми і способитранспортування, зберігання, 

експлуатації (використання), технічного обслуговування, ремонту 

та ін. 

Ринкові умови господарювання передбачають активне й 

широке використання організаційних факторів підвищення якості 

продукції на всіх підприємствах. До пріоритетних належать: 

– запровадження сучасних форм і методів організації 

виробництва тауправління ним, які уможливлюють ефективне 

застосування високочастотноїтехніки і прогресивної 

(бездефектної) технології; 

– удосконалення методів технічного контролю та розвиток 

масовогосамоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції. 

До економічних факторівналежать: ціна, собівартість, форми 

і рівеньзарплати, рівень витрат на технічне обслуговування і 

ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та ін. 

Економічні фактори особливоважливі у сучасних ринкових 

умовах. Їм властиві контрольно-аналітичні властивості 

(дозволяють вимірювати витрати праці, засобів, матеріалів на 

досягнення та забезпечення певного рівня якості продукції) та 

стимулюючі властивості (можуть призводити як до підвищення 

рівня якості, так і до йогозниження). 

Найбільш стимулюючими факторами є ціна та зарплата. 

Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення 

якості. При цьому ціна повинна покривати усі втрати 

підприємства на заходи з підвищення якості тазабезпечувати 

необхідний рівень рентабельності. При цьому продукція збільш 

високою ціною має бути вищої якості. 

Нагальною потребою є розробка й використання 

різноманітних форм іметодів дійового соціально-економічного 

впливу на всю низку процесів формування й забезпечення 
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виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції. 

Формами та методами економічного впливу на ці процеси 

є,передусім, узгоджена система прогнозування й планування 

якості продукції,встановлення прийнятних для виробників і 

споживачів цін на окремі видитоварів і послуг, досить потужна 

мотивація праці всіх категорій працівниківпідприємства, а 

формами впливу соціального – усебічна активізація людського 

чинника, проведення ефективної кадрової політики, створення 

належних умов праці та життєдіяльності. 

Усвідомлення існування процесу «створення якості» призвело 

до формування нової концепції управління якістю. В межах цієї 

концепції, щоз’явилась у 1960-х роках, увага приділялась 

кожномуетапу створення продукту, а не зосереджувалась лише на 

загальному результаті виробничої діяльності. У новій концепції 

істотну роль відіграють такіпроцеси, як: контроль, аналіз, 

планування та прогнозування якості. Головноюметою системи, що 

створена зазначеними процесами, є забезпечення та 

удосконалення якості протягом усього процесу створення 

продукції як засобузадоволення конкретних потреб. 

Забезпечення якості− це дії, які плануються та систематично 

виконуються організацією-виробником (постачальником) та 

створюють упевненість у тому, що якість продукції відповідатиме 

вимогам, що висуваються донеї. 

Існує два різновиди забезпечення якості: внутрішнє та 

зовнішнє.Внутрішнє забезпечення якості створює упевненість у 

заданій якостіпродукції у керівництва організації-виробника, 

зовнішнє − у споживачів. 

Письмову гарантію відповідності продукції встановленим 

вимогам(стандартам) дає процедура, що має назву «сертифікація 

продукції». 

До дій із забезпечення якості належать: 

− аналіз актуальних та потенціальних усвідомлених 

споживачами потреб; за наявності на ринку товарів-аналогів - 

аналіз рівня якості цих товарів; 
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− прогнозування; 

− проектування якості в процесі розробки нової продукції; 

− планування якості; 

− розробка стандартів (технічних умов); 

− контроль якості сировини, матеріалів та комплектуючих; 

− контроль в процесі виробництва; 

− контроль готової продукції; 

− контроль реалізації; 

− післяпродажний контроль (в умовах експлуатації); 

− зворотний зв’язок із споживачами (аналіз відзивів, 

побажань, рекламацій). 

При цьому усі перелічені вище дії є складними та являють 

собою сукупність багатьох простіших операцій, кожна з яких має 

власну мету, критеріїконтролю та методи корекції якості на 

випадок невідповідності рівня якостістандартам. 

Поняття «якість» можна розповсюдити також на категорії 

діяльності й організації у цілому. Таким чином, сферу поняття 

«якість»у рамках організації можна істотно розширити. При цьому 

в процесі «створення якості», управління якістю та 

відповідальності за якість повинні приймати участь усі 

працівники організації. Саме це покладено в основу концепції 

загального управління якістю (TQM), яка вважається найбільш 

прогресивною та передбачає активну участь кожного 

співробітника в удосконаленніякості продукції, послуг, процесів. 

Для ефективної роботи підприємства необхідні не тільки різні 

ресурси, але й розробка процесів, а також механізмів їх 

взаємодії,що свідчить про необхідність побудови спеціальної 

системидля управління якістю, яка має назву «система якості» 

(система управлінняякістю) та являє собою сукупність 

організаційної структури, розподілу повноважень та 

відповідальності, методів, процедур, ресурсів, які необхідні 

длявстановлення, підтримки та удосконалення якості продукції та 

послуг. Ефективна, добреструктурована система якості дозволить 

оптимізувати якість зточки зору зменшення різних ризиків, 
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зниження витрат та збільшення прибутку. Система якості 

спрямована на досягнення фундаментальних цілей, а саме:  

− підвищення якостіта продуктивності; 

− зниженнявитрат; 

− підвищення конкурентоспроможності; 

− відповідністьзаконам; 

− зміцненняекономічноїстабільності; 

− охорона навколишньогосередовища; 

− поліпшеннявиробничогоклімату; 

− задоволеністьспоживачів. 

Система якості реалізує політику організації у сфері якості, 

яка офіційно визначає основні цілі та завдання підприємства 

щодо якості. Вона є складовим елементом загальної 

політикипідприємства та затверджується її керівництвом. 

Підприємства, що виробляють та реалізують ефективними 

методами високоякісну продукцію, отримують неперевершені 

конкурентні переваги та завдяки цьому поліпшують загальні 

результати своєї діяльності. Внутрішньоорганізаційна ієрархія 

якості є підґрунтям «піраміди якості» (рис. 1.1), яка відображає 

вплив якості на суспільство у цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – «Піраміда якості» 

Якість продукції 
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Суспільствозацікавлене у високій якості на кожному 

ієрархічному рівні піраміди. 

Основними складовими якості, на які біотехнологічне 

підприємство мусить звертати особливу увагу, є: 

− визначення потреб ринку; 

− якість проектування; 

− якість сировини; 

− якість підготовчих процесів та процесу виробництва; 

− відповідність якості кінцевої продукції проекту; 

− якість післяпродажного обслуговування. 

 

1.2. Якість як складовий елемент 

конкурентоспроможності 

 

Зростання ступеня насиченості ринкутоварами та послугами, 

посилення конкуренції призвели до появи 

поняттяконкурентоспроможності. 

Якість - найважливіший складовий елемент 

конкурентоспроможностіпродукції, послуг. Зарубіжні фахівці з 

управління вважають, що конкуренто-спроможність продукції на 

70−80% залежить від її якості. 

Якість продукції, послуг є основним чинником досягнення їх 

конкурентоспроможності. До інших статичних факторів належать 

ціна продукції, витрати на їх споживання за нормативний термін 

служби (застосування) таякість сервісу споживачів послуг. 

Структура пріоритетів конкурентоспроможності послуг 

розподіляється таким чином: 4:3:2:1. З цьогоспіввідношення 

випливає, що під час формування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності, у першу чергу, ресурси варто 

спрямовувати на підвищення якості послуг, потім – на зниження 

витрат фірми, підвищення якостісервісу споживачів послуг, 

удосконалення організації споживання послуг зметою скорочення 

витрат. 

Показники (фактори) конкурентоспроможності відображають 
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статику процесу управління. На конкурентоспроможність 

впливають й динамічні фактори: фактори часу, синергічності, 

невизначеності зовнішнього середовища, поведінкові й ін. 

З погляду ступеня використання сукупності споживчих 

властивостейпродукції та послуг варто розрізняти поняття 

«споживча вартість», «якість»та «корисний ефект». 

Споживча вартість – здатність продукції, послуги 

задовольняти визначені потреби. 

Якість – потенційна здатність продукції, послуги 

задовольняти конкретну потребу. 

Корисний ефект – дійсна (Корисний ефект – дійсна 

(фактична) здатність продукції, послуги задовольняти конкретну 

потребу. 

З економічної точки зору найбільш важливими є 

конкурентоспроможність продукції (послуг), підприємства 

(організації, закладу, фірми), галузі такраїни. 

Конкурентоспроможність характеризує властивість об’єкта 

задовольняти певну конкретну потребу порівняно з аналогічними 

об’єктами певногоринку. 

Конкурентоспроможність продукції (послуги)– це сукупність 

її властивостей, що відображає ступінь задоволення конкретної 

потреби у порівнянні з репрезентованою на ринку аналогічною 

продукцією. Вона визначаєздатність витримувати конкуренцію на 

ринку, тобто мати вагомі перевагинад продукцією інших 

товаровиробників. Конкурентоспроможність являє собою 

потенційну можливість продукції бути успішно реалізованою на 

ринку. 

Вона визначається сукупністю властивостей продукції, що 

входять до складуїї якості, умовами реалізації та експлуатації 

(споживання). 

Конкурентоспроможність підприємства (організації, 

закладу)означає його здатність до ефективної господарської 

діяльності для досягненняконкурентних переваг та забезпечення 

прибутковості за умов конкурентногоринку. 



28 

 

В теорії конкурентних переваг, розробленої в дослідженнях 

відомогоамериканського вченого М. Портера, виділяються два 

основних типи конкурентної переваги підприємства: низькі 

видатки та диференціація продукції. 

Низькі видатки відображають спроможність фірми 

виробляти продукцію зменшими витратами, ніж конкуренти. 

Диференціація являє собою здатністьпідприємства забезпечити 

споживача унікальною та більшою цінністю у вигляді високої 

якості продукції, продукції ринкової новизни, високої 

якостіпісляпродажного обслуговування і т. д. 

Конкурентна перевага будь-якого типу дозволяє підвищити 

ефективність діяльності підприємства порівняно із конкурентами. 

Підприємства з низькими видатками за рівних з конкурентами 

цін на порівнювальну продукціюмають можливість отримати 

більший прибуток. Відповідно у підприємств здиференційованою 

продукцією прибуток з одиниці продукції буде вищим,оскільки 

диференціація дозволяє підприємству встановлювати високі 

ціни,що при рівних з конкурентами витратах дає більший 

прибуток. 

Ринкові відносини диктують підприємству чіткі орієнтири у 

конкурентній боротьбі: максимальне задоволення вимог 

споживача та ефективністьвиробничо-економічної діяльності. 

Реалізація останніх полягає у пошуку тавикористанні 

конкурентних переваг підприємства, що забезпечують досягнення 

міцних конкурентних позицій на ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається 

впливом комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища його життєдіяльності. 

До факторів зовнішнього середовища належать: 

− конкурентоспроможність галузі; 

− конкурентоспроможність регіону (території); 

− конкурентоспроможність країни, у якій функціонує 

підприємство; 

− організація вхідних матеріальних, фінансових та 
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інформаційних потоків підприємства; 

− фактори, що визначають конкурентний ринок (стан та 

структура ринку, ємність ринку, вимоги споживачів до продукції, 

умови пропозиції продукції на ринку, рівень розвитку 

конкуренції). 

До факторів внутрішнього середовища належать складові 

елементиекономічного потенціалу підприємства, який 

визначається сукупністю ресурсів підприємства та ефективністю 

їх використання. 

Можливості безпосереднього впливу підприємства на 

фактори зовнішнього середовища досить обмежені, оскільки вони 

переважно діютьоб’єктивно стосовно підприємства. Реальні 

можливості забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

знаходяться у сфері факторів внутрішньогосередовища. Однак 

впливати на ці фактори можливо з різним ступенем ефективності. 

Так, як правило, значних капіталовкладень та тривалого 

термінуокупності потребують інноваційні зміни техніко-

технологічних умов роботи. 

При цьому за існуючого у світі високого рівня розвитку 

науково-технічногопрогресу виробничий потенціал підприємств, 

який складає значну частинуекономічного потенціалу, практично 

визначається сучасними технологіями,що використовуються у 

виробництві. 

Технології, що застосовуються на підприємстві, формують 

вимоги докількісного та якісного складу основних виробничих 

фондів, системи комунікацій, складу та кваліфікації промислово-

виробничого персоналу, природних ресурсів, що 

використовуються (вода, паливо, електроенергія та ін.), системи 

обробки інформації. У свою чергу вищезазначені вимоги 

визначаютьвиробничу потужність підприємства, кількість та 

якість оборотних коштів,необхідних для реалізації виробничого 

процесу. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства за 

усієї важливості створення сучасних техніко-технологічних умов 



30 

 

виробництва необхідно також приділяти увагу формуванню 

адекватної даним умовам системименеджменту на підприємстві. 

Конкурентоспроможність підприємства на товарному ринку 

відображається через її імідж, тобто уявлення споживачів про 

підприємство, заснованого на його діловій репутації як виробника 

та постачальника. Відповідноімідж підприємства впливає на 

конкурентоспроможність продукції в процесіїї реалізації. 

На відміну від категорій конкурентоспроможності продукції, 

підприємства, що належать до сфери мікроекономіки, 

конкурентоспроможність галузі, регіону (території) має 

мезоекономічний характер, а конкурентоспроможність країни 

(національна конкурентоспроможність) – 

макроекономічнийхарактер. 

Конкурентоспроможність галузі− ступінь її готовності до 

конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках 

країни. Конкурентоспроможність галузі поряд із традиційними 

показниками ефективності характеризується ступенем її 

динамічності та життєздатності за різних варіантівпрогнозу 

економічного розвитку країни та світової економіки. 

Конкурентоспроможність регіону (території)визначається 

спроможністю регіону створювати умови для довготривалого 

економічного зростання підприємств та ефективного 

використання ресурсів з метою забезпечення якості життя 

населення. 

Конкурентоспроможність країниможе розглядатися з 

позицій зовнішнього та внутрішнього ринків. Розрізняють 

глобальну конкурентоспроможність країни на світових ринках, або 

міжнародну конкурентоспроможність, та конкурентоспроможність 

країни на національному ринку – національну. 

Міжнародна конкурентоспроможність країнихарактеризує 

здатність країни в умовах відкритості та конкуренції забезпечити 

порівняно високу результативність своєї економічної системи, яка 

відбивається на досягненнях високих та стабільних темпів 

зростання доходів населення, ефективності та продуктивності, а 
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також розширенні світогосподарських позицій. 

Історично концепція міжнародної конкурентоспроможності 

заснованана теорії використання у міжнародному розподілі праці 

порівняльних перевагнаціональних економік, серед яких можна 

назвати багаті природні ресурси,сприятливі географічні, 

кліматичні, інфраструктурні фактори, дешева робочасила. 

Володіючи визначеними порівняльними перевагами, країна 

має можливість експорту своєї продукції у ті країни, де таких 

переваг немає, та імпорту продукції з тих країн, що володіють 

певними перевагами порівняно з національною економікою 

країни-імпортера (наприклад, торгівля сировиннимиресурсами). 

Порівняльні переваги найчастіше досить об’єктивні, існують 

первісной тому статичні, здебільшого не відтворюються (запаси 

корисних копалин). 

Однак із розвитком індустріального суспільства в країнах із 

розвиненою ринковою економікою поступово формуються 

конкурентні переваги, заснованіна науково-технічних 

досягненнях. Найбільш сталими серед них є конкурентні переваги, 

пов’язані з інноваціями. Відповідно інтеграція порівняльних 

таконкурентних переваг в одній країні посилює її 

конкурентоспроможність углобальному економічному просторі. 

Національна конкурентоспроможністьвизначається 

здатністю країни використовувати свої конкурентні переваги та 

створювати умови для довготривалого зростання економіки та 

ефективного використання ресурсів зметою забезпечення якості 

життя населення. 

Розрізняють предметну та функціональну форми конкуренції. 

Предметна форма конкуренціїпередбачає конкурентну 

боротьбу міжтоварами-аналогами, що призначені для задоволення 

однієї потреби, але різняться за ціною та рівнем якості. В основі 

цієї форми лежить явище диференціації продукції. Зокрема, 

підприємства-виробники намагаються кожнийпредмет 

споживання поставити на ринок у різних варіантах виконання, 

виходячи із смаків, потреб та фінансових можливостей 
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споживачів. Слід зазначити, що диференціація охоплює не тільки 

продукцію споживчого призначення,але й засоби виробництва, що 

досягається поглибленням спеціалізації, підвищенням частки 

дрібносерійного виробництва. 

Зв’язок між предметною формою конкуренції та конкуренто-

спроможністю продукції має очевидний характер. Виходячи на 

конкурентний ринок зісвоєю продукцією, виробник 

(постачальник) передбачає наявність на ринкутоварів-аналогів та 

відповідно враховує це в процесі забезпечення 

конкурентоспроможності своєї продукції. 

Взаємозв'язок функціональної форми конкуренції та 

конкурентоспроможності продукції має дещо прихований 

характер. Під час функціональноїформи конкуренціїу конкурентну 

боротьбу вступає продукція різних галузей, яка задовольняє різні 

потреби. У даному випадку мова йде про взаємозамінну 

продукцію, яка може бути функціонально однорідною, тобто 

призначена для виконання певних робіт або отримання 

визначеного споживчогоефекту, або функціонально різнорідною, 

яка призначена для виконання різних робіт або отримання різних 

споживчих ефектів, але здатною замінюватиодна одну в окремих 

сферах застосування. Крім того, за умови зниження 

платоспроможного попиту споживачів та високих цін конкуренція 

може виникнути серед функціонально різнорідної продукції, яка 

не може бути взаємозамінною, що пов’язане з небажанням 

споживача максимізувати корисність заобмеженого доходу. 

Останній різновид функціональної форми 

конкуренціїспостерігається на українському ринку товарів і 

послуг. 

Таким чином, виходячи на ринок, виробник (постачальник) 

передбачає,що його продукція конкуруватиме не тільки з 

товарами-аналогами, але й зфункціонально однорідною та 

функціонально різнорідною продукцією. 

Виходячи з того, що конкурентоспроможність продукції 

визначається їїздатністю витримувати конкуренцію, складові 
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елементи конкурентоспроможності безпосередньо випливають з 

методів конкуренції: цінових або нецінових. 

Цінова конкуренціяпередбачає реалізацію продукції за 

нижчими цінами, ніж у конкурентів. Цінова конкуренція має 

багатоцільове призначення:низька ціна може бути інструментом 

виходу на нові ринки; низька ціна використовується 

підприємством як бар’єр проти виходу на ринок 

конкурентів;часто підприємства знижують ціни у відповідь на дії 

конкурентів. Отже, цінова конкуренція спрямована на 

підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку, тобто 

виступає складовим елементом конкурентоспроможності 

продукції. При цьому, слід зазначити, що споживача цікавлять 

повнівитрати на придбання та експлуатацію (споживання) 

продукції. 

Нецінова конкуренція базується на відмінних особливостях 

продукціїпорівняно з продукцією конкурентів. Ці відмінні 

особливості можуть бутибезпосередньо пов’язані: з якістю самої 

продукції; з умовами пропозиції продукції на ринку 

(конкурентоспроможністю пропозиції); з підприємством-

виробником (постачальником) даної продукції 

(конкурентоспроможністю підприємства); з конкурентними 

перевагами галузі (конкурентоспроможностігалузі); з 

конкурентними перевагами регіону, території 

(конкурентоспроможністю регіону, території) і навіть із країною, у 

якій виготовлена дана продукція (конкурентоспроможністю 

країни). 

Конкурентоспроможність продукції та послугзакладається на 

стадії проектування. У процесі виробництва (надання) 

матеріалізуються найважливіші визначальні елементи 

конкурентоспроможності продукції: якість і витрати. 

Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності 

продукції(послуг) є необхідною передумовою її реалізації на 

відповідному ринку. 

Визначаючи конкурентоспроможність продукції (послуг), 
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виробник(постачальник) має обов’язково знати вимоги 

потенційних споживачів та їхоцінки. Тому формування 

конкурентоспроможності продукції починається звизначення 

суттєвих споживчих властивостей (потреб споживачів), за 

якимиоцінюється принципова можливість реалізувати продукцію 

на ринку, де споживачі постійно порівнюватимуть її 

характеристики з продукцією конкурен-тів щодо ступеня 

задоволення конкретних потреб та цін реалізації. 

Для визначення конкурентоспроможності продукції 

виробнику-підприємству необхідно знати: 

– конкретні вимоги потенційних споживачів до пропонованої 

на ринкупродукції (послуги); 

– можливі розміри та динаміку попиту на продукцію, послуги; 

– розрахунковий рівень ринкової ціни на продукцію, послуги; 

– очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідної 

продукції, послуг; 

– визначальні параметри продукції, послуг основних 

конкурентів; 

– найбільш перспективні ринки для відповідної продукції, 

послуги та 

етапи закріплення на них; 

– термін окупності сукупних витрат, пов’язаних з 

проектуванням, продукуванням та просуванням на ринок 

продукції, послуг. 

Конкурентоспроможність продукції, послуг бажано 

вимірювати кількісно, що уможливить управління її рівнем. Для 

цього необхідна інформація,яка характеризує корисний ефект 

власної продукції та продукції, яку випускають конкуренти за 

нормативний строк їх придатності, а також сукупні витрати 

протягом життєвого циклу продукції. 

Корисний ефект – це віддача продукції, інтегральний 

показник, щорозраховується на підставі окремих об’єктивних 

показників якості продукції,які задовольняють будь-яку конкретну 

потребу. Його можна вимірювати внатуральних одиницях, 
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грошовому вираженні або в умовних балах. 

Сукупні витрати протягом життєвого циклу – це ті витрати, 

якіобов’язково потрібно зробити, щоб одержати від продукції 

відповідний корисний ефект. 

Конкурентоспроможність продукції, для якої неможливо 

розрахуватикорисний ефект чи сукупні витрати, можна 

визначити з результатів експериментальної перевірки за 

конкретних умов споживання, за результатами пробної реалізації, 

експертних та інших методів. 

Соціально-економічне значення підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції полягає у тому, що заходи 

такого спрямування сприяютьформуванню ефективнішої системи 

господарювання в умовах ринкових відносин. Соціально-

економічна ефективність підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції, що виробляється 

підприємствами, полягає у наступному: 

– високоякісна й конкурентоспроможна продукція завжди 

повніше такраще задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній; 

– підвищення якості продукції є специфічною формою вияву 

законуекономії робочого часу, тобто загальна сума витрат 

суспільної праці на виготовлення й використання продукції 

підвищеної якості, навіть якщо її досягнення пов’язане з 

додатковими витратами, істотно зменшується; 

– конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну 

фінансовустійкість підприємства, а також одержання ним 

максимально можливогоприбутку; 

– багатоаспектний вплив підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції не тільки на виробництво та 

ефективність господарювання, а йімідж і 

конкурентоспроможність підприємства в цілому. 

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого 

підвищення якості продукції та послуг, їх 

конкурентоспроможності на світовому й національному ринках 

цілком ґрунтовно відносять поліпшення стандартизації як 
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головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня 

якості. Аджесаме стандарти й технічні регламенти відображають 

сучасні вимоги споживачів до технічного рівня та інших якісних 

характеристик товарів і послуг,тенденції розвитку науки і техніки. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Визначення поняття якості. 

2. Поняття категорії якості з філософської, соціальної, 

технічної, правової та економічної позицій. 

3. Основні періоди у розвитку підходів до змісту поняття 

якості. 

4. Елементи, що визначають якість як економічну категорію. 

5. Визначення основних понять, прийнятих у різних версіях 

міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

6. Основні етапи життєвого циклу продукції та послуг - 

«Петля якості»продукції, послуг. Основні заходи, що забезпечують 

якість на кожному з етапів. 

7. Фактори, що впливають на якість продукції та послуг: 

технічні, організаційні, економічні та суб’єктивні, їх роль та 

важливість у процесі підвищення якості. 

8. Внутрішній та зовнішній різновиди забезпечення якості. 

9. Етапи процесу «створення якості». 

10. Поняття конкурентоспроможності. 

11. Конкурентоспроможність продукції, підприємства, галузі, 

регіону,країни, національна та міжнародна. 

12. Роль якості у формуванні конкурентоспроможності 

продукції, послуг. 

13. Предметна та функціональна форми конкуренції. 

14. Методи конкуренції: цінова й нецінова, їх відмінні 

особливості. 

15. Системоутворюючі фактори та складові елементи 

конкурентоспроможності продукції, послуг. 

 

Перелік літератури до глави 1 
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1.  Тарасова О.В., Левицька О.В. Сучасні концепції 

управління якістю продукції Одеська національна академія 

харчових технологій, м. Одеса c.24-27. 

2. Давидова О. Ю.Управління якістю продукції та послуг у 

готельно-ресторанномугосподарстві: навч. посібник / О. Ю. 

Давидова, І. М. Писаревський,Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012.– 414 с. 

3. ДСТУ ISO 9000-2001Системи управління якістю. Основні 

положення та словник 

4.  ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги 

5.  ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. 

Настанови щодо поліпшення діяльності 

6.  ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім 

середовищем. Склад та опис елементів інастанови щодо їх 

застосування 

 

Глава 2 ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

2.1 Сутність та основні категоріїстандартизації 

 

Стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні 

положень для загального й багаторазового застосування щодо 

наявних чиможливих завдань з метою досягнення оптимального 

ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є 

підвищення ступенявідповідності продукції, процесів та послуг їх 

функціональномупризначенню, усунення бар’єрів у торгівлі й 

сприяння науково-технічному співробітництву. 

Ця діяльність спрямована на розв’язання реально існуючих 

абопотенційних завдань. 

Існують різні рівні стандартизації: 

1) міжнародний − участь у стандартизації є відкритою для 

відповідних органів усіх країн. Результатом роботи декількох 
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сувереннихдержав є міжнародний стандарт ISO, прийнятий 

Міжнародною організацією зі стандартизації; 

2) регіональний − участь у стандартизації є відкритою для 

відповідних органів країн лише одного географічного або 

економічногорегіону; 

3) національний − стандартизація здійснюється на рівні 

однієїконкретної країни; 

4) державна система стандартизації − визначає основні цілі 

йпринципи управління, форми і загальні організаційно-технічні 

правила виконання усіх вимог роботи із стандартизації; 

5) адміністративно-територіальний − стандартизація 

здійснюється в адміністративно-територіальній одиниці; 

6) галузевий − стандартизація спрямована на сукупність 

взаємопов’язаних об’єктів стандартизації окремої галузі 

виробництва; 

7) стандартизація на підприємстві, науково-технічних та 

інженерних товариств і спілок. 

Об’єкт стандартизації− предмет (продукція, товар, 

процес,послуга та ін.), що підлягає стандартизації. Стандартизація 

можестосуватися як об’єкта в цілому, так і його складових. 

Об’єктом стандартизації, або предметом, який підлягає 

стандартизації, є: 

а) об’єкти організаційно-методичного і загально-технічного 

характеру й призначення: 

− організація робіт із стандартизації; 

− термінологічні системи у різноманітних сферах знань 

ідіяльності; 

− класифікація і кодування техніко-економічної й 

соціальноїінформації; 

− системи й методи забезпечення й контролю якості 

(вимірювання, аналіз); 

− методи випробування; 

− метрологічне забезпечення; 

− вимоги до техніки безпеки; 
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− системи технічної та іншої документації загального 

застосування; 

− єдина технічна мова; 

− система величин і одиниць; 

− типорозмірні ряди і типові конструкції виробів; 

− інформаційні технології; 

− достовірні довідкові дані про властивості речовин і 

матеріалів; 

б) продукція міжгалузевого (виробничо#технічного) 

призначення та широкого вжитку; 

в) складові елементи народногосподарських об’єктів 

державногозначення; 

г) об’єкти, елементи державних соціально-економічних і 

державних науково-технічних програм. 

Стандартизація як наука пов’язана з розробленням 

нормативноїдокументації та контролем її дотримання у 

практичному застосуванні. 

Нормативний документ(НД) − документ, яким 

визначаютьсяправила, загальні принципи або характеристики 

щодо різних видівдіяльності та їх результатів. 

Основні нормативні документи зі стандартизації: 

−стандарт(СТ) − нормативний документ, розроблений, як 

правило, за відсутності протиріч із суттєвих питань у більшості 

зацікавлених сторін і затверджений відповідним органом, в 

якомувикладено для загального і багаторазового використання 

правила, вимоги, загальні принципи, характеристики щодо різних 

видівдіяльності або їх результатів для досягнення оптимального 

ступеня впорядкування у певній галузі; 

−технічні умови(ТУ) — нормативний документ, що 

встановлюєтехнічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, 

процеси чипослуги. 

−тимчасові технічні умови(ТТУ) — документ на випадок 

відсутності ТУ, що надає дозвіл для тимчасового використання у 

системі. 
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За специфікою об’єкта стандартизації розрізняють стандарти 

таких видів: 

−основоположні − стандарти, які визначають організаційно-

методичні та загальнотехнічні положення для певної сфери 

стандартизації та взаємозв’язку діяльності у різних галузях науки, 

техніки і виробництва; 

−на продукцію (послуги) − стандарти, які визначають вимоги 

догрупи однорідної або конкретної продукції (послуги); 

−на процеси (роботи) − стандарти, які регламентують вимоги 

доконкретних процесів (видів робіт) на різних стадіях 

життєвогоциклу товарів або видів діяльності; 

−технічних умов − стандарти, які визначають всебічні 

вимоги доконкретної продукції, її виробництва, споживання, 

постачання,експлуатації, ремонту, утилізації; 

−на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) − 

стандарти, які регламентують методи контролю, забезпечують 

об’єктивність оцінки вимог до якості продукції згідно із 

стандартом,визначають технічні засоби для здійснення різних 

видів контролю продукції (процесів, послуг). 

Основоположні стандарти регламентують організаційно-

методичні та загальнотехнічні положення для певної галузі 

стандартизації, терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги, 

норми і поєднання видів технічної та виробничої діяльності під 

час розроблення,виготовлення, транспортування та утилізації 

продукції, щодо її безпечності, охорони навколишнього 

середовища. 

За рівнем застосування стандарти поділяються на: 

−міжнародні − стандарти, прийняті Міжнародною 

організацією зістандартизації ISO; 

−регіональні − стандарти, прийняті регіональною 

міжнародною організацією зі стандартизації; 

−міждержавні − стандарти, прийняті країнами, що 

приєдналися доУгод про здійснення погодженої політики у сфері 

стандартизації,метрології та сертифікації, і застосовані ними 
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безпосередньо(ГОСТ); 

−національні − стандарти, прийняті національним органом зі 

стандартизації однієї держави; 

−державні стандарти України − для іншої сторони (будь-якої 

держави світу) є національними стандартами, затвердженими 

Державним комітетом України з питань технічного регулювання 

таспоживчої політики (Держспоживстандарт України), у галузі 

будівництва − Міністерством у справах будівництва й 

архітектуриУкраїни (Мінбудархітектури України); 

−комплексні (система) − сукупність взаємопов’язаних 

стандартів,що належать до певної галузі стандартизації та 

регламентуютьвзаємопогоджені вимоги до об’єктів стандартизації 

на засадах загальної мети. 

До нормативних документів зі стандартизації в Україні 

належать:державні стандарти України (ДСТУ); галузеві стандарти 

України(ГСТУ); стандарти науково-технічних та інженерних 

товариств іспілок України (СТТУ); технічні умови України (ТУУ); 

стандартипідприємств (СТП). 

Державні стандарти містять обов’язкові вимоги до безпеки 

продукції, техніки безпеки та охорони праці; метрологічні норми, 

правила, положення, що забезпечують технічну єдність під час 

розроблення, виготовлення, експлуатації продукції, та 

рекомендовані вимоги,якщо:  

1) це передбачено чинними актами законодавства;  

2) вимогизазначені у договорах на розроблення, виготовлення 

та поставкупродукції;  

3) постачальником продукції документально підтверджено 

відповідність продукції цим стандартам. 

Окрім вище зазначених існують стандарти, в яких визначено 

загальні вимоги до складання, формулювання та оформлення 

державних стандартів і технічних умов. Усі стандарти не повинні 

суперечити один одному. 
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2.2 Мета, принципи, завдання й методи стандартизації 

 

Метою стандартизації є: 

− реалізація єдиної технологічної політики у сфері 

стандартизації,метрології та сертифікації; 

− захист інтересів споживача і держави; 

− забезпечення якості, уніфікації, сумісності та 

взаємозамінностіпродукції; 

− раціональне використання ресурсів; 

− створення нормативної бази функціонування системи 

стандартизації та сертифікації; 

− усунення перешкод для створення конкурентоспроможної 

продукції та виходу її на світовий ринок; 

− упровадження сучасних виробничих та інформаційних 

технологій. 

Принципи стандартизації зумовлені її метою: 

− врахування рівня розвитку науки й техніки, екологічних 

вимог,економічної доцільності й ефективності технологічних 

процесівдля споживачів і держави в цілому; 

− узгодженість нормативних документів із стандартизації з 

міжнародними, регіональними й за необхідності — з 

національнимистандартами інших країн; 

− забезпеченість відповідності вимог нормативних 

документів актам законодавства; 

− участь у розробленні нормативних документів усіх 

заінтересованих сторін; 

− взаємозв’язок і узгодженість нормативних документів усіх 

рівнів; 

− придатність нормативних документів для сертифікації 

продукції; 

− відкритість інформації; 

− відповідність комплексів (систем) стандартів складу та 

взаємозв’язкам об’єктів стандартизації для певної галузі, 

несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх 
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перевірки; 

− застосування інформаційних систем та електронних 

технологій угалузі стандартизації. 

Узагальненими принципами стандартизації є: 

1) плановість − складання перспективних і поточних планів 

щодо здійснення робіт із стандартизації; 

2) перспективність − забезпечення розробкою і випуском 

випереджаючих стандартів із підвищеними нормами та вимогами 

доякості товарів і послуг; 

3) оптимальність − вироблення й прийняття таких норм та 

вимог, що забезпечують оптимальні витрати ресурсів (сировинних, 

матеріальних, економічних, соціальних, енергетичних); 

4) динамічність − періодична перевірка стандартів та іншої 

нормативної документації, внесення до них змін, а також 

своєчасний перегляд і відміна стандартів; 

5) системність − розроблення нормативних документів на 

об’єктстандартизації, що визначають взаємоузгоджені вимоги до 

об’єктівна підставі загальної мети; 

6) обов’язковість − законодавчий характер стандарту. 

Відповідно до мети й принципів визначають завдання 

стандартизації. Основними з них є: 

− реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації; 

− захист інтересів споживача й держави в питаннях безпеки 

продукції для життя, здоров’я громадян, охорони навколишнього 

середовища; 

− забезпечення якості продукції відповідно до досягнень 

науки ітехніки, потреб населення і народного господарства; 

− забезпечення уніфікації, сумісності й взаємозамінності 

товарів тапослуг, їх надійності; 

− раціональне використання усіх видів ресурсів, поліпшення 

техніко-економічних показників виробництва; 

− створення нормативної бази функціонування систем 

стандартизації й сертифікації продукції; 

− усунення технічних і термінологічних перешкод для 
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створенняконкурентоспроможних товарів та їх виходу на світовий 

ринок; 

− упровадження й застосування сучасних технічних засобів 

під час розробки й поширення стандартів, а також виробничих й 

інформаційних технологій; 

− сприяння забезпеченню обороноздатності та мобілізаційної 

готовності країни. 

Основним елементом будь-якої науки є метод пізнання. 

Метод−це спосіб вивчення або дослідження певних об’єктів. 

Метод стандартизації − дослідження продукту, як 

об’єктастандартизації та сертифікації. 

Методи стандартизації пов’язані з розробленням 

оптимальногорішення й наданням рішенню нормативного 

характеру (рис. 1.2).Існують такі методи стандартизації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема взаємозв’язку методів стандартизації 

Уніфікація − приведення об’єктів до єдиного вигляду, 

форми,системи різновидів. Розрізняють уніфікації: типорозміру, 

стандартизація 

Розроблення 
оптимального рішення 

Надання характеру рішенню 
нормативного 

Розроблення нтд із 
стандартизації 

Визначення рівня 
управління 

Визначення технічного 
аспекту 

Уніфікація 

Запозичення 

Обмеження 

Типізація 
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внутрішньотипову, міжтипову. Уніфікація здійснюється на різних 

рівнях:міжгалузевому, галузевому і заводському, які визначаються 

за системою показників. 

Симпліфікація (елемент уніфікації) − усунення 

невиправданоїрізноманітності одномірної продукції шляхом 

скорочення кількостіїї різновидів до технічно та економічно 

необхідної для задоволенняіснуючих потреб споживачів і 

суспільства. 

Систематизація− розподілення об’єктів у певному порядкута 

послідовності, які утворюють чітку систему, зручну для 

користування. 

Агрегатування− метод утворення виробів шляхом 

комплектування їх з обмеженої кількості стандартизованих і 

уніфікованих деталей, вузлів та агрегатів, що мають геометричну і 

функціональнувзаємозамінність. 

Типізація − метод, спрямований на розроблення типових 

рішеньна основі загальних технічних характеристик для виробів, 

процесів,методів управління. 

Спеціалізація–організаційно-технічні заходи, спрямовані 

настворення організацій з реалізації однотипних товарів у 

масовомумасштабі за мінімальної собівартості й найвищої якості. 

Взаємозамінність − принцип, який визначається 

придатністюодного товару, процесу чи послуги для використання 

замість інших товару, процесу чи послуги з метою виконання 

одних і тих самих функцій. 

Серед різних методів стандартизації продукції визначальним 

єкласифікація. 

Класифікація − логічний процес розподілення будь-якої 

множини (понять, об'єктів, властивостей, явищ, предметів) на 

окремі категорії або ступені від вищих до нижчих залежно від 

загальних ознак. 

Існують й інші визначення терміна «класифікація», але за 

своєюсутністю вони подібні. Критеріями класифікації продукції є: 
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її походження, властивості, призначення, форма, розмір, колір, 

спосіб виробництва тощо. 

Застосовують класифікації: 

− бухгалтерських документів; 

− доходів та видатків бюджету; 

− матеріалів − групування матеріалів за характером їх 

застосування в плануванні, обліку та звітності (сировина, основні, 

допоміжні матеріали, пальне, запчастини, тара, відходи 

виробництва,малоцінні, швидко зношувані предмети); 

− податків; 

− норм та нормативів; 

− норм витрат сировини та матеріалів − розподіл за їх 

основними ознаками (ступінь агрегації, укрупнення номенклатури, 

період дії); 

− основних засобів; 

− основних фондів − розподіл за галузями та видами 

діяльності; 

− виробничих витрат; 

− страхування; 

− бухгалтерського обліку; 

− техніко-економічних показників; 

− управлінського персоналу; 

− товарів і послуг тощо. 

Класифікацію застосовують при розробленні та 

використаннікласифікаторів. 

Класифікатор − документ, що є систематизованим звітом 

найменувань та кодів класифікаційних угруповань та об’єктів 

класифікації. 

В Україні наказом Держстандарту від 30 грудня 1987 р. № 

822затверджено і діє Державний класифікатор продукції й 

послуг(ДКПП) та Товарна номенклатура зовнішньоекономічної 

діяльності(ТН ЗЕД). Вони адаптовані до Європейського 

класифікатора продукції та послуг за видами діяльності. 

Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення 
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загальнодержавних і міжнародних торговельних завдань. 

При створенні класифікаторів використовують певну 

системукласифікації. 

Система класифікації− сукупність правил розподілу 

множинипродукції на підмножини за певними ознаками 

класифікації. 

Існують дві системи класифікації − ієрархічна і фасетна. За 

ієрархічної системи множину послідовно поділяють на 

класифікаційні групи, між яким існує підпорядкований 

взаємозв’язок. Ця система має ступені класифікації та глибину за 

кількістю ознак. Ієрархічна система класифікації може бути чітко 

визначеною (із фіксованоюкількістю угруповань) та похідною. 

За фасетної системи (фр. facette — грань каменя) множини 

поділяють на взаємонезалежні паралельні угруповання. 

Такасистема дає змогу здійснювати класифікацію з 

використаннямЕОМ. 

Залежно від завдань класифікації одночасно утворюються 

різноманітні товарні угруповання або комбінації ознак з різних 

фасет.Прикладом можуть бути фасети призначення матеріалів та 

обладнання, їх походження та технології виробництва, розмірів та ін. 

Кожна з наведених систем класифікації має певні переваги й 

недоліки (табл. 2.1). 

При створенні системи класифікації необхідно керуватися 

такими правилами: 

− система повинна бути науково обґрунтованою і мати 

практичнезначення; 

− розподіл множини потрібно починати з найзагальніших 

ознак; 

− на кожному ступені необхідно використовувати тільки 

однуознаку; 

− поділ об’єктів варто здійснювати від загального до 

окремого; 

− необхідно забезпечувати можливість кодування для 

використанняЕОМ у роботі з класифікаторами. 
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Практичне застосування системи класифікації 

нерозривнопов’язане з ідентифікацією та кодуванням − 

складанням і присвоєнням коду класифікацій певному 

угрупованню об’єкта класифікації. 

Таблиця 2.1 − Переваги і недоліки ієрархічної та фасетної 

систем класифікації 

Системакласифікаці

ї 

Переваги Недоліки 

Ієрархічна − Можливість 

сортування 

інформації за 

відповідними 

класифікаційними 

ознаками; 

−наявність 

резервних місць для 

нових угруповань;  

− можливість 

виділення спільності 

й подібності ознак;  

− 

високаінформаційн

а насиченість; 

необмежена 

місткість системи;  

− зручністьпри 

вивченні груп та 

окремихоб’єктів 

класифікації 

− Утрудненість 

сортування інформації 

за ознаками;  

−громіздкість;  

− високі витрати; 

−трудомісткість, 

складність; − 

застосування ручної 

обробкиінформації 

Фасетна −Комбінаторність і 

гнучкість системи;  

−зручність 

використання;  

−Неможливість 

виділення 

взаємозв’язків 

об’єктів;  
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− можливість 

швидкої орієнтації у 

системі під час 

роботи;  

− 

обмеженнякількості 

ознак без втрати 

об’єктів; 

− застосування ЕОМ 

при формуванні 

системи й роботі з 

нею;  

− вільневведення 

нових об’єктів 

−неповневикористанн

я місткості 

 

Ідентифікація− визнання, ототожнення об’єкта та 

присвоєнняйому унікального найменування, номера, знака, 

умовної позначки,ознаки або набору ознак та ін., що дають змогу 

однозначно вирізнитийого зпоміж інших об'єктів. 

Ідентифікатор− найменування, номер, знак, умовна 

позначка, ознака або набір ознак, тобто те, що, додає об’єкту 

унікальності й виділяє його з безлічі інших об’єктів. 

Кодування− надання даних за допомогою умовних позначок 

абонабору ознак об’єкта. 

Код − умовний знак або сукупність знаків, які 

ідентифікуютьоб’єкт. 

Основні методи ідентифікації об’єктів розрізняють за 

способамиїх виділення. Найчастіше застосовують: 

− унікальні найменування; 

− цифрові номери; 

− умовні позначки; 

− класифікаційні способи; 

− посилальні; 

− описові; 
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− описово-посилальні. 

Кодування характеризується: алфавітом коду, структурою 

коду,кількістю знаків − довжиною коду, методом кодування 

(послідовний, рівнобіжний). 

Основними вимогами до кодування є: 

− однозначність ідентифікації об’єктів; 

− мінімальна кількість знаків, але достатня для ідентифікації 

об’єктів; 

− достатній резерв для можливості кодування об’єктів, що 

з’являються вперше; 

− зручність для використання людиною і для комп’ютерної 

обробки; 

− забезпечення можливості автоматичного контролю помилок 

під час введення до комп’ютерної системи. 

Загальна структура цифрових кодів для утворення 

класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі: 

ХХ Розділ 

ХХ. Х Група 

ХХ. ХХ Клас 

ХХ. ХХ. Х Категорія 

ХХ. ХХ. ХХ Підкатегорія 

ХХ, ХХ, ХХ, ХХХ Тип 

Кодування продукції нижчого рівня (типу) здійснюється 

зафасетною системою. Під час створення продукції та 

розроблення нормативних документів на об’єкти стандартизації 

використовують комплексну й випереджаючу форми 

стандартизації. 

Комплексна стандартизація. Полягає у цілеспрямованому 

іпланомірному встановленні та використанні системи 

взаємопов’язаних вимог як до об’єкта стандартизації в цілому, так 

і до його основних елементів із метою оптимального розв’язання 

конкретної проблеми. 

Об’єктами комплексної стандартизації, з одного боку, є: 

сировина,матеріали, напівфабрикати, вузли, комплектуючі 
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вироби, запаснічастини, допоміжні матеріали, а з іншого — 

технологічний процес,технологічне оснащення, знаряддя праці, 

методи та засоби вимірювання і випробування, контролю, 

пакування, транспортування, зберігання та експлуатації 

продукції. 

Принципи комплексної стандартизації: 

− системність − визначення взаємопов’язаних вимог з метою 

забезпечення вищого рівня якості; 

− оптимальність − визначення оптимальної номенклатури 

об’єктівкомплексної стандартизації, складу і кількісних значень 

показників їх якості; 

− плановість − розроблення спеціальних програм 

комплексноїстандартизації об’єктів, їх елементів, які входять до 

планів державної та галузевої стандартизації. 

Випереджувальна стандартизація. Сутність її полягає у 

використанні в стандартах перспективних норм та вимог до 

товарів іпослуг, які згідно із прогнозами будуть оптимальними в 

майбутньому. 

Для розроблення випереджувальних стандартів 

використовують:короткострокові (на термін до 5 років), 

середньострокові (на термін5–15 років) і довгострокові (понад 15 

років) прогнози. Випереджувальні перспективні стандарти 

розробляють на основі науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та дослідно-технологічнихробіт під час 

створення нової продукції. 

 

2.3 Напрями та тенденціїрозвитку стандартизації 

 

Розвиток міжнародної торгівлі, зростання конкурентної 

боротьби за ринки збуту стимулюють виробників і комерційні 

структури допостійного підвищення якості товарів і послуг. Рівень 

якості повинен постійно зростати, якщо організація бажає 

успішно конкуруватияк на вітчизняному, так і на зарубіжних 

ринках.  
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Проблема забезпечення якості продукції, рівня задоволення 

потреб споживачів полягає у системному, комплексному підході до 

рівняякості не тільки у процесі виробництва, а й на всіх етапах 

проходження товарів від виробника до споживача. 

Об’єктивні закони розвитку техніки і промисловості 

неминучеведуть до стандартизації, що є запорукою високої якості 

продукції,яка може бути досягнута на певному історичному етапі. 

Завдякистандартизації суспільство має можливість свідомо 

керувати своєюекономічною і технічною політикою, домагаючись 

випуску високоякісних виробів. 

З розвитком НТП стандартизація стає унікальною сферою 

суспільної діяльності. Вона синтезує наукові, технічні, 

господарські,економічні, юридичні, естетичні та політичні 

аспекти. В усіх промислово розвинутих країнах зростання 

виробництва, життєвого рівнянаселення пов’язані з проблемами 

розвитку стандартизації. 

Діяльність із стандартизації щодо проблем розвитку охоплює: 

− розроблення, публікування та застосування стандартів; 

− підвищення ступеня й відповідності продукції її 

функціональному призначенню; 

− усунення бар’єрів у торгівлі й сприяння науково-

технічномуспівробітництву між країнами. 

В умовах подальшого зростання НТП, всебічної 

інтенсифікації економіки взаємозв’язок якості з усіма складовими 

господарського механізму ускладнюється, і вплив його на 

зміцнення економічного потенціалу, зростаючі матеріальні й 

духовні потреби людей посилюється. 

Жодне суспільство не може існувати без технічного 

законодавствата нормативних документів, які регламентують 

правила, процеси,методи виготовлення та контролю продукції, а 

також гарантуютьбезпеку життя, здоров’я і майна людей та 

навколишнього середовища.І саме стандартизація виконує ці 

функції. 

Становлення стандартизації відбувалося протягом тривалого 
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часу, який охоплює такі етапи: 

1) Давні часи − звичайний розвиток стандартизації − 

будівництво пірамід в Єгипті, природний розвиток стандартизації 

− виникнення писемності, вимірювань. 

2) Перша половина IX ст. − епоха Відродження, 

виникненняміжнародної мови есперанто, системи літочислення, 

суднобудування. 

3) ХVI – початок ХVІІІ ст. − розвиток національних 

системстандартизації; видання у 1555 р. указів Івана Грозного 

проуніфікацію в галузі озброєння; XVII–XVIII ст. (за часів Петра І) 

−впровадження стандартизації у виготовленні військової 

техніки,продуктів харчування, будівництві кораблів. 

4) ХVІІІ ст. − вихід стандартизації на міжнародний рівень, 

укладення Міжнародної метричної конвенції, заснування 

Міжнародногобюро мір і ваг. 

5) ХХ ст. − широке застосування стандартизації у масовому 

виробництві озброєння, а також у машинобудуванні, на 

транспорті. 

6) Сучасний етап − стандартизація якості товарів, послуг, 

управління, процесів, пакування та інших сфер діяльності. 

Сучасна стандартизація базується на поєднанні досягнень 

науки,техніки і передового досвіду. Цим досягається її 

нерозривний зв’язок із виробничим процесом, сучасним і 

майбутнім розвиткомцивілізації. Зростає роль стандартизації як 

важливої ланки у системіуправління технічним рівнем якості 

продукції та технологічнимипроцесами. Стандартизація, 

поєднуючи науку, техніку і виробництво, сприяє технічному 

переозброєнню виробництва, широкому впровадженню сучасної 

техніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації й 

автоматизації виробничих процесів, підвищеннюякості продукції 

та забезпеченню єдиної технічної політики в різнихсферах 

людської діяльності. 

Характерною особливістю стандартизації є широкий 

діапазонсфери її дії та застосування, рівня розвитку. Немає такої 



54 

 

сфери діяльності людини, до якої не була б причетна 

стандартизація. Поліпшення якості продукції (товарів, процесів, 

робіт, послуг) можливе тількина основі стандартизації. Стандарти 

та інші нормативні документистановлять значну й важливу 

частину нормативної бази економікибудь-якої сучасної країни. 

Важлива роль відводиться стандартизаціїу контролі виконання 

вимог, які регламентуються нормативними документами. 

Стандартизація як один із проявів суспільно-економічної формації 

впливає на її розвиток і стан. 

В Україні усі чинні стандарти поділяються на дві великі 

групи: 

1) спрямовані на підвищення якості продукції;  

2) ті, що визначаютьоптимальну різноманітність видів, марок 

і типорозмірів продукції. 

Такий поділ стандартів дає змогу виявити два основних 

джерела економічного ефекту від стандартизації: 

− економію внаслідок підвищення якості продукції і прибутку 

відзовнішньої торгівлі; 

− економію від зростання масовості та серійності продукції, 

концентрації виробництва і зниження експлуатаційних 

витратвнаслідок скорочення надлишкової різноманітності 

однорідноїпродукції. 

Найважливішою особливістю стандартизації є її активна роль 

вуправлінні народним господарством. В Україні це забезпечується 

такими заходами: 

− усі роботи із стандартизації виконуються в плановому 

порядку; 

− стандарти опрацьовуються в інтересах розвитку народного 

господарства з урахуванням новітніх досягнень і перспектив 

розвиткунауки й техніки; 

− стандарти є загальнодержавними обов’язковими 

нормативними документами, і за їх дотриманням здійснюється 

регулярний нагляд. 

Завдяки цьому стандартизація є найважливішим засобом 
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підвищення ефективності виробництва, управління якістю 

продукції, зниження собівартості робіт, але на даний час 

стандарти потребуютьвдосконалення і створення нових, 

адаптованих до міжнароднихстандартів ISO. 

Особливості розвитку народного господарства країни 

вимагаютьутворення відповідних форм і засобів стандартизації. 

До таких формналежать вже раніше згадані комплексна і 

випереджаюча стандартизація, а також стандартизація 

міжгалузевих систем. Засобами, що підвищують ефективність 

стандартизації, є уніфікація, типізація, агрегатування та ін. 

Останнім часом дедалі більше уваги приділяється якості 

продукції, що зумовлено прагненням України вийти на світовий 

ринок зконкурентоспроможною продукцією, яка б користувалася 

попитомнавіть у високорозвинутих країнах. Для виготовлення 

такої продукції закуповується якісне, надійне іноземне 

обладнання. Поліпшенняякості засобів виробництва сприяє 

найкращому задоволенню зростаючих потреб суспільства, 

підвищенню ефективності виробництва,а також дає змогу досягти 

певного ефекту суспільного виробництваз меншими трудовими й 

матеріальними витратами. 

Використання якісніших машин і механізмів дає можливість 

підвищити продуктивність живої праці та знизити її витрати на 

одиницю продукції. Проте застосування сучасних машин потребує 

великихкоштів, яких не вистачає, але процес виробництва 

поступово набуваєрозвитку, з’являється продукція, яка відповідає 

світовим стандартам. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «стандартизація» та «сертифікація» 

товарів. 

2. Охарактеризуйте мету, завдання та принципи 

стандартизації. 

3. Поясніть роль стандартизації у підвищенні якості продукції 

(товарів). 

4. Назвіть етапи розвитку стандартизації. 
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5. З якими науками і дисциплінами пов’язана 

стандартизація? 

6. Проаналізуйте зв’язок стандартизації з товарознавством. 

7. Назвіть і охарактеризуйте основні терміни та визначення 

стандартизації. 

8. Що належить до об’єктів стандартизації? 

Перелік літератури до глави 2 
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— 144 с. 

2. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. 

Стандартизація та суміжні види діяльності.Терміни та визначення 

основних понять 

3. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю 

і сертифікації: Підручник. — К.: Євр. Ун-т фінансів, інформ. 

систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 

Глава 3 СТАНДАРТИЗАЦІЯТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

3.1 Кваліметрія і метрологія.Параметричні ряди 

 

Для визначення якості продукції застосовують кваліметрію 

таметрологію. 

Кваліметрія− наука про кількісну оцінку якості. Якість 

продукції оцінюютьшляхом порівняння її з прийнятим еталонним 

зразком. 

Причини змін якості можуть бути різного характеру: 

1) випадкові зміни − сума численних випадкових причин, 

впливкожної з яких незначний, до того ж окрему причину для 

будь-якої великої складової сукупних змін визначити неможливо. 

Виробництву іконтролю завжди притаманна стабільна система 

випадкових причин; 

2) невипадкові зміни − зміни (коливання) внаслідок 

невипадкових причин (систематичних похибок), які 
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характеризують відмінності між працівниками, машинами, 

матеріалами, методами, кожного фактора в часі. 

Основний спосіб кваліметрії − експертна оцінка продукції 

запевними показниками із використанням спеціальних шкал 

оцінокта узагальнення думок окремих експертів. Крім експертизи 

використовують також різноманітні системи об’єктивних 

показниківякості технології, виготовлення, експлуатації, 

зберігання, транспортування та інших характеристик продукції. 

Кваліметрія дає змогуоцінити якість продукції комплексно, 

наприклад за допомогою коефіцієнта вагомості, який у порівнянні 

оцінює значущість окремоїпродукції. 

Метрологія− прикладна наукова дисципліна, заснована на 

досягненнях природних, технічних і суспільних наук, об’єктом 

вивчення якої є вимірювання фізичних величин, методи 

забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. 

Розрізняють теоретичну метрологію, яка розглядає 

загальніпроблеми теорії вимірювання, метрологічні системи тощо; 

прикладну метрологію, яка займається теорією і практикою 

забезпечення гарантованої точності вимірювання та 

вимірювальних систем; законодавчу метрологію, що охоплює 

питання метрологічної діяльності, їїрегламентації, контролю з боку 

держави з метою захисту інтересівдержави і споживачів. 

Метрологічний нагляд— форма державного контролю 

єдностіприладів, мір і ваг, які використовуються в промисловості 

та торгівлі. 

В Україні діють Закон «Про метрологічну діяльність» та 

декретиКабінету Міністрів України «Про державний нагляд за 

додержаннямстандартів, норм і правил та відповідальність за їх 

порушення», «Прозабезпечення єдності вимірювань». Об'єктами 

державного нагляду є:продукція виробничо-технічного 

призначення, товари народного споживання, продукція 

тваринництва, рослинництва, продукти харчування, імпортна 

продукція, експортна продукція, атестовані виробництва. 

Важлива роль у метрологічному нагляді відводиться 
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визначеннюпараметрів різноманітних виробів. Зростання 

номенклатури продукції зумовлює збільшення типів і розмірів 

виробів. Неврегульованакількість типів продукції знижує 

серійність її виробництва, ускладнює уніфікацію, гальмує 

розвиток спеціалізації виробництва, збільшує виробничі витрати, 

підвищує вартість ремонтних робіт і обслуговування при 

експлуатації. 

Для скорочення номенклатури і кількості типорозмірів 

продукціїрозробляють параметричні стандарти. Сутність їх 

полягає у тому, щопараметри виробів визначають із дотриманням 

чітко обґрунтованихрядів переважних чисел. Переважними 

називають числа, які домінують у визначенні параметрів при 

створенні виробів. 

Параметр продукції− кількісна характеристика 

властивостіпродукції чи її стану. 

Система переважних чисел є базовою при визначенні 

параметріві розробленні стандартів. За цієї системи параметри 

виробів обґрунтовуються рядами переважних чисел, які 

називають параметричними рядами. 

Параметричний ряд− сукупність числових значень 

параметрів,побудована в певному діапазоні на основі прийнятої 

системи градацій. 

Ряди переважних чисел повинні відповідати таким вимогам: 

− мати раціональну систему градації; 

− бути нескінченними, тобто допускати використання 

безмежноїкількості параметрів; 

− містити усі послідовні значення чисел ряду; 

− бути простими. 

Параметричні ряди чисел будуються на основі арифметичної 

абогеометричної прогресії. Арифметична прогресія є простою і не 

потребує округлення чисел, але має відносну нерівномірність, тому 

в рядахпереважних чисел мало застосовується. Геометричні ряди 

чисел придатніші для стандартизації продукції. Геометрична 

прогресія − церяд чисел, в якому кожне наступне число 
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утворюється множеннямпопереднього на одне й те саме число. 

Вона має такі переваги: 

− відносна різниця між будь-якими сусідніми членами ряду є 

постійною; 

− добуток чи частка будь-яких членів прогресії є членом цієї 

прогресії. 

Розроблення параметричних стандартів на об’єкти 

стандартизації здійснюється поетапно: 

1) вибір номенклатури параметрів; 

2) вибір діапазону параметричного ряду; 

3) вибір градації параметричного ряду. 

При визначенні параметричного ряду враховують його 

діапазонта градацію. 

Діапазон ряду− інтервал чисел, обмежених крайніми 

значеннями членів ряду. 

Градація− категорія або розряд, присвоєні різним вимогам 

доякості продукції, процесів або систем, що мають однакове 

функціональне застосування. Вибір оптимальної градації повинен 

відповідати вимогам економіки країни. 

Розрізняють найважливіші параметри продукції: розмірні; 

параметри ваги; параметри, які характеризують продуктивність 

машин іобладнання; енергетичні параметри. Визначення 

параметрів продукції здійснюється за допомогою різноманітних 

засобів, методів і способів вимірювання. До засобів вимірювання 

належать прилади, установки і системи вимірювання. Основними 

є методи: безпосередньоїоцінки; порівняння з мірою; модифікації 

− нульовий метод; протиставлення; диференційний; зміщення та 

збіжності. Засоби визначення фізичних величин вимірювання 

поділяються на прямі, непрямі,сукупні та сумісні. 

Вимірювання можуть бути абсолютними і відносними, 

здійснюватися контактним та безконтактним методами. 

Різновидами методупорівняння є органолептичний, експертний та 

інструментальний методи. Крім вище згаданих існують 

евристичний (заснований на інтуїції) та соціологічний (заснований 
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на анкетуванні, опитуванні населення) методи. Основною 

вимогою до процесів вимірювання є забезпечення точності та 

достовірності їх результатів. 

 

3.2 Система показниківякості продукції 

 

Одна з головних цілей стандартизації — сприяння 

поліпшеннюякості продукції. Кожний виріб є носієм конкретних 

властивостей,що відображають його корисність і відповідають 

певним потребамлюдини. Корисність будь-яких речей є мірою їх 

споживчої вартості. 

Споживча вартість товару має бути оцінена, тобто визначена 

йогоякість. Отже, споживча вартість і якість виробів 

безпосередньопов’язані між собою. Проте це не тотожні поняття, 

оскільки одна й тасама споживча вартість може бути корисною не 

однаковою мірою. 

На відміну від споживчої вартості якість продукції 

характеризуєміру її придатності для споживання, тобто кількісний 

бік суспільноїспоживчої вартості. 

Якість як економічна категорія відображає сукупність 

властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності для 

задоволенняпотреб людини відповідно до свого призначення. 

Ефективність регламентувального та управлінського 

впливустандартизації на якість продукції багато в чому визначає 

упорядкованість її нормативно-технічних документів (стандарти, 

ТУ, типовіположення й інструкції, методичні накази і правила 

тощо). При розробленні продукції та стандартів на неї враховують 

властивості, якізабезпечуватимуть задоволення потреб 

споживачів. 

Кожен вид продукції має безліч різних властивостей, які 

виявляються неоднаково у різних умовах експлуатації, а також 

при розробленні, виготовленні, випробуваннях, транспортуванні, 

зберіганні. 

Властивість продукції− об’єктивна особливість продукції, 
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щовиявляється при її створенні, транспортуванні, зберіганні, 

експлуатації. Властивості продукції бувають простими (колір, 

термін використання тощо) та складними, що інтегрують декілька 

простих (надійність). Класифікацію споживчих властивостей 

продукції наведено утабл. 3.1, критерії класифікації її якості − у 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.1 − Класифікація споживчих властивостей та 

показників якості продукції 

Основна потреба 
 

Групи 
властивостей та їх 
характеристика 

Група показників 

Суспільна потреба в 

товарах із даною 

функцією 

Соціальне 

призначеннятовару 

 

Показник 

соціального 

призначення 

Потреба у здійсненні 

конкретних функцій, 

процесу 

Функціональні 

властивості (користь) 

 

Показник 

функціональності 

Потреба у 

безвідмовному 

функціонуванні та 

збереженні корисних 

властивостей виробу 

протягом певного 

часу 

Надійність у 

споживанні 

 

Показник надійності 

 

Потреба в комфорті Ергономічні 

властивості 

Показник 

ергонометрії 

Естетична потреба Естетичні 

властивості 

Показник 

естетичності 

Потреба у 

збереженні 

навколишнього 

середовища 

Екологічні 

властивості 

 

Екологічний 

показник 

 

Потреба в 

безпечності та 

нешкідливості 

Безпечність 

споживання 

Показник безпеки 
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Показники якості продукції об’єднані у групи і 

класифікуються за такими ознаками: 

− кількість властивостей, що характеризуються, − одиничні, 

ком плексні, інтегральні; 

− характер властивостей, що аналізуються, − призначення, 

надійність, економічність, естетичність, технологічність, безпека 

тощо; 

− спосіб вираження − у натуральних одиницях і вартісному 

вираженні; 

− етап визначення показників − прогнозовані, проектні, 

виробничі, експлуатаційні. 

Систему одиничних показників якості продукції за групами 

наведено у табл. 3.3. 

Крім якості існує поняття технічного рівня певних видів 

продукції. За змістом воно вужче за попереднє, оскільки охоплює 

сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Його 

показники визначаються при проектуванні (розробленні) 

переважно нових знарядь праці (машин, устаткування, приладів, 

транспортних засобів тощо) і відображаються в спеціальних 

картах технічного рівня, які використовують у процесі вивчення 

ринку й оцінки попиту на нові товари, складання бізнес-планів, 

рекламних матеріалів та ін.  

Таблиця 3.2 − Критерії класифікації показників якості 

продукції 

Ознака класифікації Показники якості 

продукції 

За характером властивостей Призначення 

Надійності 

Технологічності 

Ергономічності 

Естетичності 

Стандартизації та 

уніфікації 
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Патентно-правові 

Економічні 

За кількістю властивостей Одиничні 

Комплексні 

За методом визначення Органолептичні 

Соціологічні 

Експертні 

Експериментальні 

Розрахункові 

За стадіями визначення Проектні 

Виробничі 

Експлуатаційні 

За використанням для визначення 

рівняякості 

Базові 

Відносні 

За значущістю оцінювання рівня 

якості 

Основні 

Додаткові 

За широтою використання  

 

Загальні 

Спеціальні 

За можливістю вимірювання або 

оцінки  

Первинні 

Похідні 

За розмірністю відображених величин  

 

Абсолютні 

Приведені 

Безрозмірні 

За рівнем залежності від інших 

показників 

 

Незалежні 

Скориговані 

За рівнем нормування  

 

Стандартизовані  

Регламентовані 

Нерегламентовані 
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Таблиця 3.3 − Система одиничних показників якості 

продукції за групами 

Групи показників Окремі показники груп 

Вид Сумісна 

характеристика 

Призначенн

я 

Характеризують 

корисну роботу 

(виконувану функцію) 

Продуктивність, 

потужність,міцність, вміст 

корисних речовин, 

калорійність 

Надійність, 

довговічніст

ь та безпека 

Визначають міру 

забезпеченнятривалос

ті використання і 

належних умов праці 

та життєдіяльності 

людини 

Безвідмовність роботи, 

можливий термін 

використання, технічний 

ресурс, термін безаварійної 

роботи, граничний термін 

зберігання 

Екологічні Характеризують 

ступінь шкідливого 

впливу на здоров’я 

людини та довкілля 

Токсичність виробів, вміст 

шкідливих речовин, обсяг 

шкідливих викидів у 

довкілля за одиницю часу 

Економічні 

 

Відображають міру 

економічної вигоди 

виробництва 

продуцентом і 

придбання 

споживачем 

Ціна за одиницю виробу, 

прибуток з одиниці виробу, 

рівеньексплуатаційних 

витрат часу йкоштів 

Ергономічні Окреслюють 

відповідність техніко-

експлуатаційних 

параметрів виробу 

антропометричним, 

фізіологічним та 

психологічним 

вимогам 

Зручність керування 

робочимиорганами, 

можливість одночасного 

охоплення 

конрольованихексплуатаційн

их показників, рівень шуму, 

вібрації тощо 
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працівника(споживач

а) 

Естетичні Визначають естетичні 

властивості (дизайн) 

виробу 

Виразність та 

оригінальністьформи, 

кольорове 

оформлення,естетичність 

тари (упаковки) 

Патентно-

правові 

Відображають міру 

використання нових 

винаходів 

припроектуванні 

виробів 

Коефіцієнт патентного 

захисту,коефіцієнт патентної 

чистоти 

 

Об’єктивна необхідність забезпечення належної якості в 

процесіпроектування, виготовлення й використання нових 

виробів ініціюєзастосування у виробничо-господарській діяльності 

підприємствпевної системи показників, що дає змогу визначати й 

контролюватирівень якості усіх видів продукції. 

Рівень якості — кількісна характеристика ступеня 

придатностіпевного виду продукції для задоволення попиту на неї 

порівняно з відповідними базовими показниками за фіксованих 

умов споживання. 

Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, 

відносного, перспективного та оптимального її рівнів. 

Абсолютний рівень якості певного виробу визначають 

обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не 

порівнюючи їх ізвідповідними показниками аналогічних виробів. 

Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі 

по собі абсолютнізначення вимірників якості не відображають 

міри її відповідності сучасним вимогам. Тому одночасно оцінюють 

відносний рівень якостіокремих видів продукції, що виробляється 

(проектується), порівнюючи її показники з абсолютними 

показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних 
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аналогів. 

Проте рівень якості продукції під впливом НТП і вимог 

споживачів мусить постійно зростати. Тому виникає 

необхідністьоцінки якості виробів, виходячи з її перспективного 

рівня, щовраховує пріоритетні напрями й темпи розвитку науки і 

техніки.Для нових видів продукції, передусім знарядь праці, 

доцільновизначати також оптимальний рівень якості, тобто такий, 

за якогозагальний обсяг суспільних витрат на виробництво й 

використання (експлуатацію) продукції за певних умов 

споживання був бимінімальним.Залежно від призначення певні 

види продукції мають специфічні показники якості. Водночас 

використовуються показники дляоцінки багатьох видів виробів, а 

також вимірники відносного рівняякості всієї продукції, що 

виробляється підприємством. З урахуванням цього усі показники 

якості виробів поділяють на дві групи: 

1) диференційовані показники, з яких відокремлюється 

найбільш розгалужена низка одиничних показників якості 

(табл.3.3); 

2) загальні показники якості всього обсягу продукції, яку 

виробляє підприємство. 

Найскладніша за кількістю показників система 

застосовуєтьсядля оцінки якості (технічного рівня) знарядь праці. 

Вона охоплюєбільшість груп одиничних показників і майже всі 

комплексні вимірники якості. 

Крім специфічних показників, властивих лише певному виду 

виробів, якість (технічний рівень) знарядь праці характеризується 

також низкою загальних показників. До них, у першу чергу, 

належатьнадійність, довговічність, ремонтопридатність, 

продуктивність, патентна чистота тощо. 

Надійність − збірний термін, який вживають для опису 

характеристики готовності та чинників, що її зумовлюють: 

характеристикбезвідмовності, ремонтопридатності й 

забезпеченості технічногообслуговування. 

Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної 
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роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями. 

Довговічність − властивість виробу зберігати працездатний 

стандо настання граничного стану за встановленої системи 

технічногообслуговування й ремонту. 

Її оцінюють двома головними показниками − терміном 

служби(календарною тривалістю експлуатації до певного 

граничного стану)і технічним ресурсом (можливим 

напрацюванням у годинах). 

Ремонтопридатність− властивість виробу, що полягає 

упридатності до попередження і виявлення причин 

виникненнявідмовлень, ушкоджень й підтримці та встановлення 

працездатногостану шляхом технічного обслуговування та 

ремонтів. 

Патентна чистота виробупоказник, який відображає 

застосування в продукції запатентованих винаходів і зумовлює 

можливістьбезперешкодного продажу на міжнародних ринках. 

До комплексних показників якості (технічного рівня) 

знарядьпраці належать коефіцієнт готовності обладнання, що 

характеризуєодночасно його безвідмовність і ремонтопридатність; 

питомі витрати на 1 км пробігу автомобіля тощо. 

Якість предметів праці оцінюють здебільшого за допомогою 

показників технологічності їх оброблення й перероблення. 

Більшість ізних відображають фізико-механічні властивості та 

хімічний складпредметів праці. Показники для оцінки якості 

споживчих товарівдиференціюють залежно від їх призначення. 

Зокрема, якість продуктів харчування характеризують показники 

калорійності, консистенції,смаку, запаху, терміну зберігання тощо. 

У практиці господарювання важливо знати не лише якість 

окремих виробів, а й загальний рівень якості всієї сукупності 

продукції,яку виготовляє підприємство. З цією метою 

застосовують певну систему загальних показників, а саме: 

− частка принципово нових (прогресивних) виробів у їх 

загальномуобсязі; 

− коефіцієнт оновлення асортименту; 
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− частка продукції, на яку одержано сертифікати якості; 

− частка продукції для експорту в загальному її обсязі на 

підприємстві; 

− частка виробничого браку (бракованих виробів); 

− відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за 

зниженими цінами. 

Відносну характеристику якості товару, що є наслідком 

порівняння її показників із відповідними базовими, вважають 

рівнем якості.Цей показник є мірою якості й відображає 

технічний рівень виробу,добротність його виготовлення, 

ефективність експлуатації або використання. 

Технічний рівень якості визначається за допомогою 

системиспеціальних показників, які є кількісною характеристикою 

найсуттєвіших однорідних властивостей товару (послуги). 

Найбільше застосування в маркетинговій діяльності мають 

одиничні показники,які характеризують окремі властивості 

товару. Сучасна класифікація показників якості є дуже 

різноманітною. 

 

3.3 Контроль якості продукції 

 

Контроль якості товарів здійснюється на всіх стадіях їх 

виробництва й експлуатації. При контролі визначають 

відповідність окремих показників вимогам нормативно-технічної 

документації (стандартам, інструкціям, правилам приймання 

продукції за якістю та ін.). 

Види контролю. На різних стадіях життєвого циклу товару 

застосовуються різні види контролю якості (контроль сировини, 

матеріалів і вузлів, безперервний і періодичний контроль, 

візуальний, органолептичний та інструментальний, такий, що 

руйнує і не руйнуєпродукцію, суцільний і вибірковий, контроль 

майстром, ОТК абоінспекційний, вхідний, операційний тощо) і 

ставляться різні цілі. 

Контроль якості може передбачати випробування — 
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експериментальне визначення параметрів і показників якості на 

всіх етапах рухудосліджуваних товарів за заданою програмою. 

Випробування поділяють залежно від: 

− цілей − дослідні та контрольні; 

− рівня здійснення − інспекційні, відомчі, міжвідомчі, 

державні; 

− етапу життєвого циклу продукції (товару) − попередні, 

приймальні, приймально-здавальні; 

− умов проведення − експлуатаційні та прискорені. 

При здійсненні випробувань необхідно враховувати 

правиладобору проб (вибірок). Основними принципами добору є 

показовість, однорідність і випадковість. До видів проб належать 

лабораторні та елементарні. Залежно від способу добору вибірка 

можебути миттєвою, випадковою, навмисною, систематичною, 

розшарованою. 

До системи контролю якості на великих фірмах належать 

підрозділи випробувань на надійність, контролю матеріалів, 

перевірки макетів, дослідних зразків продукції. Невід’ємною 

частиною контролюякості є контроль куплених виробів, вхідний 

контроль на всіх ділянках і технологічних переходах у 

виробництві, операційний і кінцевий (фінішний) контроль готової 

продукції. 

До функцій контролю безпосередньо належить метрологічне 

забезпечення виробництва, яке дає змогу здійснювати 

розроблення,перевірку і правильну експлуатацію засобів 

вимірювань, електричних, комп’ютерних пристроїв і контроль їх 

стану. Слід підготуватипрограми та організувати навчання і 

підвищення кваліфікації кадрів, забезпечити мотивацію і 

стимулювання персоналу для успішного вирішення завдань якості. 

Класифікація видів технічного контролю: 

− за станом процесу виробництва − вхідний, операційний, 

приймальний; 

− за повнотою охоплення контролем − суцільний, вибірковий, 

безперервний, періодичний; 
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− залежно від об’єкта контролю − контроль якості продукції, 

товарної та супровідної документації, технологічного процесу, 

засобів технічного обладнання, технологічної дисципліни, 

кваліфікації виробників, проходження рекламації, дотримання 

умов експлуатації; 

− залежно від рівня технічної оснащеності − ручний, 

механізований, автоматизовані системи, активний контроль; 

− за структурою організації − самоконтроль, одноступеневий, 

багатоступеневий; 

− за впливом на можливість наступного використання 

продукції − руйнівний, не руйнівний. 

Структуризація і функції служби контролю. 

Структурними підрозділами відділу технічного контролю (ВТК) є: 

− технічне бюро; 

− підрозділи спеціальної компетенції − вхідного контролю, 

експортної продукції, контрольних випробувань, якості брухту і 

відходівкольорових металів, аналізу браку і рекламації, 

інспекційногоконтролю, на складі готової продукції; 

− підрозділ цехової компетенції − бюро технічного контролю у 

виробничих і випробувальних цехах. 

Функції служби якості групують залежно від таких факторів: 

− планування і розроблення методів забезпечення якості − 

планування якості та контролю якості (планування якості та 

надійності, контролю якості, застосування засобів контролю); 

управлінняякістю (продукції постачальників і на власному 

виробництві); інформація про якість (витрати на забезпечення 

якості, оброблення та аналіз даних про якість зі сфер виробництва 

й експлуатації,документація даних про якість); 

− контролю якості − лабораторія контролю якості 

(випробуванняна надійність, контроль матеріалів і моделей та 

дослідних зразків); перевірка якості (вхідний, вибірковий, 

фінішний контроль);вимірювальна техніка (прецизійні —

високоточні засоби вимірювання, електронна вимірювальна 

техніка; контроль засобів вимірювання); 
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− стимулювання якості − навчання і підвищення кваліфікації, 

методи і засоби мотивації у сфері забезпечення якості, 

спеціальнізавдання у межах системи якості. 

Не кожне підприємство має змогу утримувати розвинуту 

службуякості. Малі та середні підприємства, як правило, 

звертаються допослуг спеціалізованих консультаційних, 

інжинірингових фірм, обмежуючись у кращому випадку 

наявністю одного інженера з якості. 

Методи контролю.  

Науковою основою сучасного технологічногоконтролю стали 

математико-статистичні методи. Управління якістюпродукції 

може забезпечуватись двома методами: шляхом розбракування 

виробів і підвищенням технологічної точності. Здавна 

методиконтролю зводились переважно до аналізу браку шляхом 

суцільноїперевірки виробів на виході. За масового виробництва 

такий контроль дуже дорогий: кількість контролерів повинна у 5–6 

разів перевищувати кількість працівників, і навіть при цьому 

немає повної гарантії відсутності браку.Тому від суцільного 

контролю переходять до вибіркового, з використанням 

статистичних методів обробки результатів. Але такий контроль 

ефективний тільки тоді, коли налагоджені технологічні процеси 

мають точність і стабільність, достатні для «автоматичної» 

гарантіївиготовлення бездефектної продукції. Звідси виникає 

потреба у стабілізації виробництва. Найбільш надійним способом 

такої стабілізації є створення системи якості та подальша її 

сертифікація. З цією метою прийнято ДСТУ 3514-97 «Статистичні 

методи контролю та регулювання. Терміни та визначення».Для 

здійснення вибіркового контролю досліджують певну 

партіюпродукції. 

Контрольована партія продукції− сукупність одиниць 

продукції одного найменування, номіналу або типорозміру та 

виконання, виробленої протягом певного проміжку часу в 

однакових умовахй одночасно пред’явленої для контролю. 

Вироблена продукція може перебувати в процесі 
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виготовлення,добування, ремонту, зберігання, транспортування, 

експлуатації тощо. 

Статистичні методи контролю передбачають 

контролюваннярізних показників якості продукції та 

технологічного процесу. 

Контроль за якісною ознакою − контроль якості продукції, 

підчас якого оцінюють значення її параметра, а наступне рішення 

проконтрольовану сукупність або процес приймають залежно від 

порівняння їх із контрольним нормативом. 

Контроль за кількісною ознакою− контроль якості 

продукції,під час якого кожну перевірену одиницю її відносять до 

певної групи, а подальше рішення щодо контрольованої сукупності 

чи процесуприймають залежно від співвідношення кількості її 

одиниць, щоопинилися у різних групах. 

Стабільність технологічного процесу− властивість, яка 

зумовлює сталість розподілу ймовірностей його контрольованих 

параметрів протягом певного проміжку часу без втручання ззовні. 

Статистичне регулювання технологічного процесу− 

коригування значень параметрів технологічного процесу за 

результатамивибіркового контролю досліджуваних параметрів, 

здійснюване длятехнологічного забезпечення належного рівня 

якості продукції, 

Статистичний приймальний контроль якості продукції− 

вибірковий контроль якості продукції, заснований на застосуванні 

методів математичної статистики, для перевірки відповідності її 

встановленим вимогам і прийняття рішення. 

План контролю− сукупність вимог і правил, яких слід 

дотримуватись, ухвалюючи рішення про прийняття партії 

продукції, обсяг контрольованої партії, рівень і вид контролю, тип 

плану вибіркового контролю, обсяг вибірки, контрольні 

нормативи, вирішальні правила. 

Схема статистичного приймального контролю– 

повнийкомплект планів вибіркового контролю, разом із 

сукупністю правилзастосування цих планів. 
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Обмежений контроль− статистичний приймальний 

контроль,який слід припинити в момент, коли встановлено, що 

обсяг отриманоїінформації достатній для прийняття рішення щодо 

партії продукції. 

Рівень контролю− характеристика плану контролю, 

якапов’язує обсяг вибірки з обсягом партії продукції. 

Основні сфери застосування статистичних методів 

управлінняякістю продукції : 

− статистичний аналіз технологічних процесів та якості 

продукції; 

− статистичне регулювання технологічних процесів; 

− статистичний приймальний контроль якості продукції; 

− статистичні методи оцінки якості продукції. 

Основні сфери діяльності, які вимагають використання 

статистичних методів: 

− розгортання функції якості (засоби переведення вимог 

покупця увідповідні вимоги до розроблення виробів і процесів 

випускупродукції); 

− розроблення якісних виробів і процесів (із використанням 

методу планування експериментів), характеристики яких мають 

мінімальне відхилення від заданих норм і стійкі до внутрішніх і 

зовнішніх впливів; 

− управління технологічним процесом (за допомогою 

контрольнихкарт, моніторинг усіх значних подій, виявлення 

причин спорадичних відхилень та їх усунення); 

− вдосконалення процесу (розроблення гіпотези факторів, 

яківпливають на якісні характеристики, з використанням 

результатів контрольних карт, аналізу характеру і наслідків 

відмов, а також іншої інформації; відстеження факторів, які 

впливають наякісні характеристики, шляхом планування та 

аналізу експериментів; розроблення заходів із вдосконалення 

процесу). 

Надійний контроль якості забезпечує правильний аналіз 

діяльності у сфері управління якістю продукції. 
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3.4 Стандартизація та уніфікаціятоварів і упаковки 

 

Стандартизація товарів і упаковки неможлива без їх 

уніфікації. 

Уніфікація− раціональне скорочення типів і 

параметричних(типорозмірних) рядів продукції однакового або 

близького функціонального призначення, яке супроводжується 

визначенням оптимальних конструкторсько-технологічних рішень. 

Розрізняють уніфікацію конструктивну і розмірів. 

Уніфікаціяконструктивна − приведення конструктивних рішень 

машин, приладів, виробів, їх частин до технічно обґрунтованого 

мінімуму типів. 

Уніфікація розмірів — приведення розмірів деталей, вузлів і 

виробівдо оптимального мінімуму типорозмірів. 

Предметні об’єкти уніфікації на ринку за купівлі-продажу 

виступають як товари. Розглядати уніфікацію товарів можна 

тільки післяїх ретельної класифікації.  

У ринковій економіці роль упаковки, її зовнішній вигляд 

тавнутрішня частина мають велике значення при реалізації 

продукціїта впливають на прийняття рішення про купівлю, 

особливо на споживчому ринку. 

Сутність пакування. Визначення понять у сфері пакування 

регламентуються спеціальними термінами, затвердженими ДСТ 

17527-72,ДСТ 18338-73, ДСТ 20071-74, ДСТ 20185-74, ДСТ 

21391-75, ДСТ16299-78 і ДСТ 17527-86. Відповідно до останнього 

з них («Пакування. Терміни і визначення») пакування − це «засоби 

або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від 

ушкоджень івтрат, навколишнього середовища, забруднень, а 

також процесобернення». 

Тара (container) − основний елемент упаковки, що становить 

собою виріб для розміщення і просторового переміщення 

продукції. 

Термін «тара» походить від арабського слова tarha, що 

означаєвідрахування і має на увазі співвідношення товару з 
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упаковкою ібез неї. У сучасному трактуванні ці ключові поняття 

відображаютьмасу як самого товару, так і його упаковки, а також 

засіб перевезення (маса вагона, контейнера, автомобіля тощо), 

тобто масу«брутто»− маса товару разом з упаковкою, і масу 

«нетто»− чистумасу товару. 

Упаковка− матеріал або промисловий виріб, що 

забезпечуютьзахист продукції від пошкоджень і втрат, а 

навколишнє середовищевід забруднень та сприяє раціональній 

організації процесу збереження, реалізації та транспортування 

продукції. Елементами упаковки єтара та пакувальні 

матеріали.Отже, термін «тара» може застосовуватись як: 

1) елемент упаковки; 

2) маса упаковки (маса транспортного засобу без вантажу); 

3) засіб перевезення (товарний вагон, контейнер, 

автомобільтощо); 

4) промисловий виріб для забезпечення збереження 

вміщеноготовару або навколишнього середовища. 

Щоб визначити, яку тару потребує виробник продукції та 

кількіснупотребу в ній, необхідно мати уяву про чітку 

класифікацію упаковкиі тари. Сьогодні ця проблема розглядається 

переважно лише на підставі необхідності організації тарного 

виробництва в конкретній галузі. Ставлення до пакування і тари в 

Україні за роки ринкових перетворень істотно не змінилося, вони 

залишаються другоряднимиелементами в системі логістики і 

практично не враховуються припросуванні товару на ринок і його 

продажу. 

Для порівняння доречно навести дані про значення 

пакувальноїпромисловості в економіці США. За даними Г. 

Ландсберга, у цій країніще на початку 70-х років ХХ ст. тільки 

сталеливарна й автомобільнагалузі промисловості за витратами на 

виробництво продукції перевершували пакувальну промисловість. 

На початку 90-х років щорічнівитрати на виробництво упаковки і 

тари наблизилися до 30 млрд дол.,тобто зросли за 20 років 

практично удвічі. Ця тенденція зберігаєтьсяі нині як у США, так і 
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в багатьох інших провідних країнах світу. 

За своїм призначенням тара повинна забезпечувати, з одного 

боку, збереження товарів, що мають первинне пакування, а з 

іншого −транспортабельність вміщеного в неї товару. 

Вимоги до різних видів упаковки й тари: 

− захист товару від фізико-хімічних і механічних впливів; 

− збереженість і транспортабельність усіх видів продукції; 

− раціональне використання габаритів і вантажомісткості 

транспортних засобів і складських приміщень; 

− можливість застосування засобів комплексної механізації 

на вантажно−розвантажувальних роботах; 

− підвищення якісного рівня організації торгівлі; 

− максимальна інформація споживача про властивості 

продукту, умови його застосування, особливості збереження, 

перевезення та ін.; 

− екологічна безпека і можливість рециркуляції та регенерації 

упаковки, що вийшла з ладу. 

Усі ці вимоги необхідно взяти за основу при розробленні 

системикласифікації упаковки, що передбачає: 

1) достатню перспективну місткість, необхідну повноту й 

економічно виправдану глибину, що гарантують охоплення всіх 

об’єктів, якіснуючих, так і майбутніх нових видів пакування; 

2) розв’язання комплексу завдань обліку, руху, контролю і 

регулювання потреби в пакуванні та запасах упаковки на різних 

рівняхуправління логістичними процесами; 

3) узгодження з іншими класифікаційними угрупованнями 

упаковки; 

4) найбільшу ефективність оброблення інформації. 

Функції упаковки: 

− захист вміщеного товару від пошкодження, випаровування, 

розливання, вібрації, трясіння, дії світла тощо; 

− полегшення використання продукції та вторинного 

застосуванняупаковки; 

− засіб комунікації зі споживачами; 
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− орієнтація на сегмент ринку, забезпечення привабливості, 

надійності, практичності; 

− задоволення потреб каналу збуту, транспортування, 

зберігання; 

−нанесення інформації, контролю, самообслуговування за 

купівлі; 

− ключовий момент процесу планування продукції − імідж 

виробника. 

Атрибутами упаковки є: етикетка, бирка, ярлик, 

пакувальнийаркуш та ін.Наведене вище визначення терміна 

«упаковка» досить чітко відображає її функціональне призначення. 

Проте є й інша сторонаупаковки, що значно ближча покупцеві, 

яку він сприймає як образмарки. Тому цілком виправдана позиція 

більшості фахівців у галузімаркетингу, що упаковка покликана 

підтримувати й зміцнюватиринкову позицію товарної марки. Тут 

має значення все − форма, розміри, колірний спектр, конструкція, 

використаний шрифт, раціональність складування, оптимальність 

одиниць для продажу товару,екологічність матеріалу та ін. У 

реальному житті відтворити складний психологічний процес, до 

якого залучається покупець при купівлі товару, дуже важко. 

Західні фахівці у сфері маркетингу (зокрема, Дж. Р. Еванс) 

характеризують пакування як частину планування продукції, у 

ході якогофірма вивчає, розробляє і створює власну упаковку, що 

охоплює саму тару, в якій міститься продукція, етикетку і 

вкладки. При цьомувін виділяє низку ключових факторів, що 

визначають результативність проектних рішень у сфері 

пакування, в тому числі: 

− дизайн упаковки, що формує уявлення споживача про 

товар іфірму-виробника; 

− можливості використання групової упаковки; 

− стандартизація упаковки й поєднання кольорів матеріалу 

при їївиготовленні; 

− вартість упаковки, як відносна, так і абсолютна; 

− вибір матеріалу, що використовується при виготовленні 
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упаковки; 

− розмір і форма упаковки; 

− відповідність упаковки і маркування (етикетки, вкладки); 

− можливості використання комбінованої упаковки; 

− узгодження усіх складових упаковки із маркетинговою 

стратегією фірми на певному ринку або його сегменті; 

− екологічність упаковки. 

Багато фахівців з проблем пакування нехтують думкою про 

те,що упаковка — це «одяг» товару. Проте як невдало підібраний 

одягспотворює вигляд людини, так і неправильно вибрана 

упаковкаспотворює уявлення про товар, створюючи помилкове 

враження щодо його якості та властивостей. Упаковка є надійною 

й ефективною,якщо відображає образ продукту, а її колір, 

матеріал, графіка і зображення на ній передають його сутність та 

призначення. Крім того,упаковка свідчить про те, що продукт 

вкритий, захищений. Це уявлення особливо важливе, тому що 

перше ознайомлення споживача зтоваром відбувається через 

позначення на його упаковці. Під впливом типу упаковки 

покупець простим шляхом отримує уявлення провластивості 

продукту. Попит на товар залежить від форми, обсягу,місткості 

упаковки, виду та якості її матеріалу, вона є складовою і 

невід’ємною частиною товару. 

Найважливіші логістичні вимоги до виготовлення упаковки: 

Врахування вимог ринку Пристосованість до 

використання 

засобів механізації за 

вантажно# 

розвантажувальних робіт 

Уніфікація Порівнянність витрат 

Високі механічні властивості 

Дизайн та форма упаковки 

Екологічна безпека Відповідність транспортним 

засобам 
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Врахування кліматичних  

особливостей 

Збереження під час 

транспортування 

Конструктивність викорис- 

станого матеріалу  

Здатність до повторного 

використання 

Упаковка, представляючи товар, захищаючи його від 

пошкоджень та сприяючи результативності процесу руху товарів, 

концентрує в собі безліч параметрів, що забезпечують 

ефективністьлогістичного процесу. Широкий спектр 

характеристик, які необхідно враховувати при проектуванні, 

виробництві та роботі з упаковкою, свідчить про те, що вона є 

досить важливим елементом логістичної системи, який визначає її 

ефективність, а також результативність сприйняття товару 

споживачем і в кінцевому рахункузначною мірою зумовлює 

методи, стилі, характер, обсяг та інтенсивність продажу товарів. 

Як показано останніми роками фахівцями і підприємцями, 

увагадо пакування цілком виправдана. Якщо за радянських часів 

питомамаса упаковки в собівартості продукції становила до 3,5 %, 

то в умовахринку вона зросла, як мінімум, у 5 разів, досягаючи 

15–20 %. 

Перетворення, що відбуваються у світі, суттєво змінили 

стильжиття людей, у тому числі їхнє ставлення до пакування 

харчовихпродуктів. Якщо раніше упаковка виконувала 

здебільшого свою основну функцію − захищала продукт від 

псування й пошкодженняза повної індиферентності стосовно 

самого продукту і процесу його технологічного оброблення, то 

сучасний рівень життя зумовиврозширення функцій пакування, 

яке активно впливає на процесоброблення продукту при 

збереженні його властивостей та якісниххарактеристик. Для цього 

потрібні були нові конструкційні та технологічні рішення щодо 

створення специфічних пакувальних матеріалів, наприклад 

розробки фірми «Du Pont» із створення матеріалу «Selar», що є 

високодисперсною слюдою, вакуумне пакування,пакування для 

зберігання в осушених, інертних та інших умовах. 

Нові види харчової упаковки, що з’явилися останніми 
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роками,одержали назву «Smart» що в буквальному перекладі 

означає умілі,спритні. Прийнятнішим є термін «активні» внаслідок 

активноговпливу багатьох із них на продукт і процес його 

оброблення в сучасних умовах. 

Істотним фактором у зміні вимог до пакування стали і такі 

тенденції, як старіння населення в багатьох країнах і перехід на 

харчовінапівфабрикати, а також емансипація жінок. Активна 

участь їх у виробництві та громадському житті більшості країн 

світу вимагає зміни харчового пакування з використанням 

порціонних упаковок длявживання у сімейному колі, а також для 

швидкого приготування їжів ресторанах, кафе, під час 

перевезення пасажирів на літаках, дляхарчування пацієнтів 

лікарень та ін. Таке пакування вимагає дотримання певних умов: 

− тривалий термін придатності продукту; 

− зручність при готуванні їжі; 

− швидкість готування їжі; 

− екологічна безпечність упаковки; 

− зручність під час перевезення і перенесення (літній 

відпочинок,використання в дитячих установах тощо. 

У деяких країнах світу розроблено нову фармацевтичну 

упаковку, що запобігає необачному поводженню дітей з ліками. 

Для пакування і збереження хімічних продуктів стали 

застосовувати плівкиEVOH, що розчиняються у воді, нетоксичні, 

біологічно руйнівні,прозорі, але не пропускають речовину. Для 

пакування харчових продуктів використовують бар’єрну плівку з 

двосторонньою орієнтацією. На українському ринку рідких 

харчових продуктів з’явилися нові упаковки соків, соусів, молока з 

підвищеними бар’єрними властивостями покривних герметичних 

матеріалів. Такий матеріал забезпечує як легке відкриття 

упаковки за допомогою пазів, розрізних ліній,так і надійне 

зберігання продукту. Світова пакувальна промисловість широко 

використовує упаковку типу «bag-in-box»−«мішок укоробці» з 

метою одноразового пакування, збереження й транспортування 

великої кількості продуктів. У США за 1998 рік використання 
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такого пакування зросло на 12 %.Отже, якісне, надійне й 

екологічно безпечне пакування стає одним із найважливіших 

елементів логістичної системи. 

Види упаковки. Поняття «упаковка» дуже об’ємне і має 

безлічкласифікаційних різновидів. Тару як елемент упаковки 

класифікують за такими ознаками: 

− за призначенням − споживча, складська (цехова) і 

транспортна; 

− за особливостями експлуатації та кратності використання − 

разова, повторна і багаторазова; 

− за належністю − інвентарна, індивідуальна, зворотна, 

незворотна; 

− за жорсткістю конструкції − тверда, напівтверда, м’яка; 

− за матеріалом − гофрокартонна, металева, полімерна, 

скляна, керамічна, поліметалева та ін. 

У споживчий тарі товар перебуває безпосередньо й утворює 

знею товарну одиницю, а вартість тари зараховується до ціни 

упакованого товару. Основними видами споживчої тари є: 

коробки зкартону і металу, банки зі скла і жерсті, комбіновані 

банки з картону і металу, скляні пляшки, флакони і туби, пакети з 

паперу, фольги кашированої та некашированої, целофану, 

поліетилену та іншихплівок. 

Складська (цехова) тара використовується як внутрішня для 

цихпідрозділів. 

Транспортна (зовнішня) тара призначена для 

транспортуванняпродукції, упакованої у наведені вище види 

споживчої тари або длязбереження продукції розсипом. Вона 

забезпечує захист продуктівпереважно від механічних впливів і 

втрат при транспортуванні тазбереженні. У транспортній тарі 

товар як вантаж надходить у транспортну організацію для 

перевезення, а вартість тари враховуєтьсяокремо. Зовнішню тару 

за особливостями експлуатації поділяють наразову, багаторазову, 

повторну та інвентарну. 

Разова тара призначена для одноразового використання при 
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постачанні продукції, багаторазова − для багаторазового її 

застосування. Повторна − це тара, що була у використанні й може 

бути застосована повторно. Вона відрізняється від багаторазової 

сталістю показників й організаційно-юридичними умовами її 

здавання і поверненнядля чергового використання. Інвентарна 

тара має свій інвентарнийномер. Повторна, інвентарна та 

індивідуальна види тари мають бутиповернені їх власнику згідно 

із договором поставки. Вони розробляються з урахуванням 

особливостей виробленої продукції та підлягають поверненню 

певному підприємству-постачальнику. За законодавством 

покупець продукції при одержанні товарів у такій 

тарізобов’язаний оплачувати її заставну вартість підприємству-

постачальнику за певними цінами, що у деяких випадках значно 

перевищують її оптову ціну. Ці міри підвищують відповідальність 

покупцівза повернення тари. Одноразова тара не має окремого 

власника.За жорсткістю конструкції, тобто здатністю зберігати 

свою формуза зовнішнього механічного впливу, тара, як 

зазначалося, поділяєтьсяна тверду, напівтверду і м’яку. Якщо 

тверда тара не змінює своїх формиі розмірів під впливом вантажу 

і при його транспортуванні, то напівтверда менш стійка до таких 

впливів і може частково деформуватися,зберігаючи загалом 

задану конструкцією форму в межах установлених обмежень. До 

основних видів зовнішньої твердої тари належатьящики з 

деревини, дерево-бавовняних матеріалів, фанери, шпону, 

гофрованого і суцільного картону, а також комбінована тара: 

картонністінки і планки з деревини, паперу і металу; різні лотки, 

бочки із суцільної деревини, клеєно#штамповані, металеві; 

барабани фанерні, навивні картонні та паперові, металеві; фляги, 

бідони, сулії скляні. 

До напівтвердої тари за стандартами належать усі види 

тари, щозберігають свою форму після спорожнення, але мають 

значно меншуопірність механічним впливам порівняно з твердою 

споживчою тарою. Ця тара виготовляється з картону й 

обгорткового паперу щільністю 200–250 г/м2, а також різних видів 
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пластмас. 

Форма зовнішньої м’якої тари істотно змінюється при 

заповненні її продукцією. Основними її видами є мішки і лантухи 

з тканини,плівок і паперу (щільність 40–60 г/м2). 

Існують й інші критерії диференціації тари. Упаковка 

характеризується великим розмаїттям класів, видів, типів, 

конструктивно-технологічних особливостей виконання на основі 

функціональногопризначення. За цим критерієм пакування 

можна поділити на тару,пакувальні матеріали та спеціальні 

засоби, що полегшують вантажно-розвантажувальні роботи і 

кріплення вантажу. В окрему групу виділяють тарне устаткування 

як спеціальний пакувальний комплекс, призначений для 

розміщення, транспортування, тимчасового збереження і 

безпосереднього продажу з нього товарів. 

За розмірами тару поділяють на велику, розміри якої 

перевищують 400 600 мм, і дрібну − із розмірами менше 400 600 

мм. 

Залежно від здатності протидіяти проникненню повітря і 

вологиспоживчу тару поділяють на герметичну і негерметичну. До 

першої належать деякі її види, які застосовуються в консервній, 

рибній і хімічній промисловості (збірна банка циліндричної або 

фігурної форми,штампована банка тощо). Різновидами 

герметичної тари є: запахо-,світло-, жиро-, газо- і паронепроникна 

тара. 

За конструкцією розрізняють тару нерозбірну, розбірну, 

складну ірозбірно-складну. Залежно від наявності кришки або 

іншого пристрою тара буває закрита і відкрита. Вирізняють тару 

щільну, деталіякої з’єднані між собою без просвітів, і ґратчасту — 

із заданими просвітами. 

За функціональним призначенням та особливостями 

конструктивних виконань тара може бути ізотермічна, ізобарична 

й аерозольна. 

Усередині тари першого виду протягом певного часу 

зберігається задана температура, другого − заданий тиск. 
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Аерозольна тара − це ізобарична тара з розпилювальним 

клапаном, що надає продукції при їїспоживанні аерозольний стан. 

За належністю і умовами використання тару поділяють на 

виробничу (цехову) і складську. Виробнича тара призначена для 

збереження, переміщення й складування сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, заготівок, деталей, комплектуючих одиниць, 

готовоїпродукції, а також відходів у виробництві. До неї також 

належитьбагаторазова тара для пакетування вантажів масою 

брутто 0,25 т ібільше за міжзаводських і міжвідомчих перевезень. 

Складською єтранспортна багатооборотна тара, яка 

застосовується для приймання, збереження, сортування і 

комплектації продукції на складах. Вонає одним із різновидів 

складського устаткування. 

За складальним елементом існує тара каркасна, стійкова, 

ящикова, ґратчаста, конічна та ін. Для захисту продукції від 

впливу радіоактивних, отруйних, бактеріальних (біологічних) 

речовин використовується спеціальне захисне пакування. 

Експортно-імпортні операціїпідприємств і фірм країни зумовили 

введення категорій «експортне»та «імпортне» пакування. 

За характером призначення упаковка буває універсальною 

іспеціалізованою. Перша застосовується для пакування, 

транспортування і збереження різноманітної продукції, друга −для 

конкретної продукції, з урахуванням її форми, умов збереження і 

перевезення. 

При перевезенні та складуванні продукції застосовують 

штабельне і нештабельне пакування. Перше дає змогу 

розміщувати пакувальні місця у декілька рядів стійкими 

штабелями з урахуваннямобмежень, зазначених в інструктивних 

документах, і залежить відконструкції, роду упакованої продукції, 

висоти укладання та масибрутто при штабелюванні. 

Проблемними питаннями пакування, пов’язаними з 

розвиткомтарної політики держави, є: уніфікація товарів і тари; 

зростання пакетно-контейнерних перевезень; використання 

сучасних матеріалівдля пакування товарів; раціональне 



85 

 

зберігання, утилізація тари та ін. 

 

3.5 Методи оцінюванняякості продукції 

 

Для оцінювання рівня якості виробів, що виготовляються 

(освоюються) підприємством, застосовують кілька методів: 

об’єктивний,органолептичний, диференційний та комплексний. 

Об’єктивним іорганолептичним методами користуються для 

визначення абсолютного рівня якості, а диференційним і 

комплексним — відносного рівня якості окремих видів продукції. 

Об’єктивний метод полягає в оцінюванні рівня якості 

продукціїза допомогою стендових випробувань та контрольних 

вимірювань,а також лабораторного аналізу. Такий метод дає 

найвірогідніші результати і застосовується для вимірювання 

абсолютного рівняякості засобів виробництва та деяких 

властивостей споживчих товарів.Зокрема, ним користуються для 

визначення більшості техніко-експлуатаційних показників: засобів 

праці − продуктивність, потужність, точність обробки матеріалів; 

предметів праці − вміст металу вруді, міцність фарбування 

тканини; споживчих товарів − вміст цукру або жиру в 

харчовихпродуктах тощо. 

Органолептичний метод ґрунтується на сприйманні 

властивостей продукту з допомогою органів чуття людини (зір, 

слух, смак,нюх, дотик) без застосування технічних вимірювальних 

та реєстраційних засобів. За цього методу застосовують бальну 

систему оцінкипоказників якості на підставі стандартного 

переліку ознак (властивостей), які найповніше охоплюють основні 

якісні характеристикивиробу. Кожній оцінці («відмінно», «добре», 

«задовільно», «погано»)відповідає певна кількість балів (наприклад, 

5, 4, 3, 0). 

Диференційний метод передбачає порівнювання одиничних 

показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів 

абобазовими показниками стандартів (технічних умов). Оцінка 

рівняякості за цим методом полягає в обчисленні значень 

відносних показників, що порівнюються з еталонними 
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(стандартними), які приймають за одиницю. 

Комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого 

показника якості оцінюваного виробу. Одним із них може бути 

інтегральний показник, який обчислюється через порівнювання 

корисногоефекту від споживання (експлуатації) певного виробу і 

загальної величини витрат на його створення й використання. 

Іноді для комплексної оцінки якості застосовують 

середньозважену арифметичнувеличину з використанням при її 

обчисленні коефіцієнтів вагомостівсіх розрахункових показників. 

Рівень якості− відносна характеристика якості продукції, 

заснована на порівнянні показників якості оцінюваної продукції з 

базовими значеннями відповідних показників. 

Розрізняють технологічний, техніко-економічний та 

нормативний рівні якості товарів. 

Оцінка рівня якості здійснюються послідовно: 

1) вибирають номенклатуру показників якості продукції; 

2) обчислюють значення вибраних показників; 

3) вибирають базовий зразок для рівня якості продукції; 

4) вибирають метод оцінки рівня якості продукції; 

5) визначають рівень якості продукції. 

Існують такі методи оцінки рівня якості продукції: 

− для однорідної продукції − диференційний, комплексний і 

змішаний; 

− для різнорідної продукції − індексний (середні зважені 

геометричні та середні зважені арифметичні показники). 

Послідовність етапів з оцінки технічного рівня продукції: 

1) перевірка відповідності продукції вимогам стандартів; 

2) визначення групи однорідної продукції; 

3) визначення номенклатури показників технічного рівня; 

4) вибір аналогів і формування базових зразків; 

5) розрахунок комплексних показників оцінки технічного 

рівня(КПТР); 

6) висновок про технічний рівень продукції; 

7) складання карти технічного рівня та якості продукції. 

Зміст робіт загальних етапів оцінки якості: 

− перевірка продукції на відповідність вимогам чинних 
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стандартів,особливо з безпеки та екології, при допущенні до 

реалізації; 

− перевірка належності продукції до групи однорідної; 

− визначення номенклатури основних і додаткових 

показників технічного рівня; 

− вибір аналогів з нової продукції та визначення їх 

параметрів длязарубіжних і вітчизняних зразків; 

− визначення методів розрахунків (КПТР); 

− порівняння кінцевої оцінки технічного рівня зі значенням 

узагальненого показника базового зразка і на цій підставі 

прийняттякінцевого рішення. 

Для здійснення цих робіт добирають експертів, інспекторів і 

відповідні технічні засоби. 

 
Питання для самоперевірки 
1. Поясніть терміни «кваліметрія», «метрологія», 

«параметрипродукції», «параметричний ряд». 

2. Як здійснюється метрологічний нагляд в Україні? 

3. Які існують показники якості продукції? Охарактеризуйте 

їх. 

4. Проаналізуйте критерії класифікації показників якості. 

5. Назвіть види контролю якості продукції. 

6. Поясніть термін «уніфікація» щодо товарів і упаковки. 

7. Як пов’язані між собою стандартизація та уніфікація? 

8. Розкрийте сутність термінів «тара» і «упаковка». Чим 

вонирізняться? 

9. Які функції виконує упаковка? 

 
Перелік літератури до глави 3 
1. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. 

Сертификация. − М.: ЭКМОС, 2000.Упакування вантажів: 

Довідник. – М.: Транспорт, 1992. 

2. Федько В. П.Упакування і маркірування. — М.: Експерт. 

Бюро-М, 1998. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

 

Глава 4 ДЕРЖАВНА СИСТЕМАСТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

4.1Держспоживстандарт України 

 

Для управління якістю товарів і послуг створено 

спеціальнусистему із розгалуженою структурою. 

Система якості− сукупність взаємопов’язаних та 

взаємодіючих елементів організаційної структури, певних 

механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, 

а також процесів іресурсів, які забезпечують загальне управління 

якістю та її відповідність установленим вимогам. 

Система управління якістю−сукупність органів і об’єктів 

управління, що взаємодіють за допомогою матеріально-технічних 

та інформаційних засобів під час управління якістю продукції. 

Державну систему стандартизації створює й упроваджує 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та 

споживчоїполітики (Держспоживстандарт України) − до 2003 р. − 

Державний комітет України із стандартизації, метрології 

тасертифікації (Держстандарт України)− національний орган 

ізстандартизації (рис. 4.1). Інші органи державної виконавчої 

влади,крім Міністерства України у справах будівництва й 

архітектури, беруть участь у роботах із стандартизації та 

організують цю діяльністьу межах своєї компетенції. 

Основними завданнями Держспоживстандарту України є: 

− участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної 

політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, 

метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, 

управлінняякістю; 

− здійснення державного контролю за додержанням 
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законодавстващодо захисту прав споживачів, реклами у цій 

сфері, державногометрологічного контролю та нагляду; 

− здійснення у межах своєї компетенції державного нагляду 

за додержанням законодавства у сфері стандартизації та 

підтвердженнявідповідності; 

− забезпечення міжгалузевої координації та функціонального 

регулювання у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, 

метрології,сертифікації, підтвердження відповідності, управління 

якістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 −Територіальні органи Держспоживстандарту України 

Для організації та забезпечення розроблення, розгляду, 

експертизи,погодження й підготовки до затвердження державних 
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стандартизації, а також виконання робіт із міжнародної 

(регіональної) стандартизації створюються технічні комітети зі 

стандартизації. Свою діяльність вони здійснюють відповідно до 

положень, затверджених Держспоживстандартом України. 

Технічні комітети засновані на добровільних засадах і не 

можутьмати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. 

Технічний комітет набуває прав юридичної особи з моменту його 

реєстрації органами, що здійснюють державну реєстрацію 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Держспоживстандарт України створює інформаційні фонди, 

якімістять відомості про: 

− державні стандарти України; 

− чинні міжнародні стандарти; 

− систему правового захисту прав споживачів; 

− міжнародні, регіональні, а також національні стандарти 

іншихкраїн; 

− державні класифікатори техніко-економічної та соціальної 

інформації; 

− сертифікати, видані або визнані в установленому порядку; 

− технічні комітети зі стандартизації; 

− органи із сертифікації; 

− випробувальні лабораторії (центри); 

− характеристики та властивості матеріалів і речовин. 

Крім Держспоживстандарту України та його підрозділів 

системою якості продукції займається Українська асоціація якості. 

Вонаорганізує й координує роботи зі стандартизації та 

функціонуваннядержавної системи стандартизації, встановлює в 

державних стандартах цієї системи загальні 

організаційно−технічні правила виконання робіт із стандартизації, 

здійснює міжгалузеву координаціюцих робіт, у тому числі 

планування, розроблення, видання, розповсюдження та 

застосування державних стандартів, визначає порядок державної 

реєстрації нормативних документів і бере участь уздійсненні 

заходів із міжнародної та регіональної стандартизаціївідповідно до 
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міжнародних договорів України, організує навчаннята професійну 

підготовку спеціалістів у сфері стандартизації, береучасть у 

зарубіжних науково-практичних конференціях із 

проблемстандартизації. 

Держспоживстандарт України виконує функції 

розпорядникамайновою частиною авторських прав щодо 

державних стандартівУкраїни, а також стандартів, правил, 

директив і рекомендацій міжнародних і регіональних організацій 

зі стандартизації. 

 

4.2 Сертифікація та її види.Система сертифікації 

УкрСЕПРО 

 

У конкурентному середовищі міжнародного ринку 

сертифікаціятоварів і послуг набуває дедалі більшого значення. 

Сертифікація − комплекс процедурних заходів, 

здійснюванихпослідовно й систематично з метою підтвердження 

незалежними органами відповідності виробів вимогам стандартів 

та технічним умовам.Це форма гарантування якості товарів та 

послуг. Вона передбачаєконтрольні випробування, які визначають 

відповідність продукціївимогам нормативного документа і 

здійснюються третьою стороною. 

Мета сертифікації — надання сертифіката. Атестація 

виробництва здійснюєтться згідно із ДСТУ 3414-96. 

Сертифікат відповідності(фр. сertificate від лат. сertum − 

вірно + facere − робити) — документ, який засвідчує, що товари 

тапослуги відповідають стандарту на них. 

Система сертифікації − система, яка має власні правила, 

процедури й управління для визначення сертифікаційної 

відповідності. 

Сертифікація продукції в Україні поділяється на 

обов’язковута добровільну. Вона здійснюється уповноваженими 

органами ізсертифікації (ОС) − підприємствами, установами, 

організаціямиз метою: 
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− запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, 

здоров’ята майна громадян і навколишнього природного 

середовища; 

− сприяння споживачам у компетентному виборі продукції; 

− створення умов суб’єктам підприємницької діяльності для 

міжнародного економічного, науково-технічного співробітництва 

таміжнародної торгівлі. 

Добровільна сертифікація може здійснюватися на 

відповідністьпродукції вимогам, не віднесеним актами 

законодавства та нормативними документами до обов’язкових, з 

ініціативи виробників, продавців, споживача та інших 

замовників. 

Державну систему сертифікації (УкрСЕПРО) створює 

Держспоживстандарт України, який організує та координує такі 

роботи: 

− визначає основні принципи, структуру та правила системи 

сертифікації України; 

− затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій 

сертифікації, та визначає її запровадження; 

− призначає органи із сертифікації; 

− акредитує органи із сертифікації та випробувальні 

лабораторії(центри), атестує експертів-аудиторів; 

− установлює правила визначення сертифікатів інших країн; 

− розглядає спірні питання з випробувань і дотримання 

правил сертифікації продукції; 

− веде Реєстр державної системи сертифікації. 

Обов’язкова сертифікація передбачає перевірку та 

випробуванняпродукції для визначення її характеристик і 

подальший державнийтехнічний нагляд за сертифікованою 

продукцією. У разі позитивногорішення органу із сертифікації 

заявникові видається сертифікат таправо маркувати продукцію 

спеціальним знаком відповідності. 

Виробники, постачальники, продавці продукції, яка підлягає 

обов’язковій сертифікації та реалізується на території України, 
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зобов’язані: 

− забезпечувати виготовлення продукції згідно з вимогами 

нормативного документа, на відповідність якому вона 

сертифікована; 

− здійснювати в установлені терміни й порядку сертифікацію 

продукції; 

− реалізовувати продукцію тільки за наявності сертифіката 

відповідності; 

− припиняти або зупиняти реалізацію сертифікованої 

продукції,якщо виявлено, що вона не відповідає вимогам 

нормативного документа, на відповідність якому вона 

сертифікована, або якщотермін дії сертифіката закінчився, або 

дія сертифіката припиненачи зупинена рішенням органу із 

сертифікації. 

За реалізації імпортованої продукції в Україну 

Держспоживстандартвидає свідоцтво про визнання іноземного 

сертифіката і вноситьсертифіковану продукцію до Єдиного 

реєстру сертифікації продукції вУкраїні. Процедура визначення 

результатів сертифікації продукції, що імпортується проводиться 

згідно з ДСТУ 3417-96. 

Кошти, витрачені заявником на обов’язкову сертифікацію 

продукції, зараховують до собівартості, а вартість робіт, 

пов'язаних зобов’язковою сертифікацією продукції, зазначається в 

договорі міжзамовником і виконавцем. 

Сторони договору несуть відповідальність за порушення 

правилсертифікації згідноіз чинним законодавством. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть сутність поняття «якість товарів і послуг». 

2. Наведіть основні фактори, що впливають на якість 

продукції. 

3. Які існують підходи до класифікації витрат, спрямованих 

на підвищення якості? Охарактеризуйте їх. 

4. Розкрийте якість продукції як об’єкт управління. 
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5. Поясніть поняття «загальне управління якістю». 

6. Проаналізуйте користь від управління якістю. 

7. У чому полягає механізм управління якістю? 

8. Охарактеризуйте систему державного управління якістю 

товарів. 

9. Наведіть структуру Держспоживстандарту України. 

10. Назвіть та охарактеризуйте системи сертифікації в 

Україні. 

11. Які завдання Української асоціації якості? 

12. Проаналізуйте організацію діяльності УкрСЕПРО. 

 

Перелік літератури до глави 4 

1. Указ Президента України від 18 березня 2003 р. № 

225/2003 «Положення про Державний комітет України з питань 
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2. Державна система стандартизації України. − К.: 

ДержстандартУкраїни, 1993. 

3. Система сертифікації УкрСЕПРО: Зміни та доповнення 

до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в 
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Глава 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯРОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇТА ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

5.1 Система науково-технічної інформації як основа для 

розроблення стандартів та забезпечення якості продукції 

 

Інформація, що циркулює в системі управління, об’єднується 

усмислові групи і фіксується на матеріальних носіях. 

Інформаційноюмовою опису інформації, що міститься в 

документах, є єдина система класифікації та кодування. 

Збиранням, обробленням науково-технічної інформації й 

забезпеченням функціонування системи стандартизації та 

сертифікації вУкраїні займається Український науково-дослідний 

інститут танавчальний центр зі стандартизації, сертифікації та 

якості Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчоїполітики (Держспоживстандарт 

України). Результатом діяльностісистеми стандартизації повинно 

стати створення та ефективневикористання оптимального за 

структурою та складом фонду нормативно-технічної документаці. 

Цей фонд постійно вдосконалюєтьсята поновлюється. Самі 

документи мають бути раціональними як заформою, так і за 

змістом, відповідати сучасному рівню досягненьнауки й техніки. 

Формування фонду базується на прийнятих пріоритетах, 

якимиє безпека, екологія, надійність, сумісність, взаємозамінність 

продукції (товарів), інформаційні технології, ресурсозбереження. 

Фонд нормативно-технічних документації зі стандартизації 

складається із взаємно погоджених документів відповідних рівнів. 

Документи першого рівня − акти законодавства з питань 

стандартизації та конкретних її об’єктів. Документи другого рівня 

− державні стандарти України. 

У перехідний період на державному рівні можуть діяти 

державністандарти колишнього СРСР (ГОСТ) після їх перевірки на 
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можливість застосування у взаємовідносинах підприємств на 

території України й інших держав або в міждержавних 

відносинах. Ці стандартивизначаються, як такі, що: 

− можуть бути прийняті як державні стандарти України; 

− мають перспективу міждержавного застосування; 

− можуть бути рекомендовані для відповідної сфери 

застосування(окремих галузей, об’єднань, підприємств); 

− не відповідають інтересам України. 

Документами третього рівня є стандарти підприємств і 

технічніумови. Вимоги стандартів підприємств і технічні умови не 

повиннісуперечити обов’язковим вимогам стандартів другого 

рівня і можутьконкретизувати (перевищувати) рекомендаційні 

показники, зазначені в них. Вимоги технічних умов і стандартів 

підприємств щодо їхньої продукції (товарів) обов’язкові для 

виробників, постачальниківі споживачів. Зі зміною державного 

механізму галузеві стандарти переводитимуться в стандарти 

другого рівня. 

До нормативних документів із стандартизації належать: 

державністандарти України; галузеві стандарти; стандарти 

науково-технічнихта інженерних товариств і спілок; технічні 

умови; стандарти підприємств. 

Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших 

країнзастосовуються в Україні відповідно до міжнародних угод. 

Галузеві стандарти розробляються на продукцію за 

відсутностідержавних стандартів України або в разі необхідності 

встановленнявимог, які перевищують або доповнюють вимоги 

державних стандартів. 

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і 

спілокрозробляються за потреби поширення результатів 

фундаментальнихі прикладних досліджень, одержаних в окремих 

галузях знань чисферах професійних інтересів. Ці стандарти 

використовуються задобровільної згоди користувачів. 

Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між 

постачальником (розробником, виробником) і споживачем 
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(замовником) продукції. 

Стандарти підприємств розробляються на продукцію, що 

використовується лише на конкретному підприємстві. 

До інформаційного забезпечення робіт із стандартизації та 

сертифікації належить інформація про: 

− державні стандарти України; 

− чинні міждержавні стандарти; 

− міжнародні, регіональні, а також національні стандарти 

іншихкраїн; 

− державні класифікатори техніко-економічної та соціальної 

інформації; 

− сертифікати, видані або визнані в установленому порядку; 

− технічні комітети зі стандартизації; 

− органи із сертифікації; 

− випробувальні лабораторії (центри); 

− характеристики та властивості матеріалів і речовин. 

До системи інформаційного забезпечення робіт із 

сертифікаціїпродукції (товарів, послуг) входять: акти законодавчої 

та виконавчоївлади з питань сертифікації; правила і положення 

системи; рішеннящодо організації робіт із сертифікації продукції; 

дані, віднесені доДержавного реєстру об’єктів сертифікації. 

Державний нагляд здійснюється на усіх стадіях життєвого 

циклупродукції (товарів, послуг, робіт) − під час її розроблення, 

виробництва, зберігання, транспортування, використання 

(експлуатації),ремонту й утилізації. 

Державний нагляд за дотриманням вимог стандарту 

можездійснюватися територіальними органами 

ДержспоживстандартуУкраїни разом з іншими державними або 

громадськими органами(МОЗ, Мінприроди, Товариство 

споживачів). Наказом Держстандарту України від 27 листопада 

2000 р. № 679 затверджено форми актів перевірок дотримання 

законодавства про захист прав споживачів, про рекламу. 
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5.2 Нормативно-правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації 

 

Юридична відповідальність за якість продукції 

безпосередньопов’язана із дотриманням стандартів. Важливе 

значення у системістандартизації має правове забезпечення, яке 

передбачає правове регулювання, правочинну та правоохоронну 

діяльність. 

Правове регулювання− розроблення та затвердження 

правовихнорм. 

Правочинна діяльність− забезпечення ефективного 

застосування чинних норм та правил. 

Правоохоронна діяльність− юридична відповідальність за 

дотримання норм, затверджених законодавчими актами. 

Право− керуючий фактор, який регулює широке коло 

суспільних відносин, пов’язаних із розробленням, виробництвом, 

реалізацією та експлуатацією продукції. 

Держава за допомогою законодавчих актів надає технічній 

норміобов’язкової юридичної сили, що перетворює її на правову 

норму. 

Стандартизація є регулюючим видом діяльності з 

упорядкування,введення правових норм технічного прогресу, 

науки, техніки, управління виробництвом, торгівлею. 

Для дотримання у правових нормах технічних вимог 

держававстановлює порядок приймання сировини, матеріалів і 

готової продукції визначеного рівня якості; регулює відносини, 

пов’язані з використанням вимірювальної техніки; передбачає 

відповідальність за порушення стандартів і метрологічних правил; 

регулює відносини щодоякості продукції між підприємствами, 

організаціями й споживачами. 

Стандарти і технічні умови є частиною єдиного механізму 

регулювання і діють у сукупності з іншими нормативними та 

законодавчими актами. Їх розроблення, затвердження, 

використання і державна охорона забезпечуються за допомогою 
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різних норм права − адміністративного, цивільного, фінансового, 

трудового, кримінального. 

Доброякісна продукція− продукція, що за сукупністю 

властивостей відповідає вимогам стандартів та іншим 

нормативно-технічними документам, а також умовам договору 

поставки. 

Законодавство у сфері стандартизації, метрології та 

управлінняякістю товарів є частиною єдиної системи українського 

законодавства і має такі завдання: 

− регулювання діяльності державних органів, організації 

різнихформ власності та громадян із розроблення, виробництва, 

реалізації та використання товарів; 

− визначення прав, обов’язків і відповідальності усіх 

учасників суспільного виробництва з метою задоволення потреб 

суспільства увисокоякісних товарах і послугах, а також безпеки 

життєдіяльності людей та збереження навколишнього середовища. 

Це законодавство передбачає дві групи документів: 

1) нормативні акти з питань стандартизації, метрології та 

управління якістю продукції; 

2) правові норми щодо якості продукції, які містяться у 

нормативних актах із широкого кола питань. 

Державні нормативні акти, наведено частково у Списку 

використаної та рекомендованої літератури. До нормативних 

актів другоїгрупи належать правові норми, що регулюють 

відносини щодо якостіпродукції, наприклад Закон України «Про 

підприємство в Україні»;Закон України «Про захист прав 

споживачів» та ін. 

Основною цивільно-правовою формою забезпечення якості 

єгосподарські договори і контракти, які опосередковують суспільні 

відносини між учасниками на всіх етапах формування й 

існування продукції. Укладають договори на здійснення науково-

дослідних і проектно-конструкторських робіт, на постачання 

товарів,купівлю-продаж, перевезення вантажу, технічне 

обслуговуваннятощо. 
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Договір (контракт) постачання − найвпливовіша правова 

формагосподарювання в діяльності промислових підприємств і 

торгівлі. Удоговорі обов’язково має бути посилання на відповідний 

стандартабо НТД. Важлива роль впровадження стандартів полягає 

у створенні правового конкурентного середовища на товарному 

ринку. Порушення договірних зобов’язань карається накладанням 

санкцій наюридичну особу. 

Договори забезпечують якість продукції під час її зберігання 

таперевезення, а також до і після реалізації. Договірна форма 

застосовується у взаємовідносинах громадян і торговельних 

організацій закупівлі-продажу споживчих товарів. Чинним 

законодавством охороняється право споживачів за договором 

купівлі-продажу при реалізації недоброякісних товарів (послуг). 

Розширення і поглиблення торговельно-економічних 

взаємовідносин на міжнародному ринку вимагає від 

законотворчих органівкраїни наближення вітчизняних 

нормативних документів до зарубіжних. Чинним законодавством 

України передбачено відповідальність організацій, посадових осіб 

та працівників за порушення якості продукції (товарів), наданих 

послуг та договірних зобов’язань. 

Мірою адміністративно-правової відповідальності, в першу 

чергу,можуть бути економічні санкції або судово-правові рішення 

щодопокарання винних. Дисциплінарна відповідальність 

регулюєтьсятрудовим законодавством, а в деяких випадках − 

Кримінальним кодексом України. 

 

5.3 Використання технічних засобів у стандартизації та 

сертифікації продукції 

 

Контроль якості та кількості продукції щодо відповідності 

вимогам стандартів пов’язаний із різноманітними 

вимірюваннями. Якісне вимірювання неможливе без застосування 

відповідних технічнихзасобів (еталонів, інструментів) − від 

простих до унікальних. Основним технічним засобом вимірювання 
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при порівнянні та контролі виробленої продукції з вимогами 

стандарту є еталон. Це загальновизнаний зразок для вимірювання 

параметрів продукції, який виготовляється в одному екземплярі. 

Для різних рівнів застосуваннявиготовляють зразки, які звіряють 

з еталоном. Еталони одиницьМіжнародної системи SI існують на 

вищому рівні, а їх зразки – нанижчому, включно до робочого 

місця. 

В Україні розроблено Укрметртестстандартом і затверджено 

15методик виконання вимірювань, а також понад 160 методик 

повіркизасобів вимірювальної техніки. 

Технічні засоби поділяються на шкальні та безшкальні 

інструменти і прилади. Шкальний контрольно-вимірювальний 

інструмент призначений для вимірювання геометричних розмірів 

виробів. 

Маркують інструменти за допомогою етикетки, бирки, 

відбиткатоварного знака на виробі або на тарі. На бирці вказують 

найменування заводу-виробника, тип виробу, стандарт, дату 

виготовлення,кількість одиниць виробів в упаковці тощо. 

Серед інструментів виділяють підгрупу приладів для 

вимірювання, які класифікують за такими критеріями: 

− метрологічними характеристиками − робочі, зразкові; 

− точністю — 1-, 2- і 3-го розрядів, зразкові й еталони; 

− принципом дії засобів вимірювання − термометр рідинний, 

манометр пружинний, ватметр електродинамічний та ін.; 

− засобом одержання числового значення − аналогові, 

шкальні,цифрові, самописні прилади тощо; 

− родом вимірювання − для вимірювання температури, 

тиску, витрат рідин і газів, електричних величин та інших 

параметрів. 

Прилади для вимірювання температури, які характеризують 

тепловий стан речовини, поділяють на дві групи − контактні та 

безконтактні (пірометри оптичні, візуальні й радіаційні.). 

Контактні прилади здебільшого рідинні (ртутні з діапазоном 

від–35 до 650 °С і нертутні від –200 до 200 °С). До них належать: 
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рідинні, манометричні та термоелектричні (термопари) 

термометри,а також термометри опору. Значного поширення 

набули контактнірідинні термометри. Їх класифікують: за 

призначенням (для технічних і лабораторних вимірювань); за 

розташуванням шкали (кийові, у вигляді насічки по склу і з 

вкладеною шкалою); залежно відфіксації досягнутих за певний час 

значень температури (максимальні та мінімальні). Для сигналізації 

й регулювання температури використовують термоконтактори. 

Манометричні термометрипередають показання температури на 

відстань. Їх розрізняють зародом рідини, сферою вимірювань, 

довжиною капіляра, класомточності. 

Термометри опору застосовують для вимірювання 

температурирізних середовищ у діапазоні –50…750 °С. 

Термоелектричними термометрами (термопарами) вимірюють 

температуру в обмеженомуобсязі в діапазоні 630...1600 °С 

.Безконтактні прилади (пірометри) поділяють на оптичні 

(візуальні), що працюють в інтервалі температур 800 … 4000 °С, і 

радіаційні, розраховані на температуру в інтервалі 400 … 2500 °С. 

До спеціальних термометрів належать термоглибиноміри. 

Для вимірювання тиску рідин і газів використовують: 

манометри − для визначення абсолютного тиску; дифманометри − 

перепадів надлишкового тиску; барометри − атмосферного тиску. 

Для електровимірювання застосовують гальванометри, 

амперметри, вольтметри, омметри, ватметри, осцилографи, 

магнітографи,логометри та інші прилади. 

Важливу роль у системі обліку продукції на всіх етапах її руху 

відіграє ваговимірювальне устаткування. Промисловість пропонує 

велику його різноманітність. Кількість продукції залежно від 

прийнятої одиниці обліку визначається зважуванням або 

вимірюваннямдовжини чи товщини. 

Основну групу вимірювального устаткування становить 

ввагове.Терези повинні точно вказувати масу за багаторазового 

зважування;платформа має бути чистою. Розміщувати вантажі 

необхідно по центру платформи терезів. Терези повинні регулярно 
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перевірятися з нанесенням клейма на робочому органі приладу. 

Для визначення зовнішніх ушкоджень товарів застосовують 

збільшувальні лінзи, а в лабораторних умовах − дефектоскопи. Для 

підготовки матеріалів до виробничого процесу згідно із 

стандартами використовуються установки: відліку й різання 

тросів, кабелів, паперу, листових матеріалів; розфасовки, 

пакування сипучих і рідких товарів;регенерації олій, а для 

вимірювання густини, кількості та якості рідкихматеріалів − 

ареометри, нафтоденсиметри, спиртоміри, різні 

мірники,автоматичні механічні лічильники і стандартизовані 

перевідні таблиці. 

Провідну роль при розробленні стандартів відіграють ЕОМ, 

якіпризначені для сприйняття, зберігання, обробки й передання 

інформації. Вони полегшують роботу людини з переробки 

інформації йприйняття рішення. 

ЕОМ, персональні комп’ютери (ПК) класифікують за 

такимиознаками: 

− призначення — універсальні, спеціальні; 

− клас — великі, міні, мікро; 

− функціональні можливості — лічильні, текстові, 

інформаційні,управлінські. 

Широке використання ЕОМ забезпечує їх програмне 

забезпечення.В автоматизованій інформаційній системі 

документи можуть надходити ззовні від клієнтів, постачальників, 

споживачів, вищої контролюючої організації, банків. Програмне 

забезпечення за призначенням поділяється на системне (засоби 

контролю, діагностики, операційна система), системне 

програмування (мова програмування,транслятори), прикладне 

(пакети прикладних програм, бібліотекастандартних програм). 

Сучасний кваліфікований спеціаліст із стандартизації 

повиненуміти застосовувати ПК при створенні стандартів. 

Процес розв’язання задачі зі стандартизації на ЕОМ 

відбуваєтьсяза певними етапами: 

1) постановка задачі; 



104 

 

2) математичний опис; 

3) алгоритмізація; 

4) програмування; 

5) розроблення контрольного прикладу; 

6) введення програми до ЕОМ; 

7) відлагодження програми; 

8) отримання й аналіз результатів. 

Терміни й визначення з програмного забезпечення систем 

оброблення інформації регламентовані стандартами. ПК — 

стандартизований інструмент. За призначенням розрізняють ПК 

побутові, професійні, персональні лічильні системи, учбові. 

Управління ПК відбувається за допомогою стандартних 

засобівдіалогу з користувачем: 

− заповнення форм; 

− вибір за «меню»; 

− послідовність питань; 

− редагування тексту; 

− діалог із базами даних; 

− багатокількісний інтерфейс; 

−маніпулятор типу “миша”; 

−«комерційна графіка»; 

− диджитайзер − перенесення зображення з аркуша паперу 

до ПК; 

− використання інтерфейса. 

Інтерфейс − система зв’язків з уніфікованими сигналами й 

апаратурою, призначена для обміну інформацією між 

користувачами ПК. 

При розробленні та застосуванні стандартів широко 

застосовують математичні методи, зокрема математичне 

моделювання. Образ, імітуючи реальний об’єкт, називається його 

моделлю. Метод моделювання використовується не тільки при 

розробленні стандартів,а й у різних галузях науки і техніки. 

Математична модель реального об’єкта− відображення 

йогосутнісних сторін мовою математичної логіки і математичними 
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формулами, яке надає нову інформацію про об’єкт. 

Властивості об’єкта, які піддаються числовій оцінці, − це його 

параметри, або характеристики. Існують дві моделі: 

детермінована(«жорстка») і стохастична. Математичні моделі 

використовують навсіх рівнях управління − від процесу 

розроблення продукції до управління виробництвом. Вимоги, 

закладені у стандартах, повинні забезпечити максимально 

можливу в певних умовах ефективність відїх прийняття. 

Процес оптимізації стандартів складається з таких 

основнихпроцедур: 

− характеристика об’єкта стандартизації; 

− постановка задачі оптимізації; 

− отримання вхідної інформації; 

− вибір розрахункового методу; 

− здійснення розрахунків; 

− аналіз отриманих результатів; 

− прийняття рішень. 

Вихідними умовами для оптимізації параметрів є: 

1) витрати на розроблення, виробництво й експлуатацію, 

ефекткорисності застосування об’єкта стандартизації; 

2) закономірність зміни параметрів оптимізації внаслідок 

упровадження нових досягнень науки й техніки; 

3) обмеження, які характеризують техніко-економічні умови 

припроектуванні об’єктів. 

Ефективне використання математичного моделювання 

неможливе без ЕОМ. Останніми роками широко впроваджуються 

автоматизоване проектування й застосування ЕОМ у 

конструюванні. ЕОМвиконує: систематизацію, облік нормативно-

технічної документації,контроль якості продукції та інші 

процедури. Проблеми контролюякості є пріоритетними. 

Види контролю залежать від: 

− можливості використання контрольної продукції − такої, 

щоруйнує або не руйнує; 

− контрольованого об’єкта − суцільний, вибірковий; 
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− активності контролю − активний, пасивний; 

− місця і форми здійснення − вхідний, операційний, контроль 

готової продукції − інспекційний, раптовий; 

− контрольного параметра − кількісний, якісний, 

альтернативний; 

− засобів одержання інформації про показник якості − 

візуальний,органометричний, інструментальний; 

− за характером надходжень продукції на контроль − 

безупинний,порціонний. 

ЕОМ дають змогу розробляти систему оптимізації 

параметрівоб’єктів стандартизації. 

Головною метою управління контролем продукції є 

забезпеченнявсесвітнього використання НТП і соціально-

економічних можливостей для досягнення стабільно високих 

темпів поліпшення якостіусіх видів продукції для підвищення 

ефективності виробництва, задоволення потреб економіки й 

населення. 

При розробленні стандартів застосовують принцип їх 

системності,який враховує усі взаємозв’язки окремих стандартів, 

забезпечуючипроцес розроблення, виробництва й експлуатації 

продукції.  

Для розрахунків на ЕОМ використовують статистичні методи 

тарізноманітні види програмування: 

− лінійне програмування − через функції; 

− сітьове планування; 

− оптимізація параметричних рядів; 

− оптимізація вимог до якості продукції; 

− кореляційний аналіз; 

− регресійний аналіз; 

− планування експерименту; 

− дисперсний аналіз; 

− факторний аналіз. 

Розроблення стандартів за допомогою ЕОМ починається з 

постановки задачі, яка у свою чергу, дає можливість: 
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− поліпшити інформаційне забезпечення; 

− використовувати типові форми текстів; 

− розробляти методи оцінки наукового технічного рівня 

стандартів; 

− підготовляти за допомогою ПК тексти усіх редакцій 

стандартів ідокументів; 

− прискорити процес узгодження вітчизняних і зарубіжних 

стандартів. 

Метою автоматизації розроблення стандартів є: 

− скорочення часу розроблення; 

− підвищення науково-технічного рівня та якості нових 

стандартів; 

− забезпечення зручності у діяльності розробників стандартів. 

 

Основні аспекти автоматизації розроблення стандартів: 

− складання текстів документів; 

− різноманітні забезпечувальні процедури (редагування 

проекту стандарту, інформаційне забезпечення розробника 

стандартів). 

Система автоматизації процесу розроблення стандартів 

потребує: 

− машини, яка виконує роль інструмента; 

− на першому етапі — систем, які базуються на традиційних 

технологіях розроблення стандартів; 

− реалізації функції розробника; 

− різноманітних діалогових систем; 

− програмних засобів забезпечення: 

− підготовки текстів; 

− введення й пошуку інформації; 

− здійснення розрахунків; 

− контрольних функцій. 

До складу системи автоматизованої розробки стандартів 

належать такі види забезпечення її функціонування: технічні, 

інформаційні, органічні, математичні, лінгвістичні й програмні. У 
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сучаснихумовах нанесення різноманітних знаків та штрих-кодів 

на упаковкуз продукцією відбувається за допомогою і під 

контролем ЕОМ та різноманітних технічних засобів. 

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг неможливі 

безякісної програмно-інформаційної продукції, яка є невід’ємною 

частиною будь-яких інформаційних систем та технологій. 

Головним органом із сертифікації технологій, засобів 

обчислювальної техніки таавтоматизації в Україні є 

УкрСЕРТКОМП’ЮТЕР. Він створений набазі Інституту проблем 

математичних машин і систем НАН Україниі виконує такі роботи: 

1) сертифікація комп’ютерної техніки за показниками 

безпеки; 

2) обстеження та атестація виробництва засобів 

обчислювальноїтехніки; 

3) сертифікація комп’ютерів за призначенням та якістю; 

4) тестування комп’ютерів; 

5) надання консультацій з організації серійного 

виробництвакомп’ютерів; 

6) здійснення кваліфікаційних і періодичних 

випробуванькомп’ютерів; 

7) випробування комп’ютерів та іншої обчислювальної 

технікина надійність. 

В офіційному переліку продукції, що підлягає 

обов’язковійсертифікації в Україні, вказано також стандарти, які 

містять вимоги до конкретної техніки. Для комп’ютерної техніки 

обов’язковими є: 

− вимоги щодо електробезпеки − ГОСТ 21552, ГОСТ 25861 

таГОСТ 29216; 

− вимоги до рівня рентгенівського та ультрафіолетового 

випромінювання для моніторів − ГОСТ 27954; 

− вимоги до рівня шуму (звукового тиску) − ГОСТ 27818, 

ГОСТ 26329,ГОСТ 21776 (на принтери). 

У галузях програмної інженерії передових країн широко 

використовуються міжнародні стандарти, які регламентують: 
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− номенклатуру показників якості продукції (ІSО/ІЕС 9126); 

− методики оцінки програмних засобів (ІSО/ІЕС 14598); 

− загальні вимоги до товарів і послуг (ІSО/ІЕС 12119); 

− вимоги до процесів програмних засобів і методики їх 

оцінки (серія ІSО/ІЕС 15504). 

Усі ці стандарти, прийнято у більшості європейських держав 

якнаціональні й широко використовуються в сертифікації товарів 

іпослуг та пов’язаних з ними процесів. 

В Україні розроблено і діють як національні державні 

стандартиУкраїни, які регламентують вимоги до програмних 

засобів ЕОМ: 

− терміни та визначення при забезпеченні якості (ДСТУ 2844-

94); 

− показники та методи оцінки якості (ДСТУ 2850-94); 

− документування результатів випробувань (ДСТУ 2851-94); 

− підготовка і здійснення випробувань (ДСТУ 2853-94). 

У Системі УкрСЕПРО здійснюється добровільна 

сертифікаціяпрограмних засобів, порядок виконання якої 

відповідає вимогамнормативних документів. Забезпечення 

високої конкурентоспроможності товарів і послуг можливе лише 

за умови цілеспрямованогоорганізованого процесу планування і 

забезпечення їх якості. 

Для виконання робіт із сертифікації програмних засобів та 

автоматизованих систем акредитовано: 

− на базі Українського наукового центру державної реєстрації 

тасертифікаційних випробувань інформаційних технологій − 

орган із сертифікації програмних засобів − УкрСЕРТСОФТ; 

− на базі Науково-виробничої корпорації «Київський інститут 

автоматики»− орган із сертифікації автоматизованих систем 

(програмно-технічних комплексів). 

Важливу роль при розробленні стандартів відіграють 

міжнародні інформаційні системи Інтернет та штрихове 

кодування (ШК) товарів. 

Застосовуються різноманітні типи стандартів ШК, які 
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поділено надві групи: товарні та технологічні. Товарні ШК 

використовуються дляідентифікації товаровиробників і номерів їх 

товарів. Технологічні наносяться на будь-які об’єкти для 

автоматичного оброблення інформації. 

Найпоширенішою є Європейська система EAN, яка 

застосовується з 1977 р. Для її використання було засновано 

Міжнародну європейську асоціацію кодування товарів (JANA). 

 

Питання для самоперевірки 

1. Яка науково-технічна інформація застосовується при 

стандартизації товарів? 

2. Охарактеризуйте автоматизацію інформаційного 

забезпеченняробіт із стандартизації та якості товарів і послуг. 

3. Поясніть значення нормоконтролю для оцінки якості 

технічноїдокументації. 

4. Проаналізуйте роль права в системі управління якістю 

продукції. 

5. Які документи становлять законодавчу базу в галузі 

стандартизації та якості товарів? 

6. Поясніть значення договору-поставки для забезпечення 

якостітоварів. 

7. Які технічні засоби застосовують при розробленні 

стандартів? 

 

Перелік літератури до глави 5 

1. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 

17.05.2001№ 2406-Ш II // Офіц. вісн. України. − 2001. − № 24. 

2. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки 

відповідності»від 17.05.2001 № 2407-111 // Офіц. вісн. України. 

— 2001. — № 24. 

3. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 

2408-Ні // 

Офіц. вісн. України. — 2001. — № 24. 
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РОЗДІЛ ІV 

 

БЕЗПЕКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Глава 6 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОБЕЗПЕКА 

 

6.1 Генно-модифіковані організми (ГМО) ібіобезпека 

 

Перші генно-інженерні сорти сільськогосподарських 

рослинз’явилися у виробництві у 1992 році. За минулий період 

вонипоказали свою високу ефективність, перевагу перед 

сортами,створеними за допомогою традиційної селекції. Площі під 

ниминестримно розширюються. Однак, слід розглянути 

потенціальніризики для здоров’я людини і навколишнього 

середовища, щоможуть бути з ними пов’язані, визначити, як їх 

можна оцінити іпопередити створити безпеку генно-інженерній 

діяльності(біобезпеку). 

В наш час генно-модіфіковані (ГМ) сорти кукурудзи, 

сої,олійного ріпаку та бавовни активно культивують у ряді країн, 

апродукція, що при цьому одержується, поставляється на 

світовийринок. Крім того, ГМ сорти папайї, картоплі, рису, 

гарбуза іцукрового буряку вже потрапили на ринок або є на різних 

стадіяхвипробувань. За оцінками експертів, у глобальному 

масштабі ГМкультури вирощуються приблизно на 4% всіх 

оброблюваних земель усвіті. 

Згідно з визначенням Codex Alimentarius Commission 

(CAC),сучасна біотехнологія – це застосування таких in vitro 

методик: 

1) робота з нуклеїновими кислотами, у тому числі 

отриманнярекомбінантної ДНК і введення нуклеїнових 

кислотбезпосередньо всередину клітин або органелл; 

2) злиття клітин організмів, що належать до різних 

таксономічнихгруп, які дозволяють подолати природні 

фізіологічнірепродуктивні або рекомбінаційні бар’єри і не є 
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методиками, щотрадиційно використовуються за схрещування та 

селекції. 

Особлива увага в роботі приділяється застосуванню 

підходівсучасної біотехнології (особливо методу рекомбінантних 

ДНК) доорганізмів, що використовуються для виробництва 

продуктівхарчування. 

Застосування сучасної біотехнології у виробництві 

продуктівхарчування відкриває нові можливості й порушує 

питання, щостосуються здоров’я та розвитку людини. Метод 

рекомбінантнихДНК – найбільш відомий підхід, що 

використовується сучасноюбіотехнологією, – дозволяє генетично 

модифікувати рослини, тварині мікроорганізми, наділяючи їх 

якостями, отримати які неможливо задопомогою традиційних 

методів селекції. Крім генетичногомодифікування до методів 

сучасної біотехнології відносять такожклонування, культивування 

тканин та селекцію під контролеммаркерів. 

Нові якості ГМО можуть, однак, нести певний ризик 

дляздоров’я та розвитку людини. Багато, хоча і не всі, генів і 

ознак, щовикористані при створенні сільськогосподарських ГМО, 

не маютьрекомендацій щодо безпечного використання. Деякі 

країнирозробили законодавчі акти, що передбачають 

проведенняобов’язкового домаркингового аналізу ризику 

використання ГМпродуктів харчування. Для вирішення таких 

питань на міжнародномурівні існують спеціальні угоди і норми. 

ГМО можуть давати непрямі негативні ефекти на 

здоров’ялюдини, в тому числі за допомогою згубного впливу на 

навколишнєсередовище або несприятливого впливу на економічні 

(такі якторгівля), соціальні та етичні фактори.Такі ефекти слід 

оцінювати з урахуванням можливих переваг іризиків, що 

пов’язані з не-ГМ продуктами. Наприклад, нові 

сортисільськогосподарської рослини, що виведені за 

допомогоютрадиційних селекційних підходів, також можуть мати 

якпозитивний, так і негативний вплив на здоров’я людини і 

навколишнєсередовище. 
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На сьогоднішній день тільки декільком ГМ культурам 

дозволенобути використаними у виробництві продуктів 

харчування, і вонинадходять на міжнародний продовольчий і 

кормовий ринки. До їхчисла входять стійка до гербіцидів і комах 

кукурудза (стійкі до комахГМ культури експресують різні варіанти 

інсектицидних токсинівбактерій Bacillus thuringiensis – Bt), 

толерантні до гербіцидів соя іолійний рапс (канола), а також 

стійка до гербіцидів бавовна(переважно для виробництва волокна, 

проте очищена бавовняна оліявикористовується і в їжу). Крім 

того, урядові органи деяких країнсхвалили для культивування та 

використання в їжу ГМ сорти папайї,картоплі, рису, гарбуза, 

цукрових буряків і томатів. 

Агрономічно важливі характеристики. Стійкість до 

шкідників і захворювань.У найближчій перспективі буде 

продовжуватися комерціалізаціясортів, що володіють агрономічно 

цінними ознаками, особливостійкістю до гербіцидів і комах-

шкідників, а також, побічно,підвищеною врожайністю. Метою 

досліджень і розробок у цій галузіє: 

− розширення спектра сортів кукурудзи, сої та каноли, 

стійких догербіцидів; 

− розширення спектра гербіцидів, придатних для обробки 

стійкихдо гербіцидів трансгенних культур, наприклад, 

створеннясортів, стійких до таких гербіцидів як бромоксиніл 

(bromoxynil),оксиніл (oxynil) і сульфонілсечовина (sulfonylurea); 

− комбінування нових генів, що забезпечують стійкість 

рослин докомах-шкідників, таких як нові варіанти Bt-гена, що 

кодуютьрізні токсини. 

Стійкість до вірусів. Стійкість до вірусів може стати 

дужеважливою для підвищення сільськогосподарської 

продуктивності. Уданий час у різних країнах світу проводять 

польові випробуваннястійких до вірусів сортів батату (SPFMV, 

sweet potato feathery mottlevirus), кукурудзи (MSV, maize streak 

virus) та африканської маніоки(мозаїчний вірус). Можливо, ці 

культури будуть комерціалізованіпротягом найближчих 3–5 років. 
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Розроблено також стійку донематоди (кореневого черв’яка) ГМ 

картоплю. 

Змінені поживні властивості та склад ГМ продуктів. Рис, 

збагачений вітаміном А. Найбільш відомим прикладом 

ГМкультури, яка має поліпшені поживні якості, є рис, що 

міститьвисокий рівень бета-каротину – попередника вітаміну А 

(так званий«золотий рис»). Вітамін А підвищує стійкість організму 

дозахворювань, запобігає розвитку порушень зору і сліпоти, а 

такожсприяє зростанню і розвитку організму. Дефіцит вітаміну А 

– цепроблема закладів охорони здоров’я, що є причиною 

розвиткуважких захворювань і дитячої смертності. Для боротьби з 

дефіцитомвітаміну А пропонувалося кілька стратегій, у тому числі 

змінараціону (наприклад, збагачення продуктів харчування) 

івикористання таблетованих добавок.Збагачені вітаміном А сорти 

рису та кукурудзи розробляють дляподальшого впровадження в 

сільське господарство країн, щорозвиваються. Метою робіт, що 

ведуться в даний час, є забезпеченняефективного засвоювання 

вітаміну А, що міститься в рисі, укишечнику людини. Якщо це 

завдання буде досягнуто, вживання 300г трансгенного рису 

покриватиме значну частку щоденної потребиорганізму людини у 

вітаміні А. 

Рис з високим вмістом Феруму. Дефіцит Феруму відчувається 

врегіонах, де основу щоденного раціону населення становить рис. 

Цеобумовлено вкрай низьким вмістом у рисі Феруму. Зерно 

трансгенногорису, до складу якого входить багатий Ферумом білок 

сої феритин,містить у два рази більше Феруму, ніж зерно 

звичайних сортів. Такийрис трансформований за допомогою 

трьох генів, що підвищуютьвміст Феруму в його зернах і 

поліпшують його абсорбцію у травномутракті. 

Поліпшення білкового складу. Учені також працюють 

надметодами поліпшення білкового складу овочів, таких як 

маніока,овочевий банан та картопля, що є основними продуктами 

харчування.Згідно з результатами парникових випробувань, 

бульбимодифікованих культур містять на 35…40% більше білків 
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іпідвищену кількість незамінних амінокислот. 

Видалення алергенів та антинутрієнтів. Звичайно 

кореніманіоки містять велику кількість ціаніду. Їх використання 

якосновного продукту харчування в тропічній Африці призвело 

допідвищення рівня ціаніду в крові населення до токсичних 

значень.Застосування методів сучасної біотехнології для зниження 

вмісту цієїтоксичної сполуки в коренях маніоки дозволить 

зменшити час їхприготування. Введення в геном картоплі гена 

інвертази дріжджівзнижує природний рівень токсичних 

глікоалкалоїдів.Зменшення вмісту алергенного білка в зернах рису 

можливешляхом модифікації механізму його біосинтезу. 

Експерименти невиявили алергенності такого модифікованого 

рису для людини.Ведеться також робота на зниження алергенності 

пшениці. Підхідполягає у впровадженні в геном пшениці гена, що 

відповідає забіосинтез тіоредоксину, який розщеплює дисульфідні 

зв’язкиалергенного білка і не впливає при цьому на 

функціональність іншихбілків рослини. 

Зміна вмісту крохмалю та співвідношення жирних кислот. 

Урамках одного з напрямків роботи зі створення корисних для 

здоров’япродуктів харчування робляться спроби використання 

картоплі зпідвищеним вмістом крохмалю, що зменшує кількість 

жиру, якийабсорбується картоплею під час смаження. Для 

створення меншшкідливих жирів фахівці змінюють 

співвідношення жирних кислотсої та канолі в бік зниження рівня 

насичених жирних кислот. Метоюдосліджень і розробки на 

сучасному етапі є створення соєвої,рапсової і пальмової олій 

поліпшеної якості. Дві таких культуридістали офіційне схвалення 

для вирощування та використання привиробництві харчових і 

кормових продуктів у США. Це соя з високимвмістом олеїнової 

кислоти та олійний ріпак з високим вмістомлаурінової кислоти. 

Соя з високим вмістом олеїнової кислоти такождозволена для 

використання в їжу в Австралії та Канаді. Дослідженнята 

розробки в напрямку створення олій з поліпшеною 

поживноюцінністю ще тільки розпочато. 
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Підвищений вміст антиоксидантів. Розроблено 

методипідвищення вмісту лікопену і лютеїну в плодах томатів, а 

такожізофлавоноїдів у бобах сої. Ці фітонутрієнти сприяють 

поліпшеннюстану здоров’я і профілактики захворювань. 

Дослідження в цій галузіє ще на відносно ранньому етапі, що 

обумовлено недостатньоювивченістю фітонутрієнтів, а також тим, 

що не всі фітонутріентикорисні для здоров’я людини. 

Екологічні стреси. Забезпечення толерантності до 

екологічнихфакторів стресу за допомогою генетичних 

модифікацій теж є однієюіз проблем. Активно вивчаються 

стійкість рослин до підвищеноїзасоленості грунту і посухи. 

Відповідно до оцінок фахівців,підвищена засоленість грунту 

характерна для 20% всіхсільськогосподарських угідь і для 40% усіх 

зрошуваних земель усвіті. Стійкість до засоленості та посух 

забезпечується безліччюгенів, що складним чином взаємодіють 

між собою. Така поліфакторнаприрода зумовила вкрай низьку 

ефективність традиційних методівселекції за створення стійких до 

засоленості грунту і посухи сортів. 

Стійкості до засоленості можна домогтися за 

допомогоювбудовування в геном чутливої культури декількох 

генів, якізабезпечують відповідний механізм, що 

використовується стійкоюкультурою. Реальний період часу, 

необхідний для комерціалізаціїтаких ГМ культур, визначити 

неможливо.Відбуваються також спроби поліпшення системи 

фотосинтезу задопомогою генетичного модифікування. Такі 

культури, як кукурудзаі цукровий очерет, більш ефективно 

конвертують енергію сонця венергію хімічних зв’язків молекул 

вуглеводів, ніж широколистянісільськогосподарські культури. 

Врожайність культури можнапідвищити на 10% шляхом 

упровадження в її геном генів іншоїкультури, що забезпечують 

високу ефективність фотосинтезу. Періодчасу, необхідний для 

комерціалізації таких ГМ культур, такожневідомий. 

Ознаку чоловічої стерильності використовують для 

створенняповністю гібридного посівного матеріалу для 
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запобіганнярозповсюдження ГМ культур у природному середовищі 

(внаслідоктак званого дрейфу генів). Ряд сортів кукурудзи, 

щохарактеризуються чоловічою стерильністю, дістав 

офіційнесхвалення в США. Крім того, сорти олійного ріпаку та 

каноли, щоволодіють цією ознакою, отримали дістали дозвіл на 

вирощування івикористання як продукти харчування в країнах 

ЄС, Канаді та США. 

Ще однією стратегією, спрямованою на запобігання дрейфу 

генів міжрослинами, є генетичне модифікування, яке забезпечує 

вегетативне(що не потребує запилення) формування 

насіннясільськогосподарських культур. Експерименти показали, 

що жодна зізгаданих стратегій не є універсальною і, можливо, 

найбільшефективним методом є комбінація підходів. 

Худоба і риба. У рамках виробництва продуктів харчування 

застосуваннясучасної біотехнології у тваринництві має два 

основних напрямки:вирощування тварин і харчування людини. 

Риба. З урахуванням очікуваного підвищення потреби 

врибопродуктах ГМ риби може набути великого значення як 

продуктхарчування в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються.Найбільш ймовірно, що першою ГМ особиною на 

продовольчомуринку стане швидкозростаюча сьомга (Salmo salar), 

в геном якоївбудований ген гормону росту чавичі (Oncorhynchus 

tschawytscha).Така сьомга росте в 3-4 рази швидше 

нетрансгенних аналогів, щозменшує час вирощування і підвищує 

доступність продуктухарчування. Ще, якнайменш вісім штучно 

вирощуваних видів рибигенетично модифіковані з метою 

прискорення зростання. Генгормону росту в порядку досвіду 

вбудували в геноми таких риб, якбілий амур, райдужна форель, 

тіляпія і сом. У всіх випадкахтрансгени виділяли з геномів риб 

інших видів. 

Для вирішення деяких проблем аквакультури вчені 

роблятьспроби підвищити стійкість риб до захворювань, 

наприклад, шляхомвбудовування в геном сьомги фрагмента ДНК, 

що кодує лізоцимрайдужної форелі. Лізоцим має антибактеріальні 
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властивості йефективний по відношенню до багатьох збудників 

захворювань риб. 

Ведеться також робота з впровадження гена ще 

одногоантибактеріального білка (секропіна тутового шовкопряда) 

в геномсома. Це може підвищити стійкість риби до захворювань, у 

томучислі до кишкової септицемії (enteric septicaemia). 

Вирощування хижих риб, таких як форель і лосось, призвело 

донадмірного промислу піщанки і мойви. Для вирішення цієї 

проблемивчені вивчають можливість зміни метаболізму хижих риб 

шляхомполіпшення засвоєння вуглеводів і збільшення частки 

рослинної їжі ураціоні. 

Чутливість до холоду тепловодних риб, таких як короп і 

тіляпія,може призводити до значних втрат у зимовий період. 

Пропонованийнапрямок роботи в цій галузі полягає в зміні 

молекулярноїконформації ліпідів з метою підвищення плинності 

клітиннихмембран. Для розширення географічної зони, придатної 

длявирощування риби, ген, що кодує білок-«антифриз», 

переноситься згенома одного виду риб у геном риб іншого виду. 

Незважаючи на те,що вже виведено декілька сортів морозостійкої 

сьомги, рівень білка-«антифризу», що секретується такими 

рибами, значно не змінюєтемпературу замерзання їх крові. 

Проблеми, що стосуються виявлення небезпеки і оцінки 

ризику,які можуть асоціюватися з вирощуванням ГМ риби, до 

цього часуобговорюються. Одним з таких аспектів є вирощування 

стерильнихособин з метою мінімізації екологічного ризику за 

потрапляння ГМриб у природні популяції. 

Худоба та птиця. Продукти харчування, одержані з ГМ 

худобита птиці, ще дуже далекі від комерційного використання. У 

геномсвиней вдалося вбудувати кілька генів, що прискорюють 

ріст, щотакож впливають на якість м’яса, роблячи його більш 

пісним ініжним. Цю роботу розпочато понад 15 років тому, однак 

через певніморфологічні і фізіологічні зміни, що спостерігалися у 

тварин,технології не були коммерціалізовані.Запропоновано також 

велику кількість модифікацій молока, якіполягають у додаванні 
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нових білків, або в маніпуляціях надендогенними протеїнами. 

Нещодавно вчені з Нової Зеландії створиликорів з підвищеним 

вмістом у молоці казеїну. Використання такогомолока має 

підвищити продуктивність сироварних виробництва. Щекілька 

груп дослідників працюють над зниженням вмісту в 

молоцілактози. Кінцевою метою є створення молока, придатного 

длявживання в їжу людьми, які не здатні перетравлювати лактозу. 

До інших напрямків застосування генетичного 

модифікування утваринництві, що перебувають на ранніх стадіях 

досліджень ірозробки, відносяться підвищення стійкості до 

захворювань,збільшення багатоплідності в овець, несучість птахів 

за рахунокстворення двох активних яєчників і поліпшення 

переробки кормів«екосвинями» («enviropig» і свинями, що 

виділяють у навколишнєсередовище меншу кількість токсичних 

сполук фосфору). На даниймомент більшість цих напрямків є на 

стадії теоретичних розробок і,відповідно, тимчасові рамки їх 

комерційного впровадженняпрогнозувати неможливо. 

Мікроорганізми. Мікроорганізми як продукти харчування. В 

даний час на ринкувідсутні комерційні продукти, що містять живі 

генетичномодифіковані мікроорганізми (ГММ). У 1993 році у 

ВеликобританіїГМ дріжджі отримали офіційне схвалення для 

використання впивоварній промисловості, однак спроби 

комерціалізувати продуктне робилися. До інших мікроорганізмів, 

які використовуються длявиробництва продуктів харчування (що 

перебувають на стадіїдосліджень і розробки), відносяться культури 

бродіння (дляхлібопечення та пивоваріння) та молочнокислі 

бактерії, яківикористовуються за виробництва сиру. Метою 

досліджень ірозробки також є мінімізація інфікування 

патогеннимимікроорганізмами та підвищення поживної цінності 

та смаковихякостей кінцевого продукту.Робляться також спроби 

генетично модифікуватимікроорганізми травного тракту великої 

рогатої худоби з метоюзахисту тварин від отруйних компонентів 

корму. Сучасні методибіотехнології використовують для створення 

пробіотиків –мікроорганізмів, вживання певної кількості яких з 
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їжею маєпозитивний вплив на здоров’я. 

Компоненти продуктів харчування, технологічні 

добавки,добавки до раціону і ветеринарні кошти, одержані за 

допомогоюмікроорганізмів. Багато ферментів, що 

використовуються в якостітехнологічних добавок у харчовій та 

кормовій промисловості,виробляють за допомогою ГММ. Це 

означає, що ГМ мікроорганізмиінактивовані, зруйновані або 

видалені з кінцевого продукту. ГМдріжджі, грибки і бактерії 

використовують для цих цілей уже більшедесятиліття. Як приклад 

можна навести альфа-амілазу, щовикористовується в 

хлібопеченні, глюкозоамілазу, що застосовуєтьсяза виробництва 

фруктози, і необхідний для ферментації сиру ферментхімозин. 

Більшість ГММ, які використовуються в харчовійпромисловості, є 

похідними мікроорганізмів, що застосовуються втрадиційній 

харчової біотехнології. 

У ряді країн ГММ дозволені також для 

виробництвамікронутрієнтів, таких як вітаміни і амінокислоти, 

щовикористовуються як продукти харчування або добавки до 

раціону.Прикладом є виробництво каротиноїдів 

(використовуються якхарчові добавки, барвники та добавки до 

раціону) в ГМбактеріальних системах. У майбутньому в ГМ 

мікроорганізми можнабуде інтегрувати цілі метаболічні шляхи, що 

дозволить синтезуватинові сполуки. 

Для потреб тваринництва за допомогою генної 

інженеріїрозроблено такі ветеринарні продукти, як соматотропін 

бугаїв, щозастосовується для підвищення ефективності 

виробництва молока. 

Завданням білкової інженерії є зміна генетичної і, 

відповідно,амінокислотної послідовності ферментів. У наш час 

білковаінженерія не знайшла широкого застосування за 

виробництваферментів. Метою досліджень і розробок у цій галузі є 

змінахарактеристик ферментів, наприклад, підвищення термічної 

і рН-стабільності. Ферментативну обробку часто використовують 

якальтернативу відомим хімічним реакціям. Здебільшого це 
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призводитьдо зниження енерговитрат та обсягу хімічних відходів. 

Створення ГМО дозволяє підвищити 

продуктивністьсільськогосподарського виробництва і поліпшити 

поживну цінністьпродуктів харчування, а також надає 

опосередковані позитивніефекти, такі як зниження обсягів 

розпилюваних пестицидів,збільшення доходів ферм, підвищення 

стабільності врожаю табезпеки продуктів харчування, що 

особливо актуально для країн, якірозвиваються. Суперечливість 

даних, що стосуються цих переваг,відображає різні регіональні чи 

агротехнічні особливості. 

В наш час розроблено ефективну систему оцінки безпеки 

ГМОдля здоров’я людини і навколишнього середовища. Вона 

включаєнизку підходів і методів, які застосовують, починаючи з 

етапупланування передбаченої генетичної модифікації, і 

закінчуючидержавною реєстрацією ГМО, що дає право, 

використовувати його вгосподарській діяльності. 

 

6.2 Методи оцінки і прогнозування впливу ГМОна 

організм людини і навколишнє середовище 

 

Експертиза безпеки ГМО здійснюється науково-

обґрунтованимметодом. Під час її проведення слід враховувати 

інформацію, щоопублікована в науково-технічній літературі й 

міститься вспеціалізованих базах даних, результати випробувань і 

зведення зпопереднього використання ГМО, висновки експертів, 

методичнірекомендації, розроблені національними і 

міжнароднимиорганізаціями. 

Оцінка ризиків має здійснюватися на індивідуальній 

основі.Інформація, необхідна для ухвалення висновку про 

безпечність ГМО,може варіювати за характером і рівнем 

деталізації у кожномуконкретному разі залежно від відповідного 

ГМО, характеру йогопередбачуваного використання і 

потенційного приймаючогосередовища. 

Ризики, пов’язані з ГМО або продуктами, що їх містять, 
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повиннірозглядатися в контексті ризиків, що існують за 

використанняінтактних реципієнтних організмів у потенційному 

приймаючомусередовищі. Адже потенційно небезпечними для 

здоров’я людини інавколишнього середовища можуть бути і сорти, 

породи, штамиорганізмів, виведені за допомогою традиційної 

селекції. Для того,щоб вичленувати ефект саме генетичної 

модифікації, необхіднопорівнювати генетично модифікований 

організм з вихідним,звичайним сортом. 

Загальна методика оцінки ризиків можливих 

несприятливихефектів ГМО передбачає такі етапи: 

− виявлення будь-яких нових генотипових і 

фенотиповиххарактеристик, пов’язаних з присутністю трансгенів, 

які можутьвикликати несприятливу дію ГМО на здоров’я людини 

інавколишнє середовище; 

− оцінювання ймовірності виникнення несприятливих 

наслідківвиходячи з інтенсивності, тривалості і характеру 

впливугенетично модифікованого організму на людину або 

напотенційно приймаюче середовище; 

− оцінювання наслідків у разі, коли така несприятлива дія 

дійсноматиме місце; 

− оцінювання сукупного ризику, що викликається ГМО, на 

основівизначення ймовірності виникнення і наслідків 

виявленихнесприятливих ефектів; 

− здійснення рекомендацій щодо визначення, чи є 

ризикиприпустимими або регулюємими, включаючи, якщо 

ценеобхідно, визначення стратегій для регулювання таких 

ризиків. 

 

6.3 Природа ризиків для здоров’я людини 

інавколишнього середовища, пов’язанихз генно-

інженерними організмами 

 

Для кращого розуміння природи ризиків, що пов’язані з 

генно-інженерними організмами, доречно коротко нагадати, що 
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явлюютьсобою генетично модифіковані організми і чим вони 

відрізняютьсявід звичайних, немодифікованих. У Картахенському 

протоколі збіобезпеки міститься таке їх визначення: «живий 

змінений організм»означає будь-який живий організм, що володіє 

новою комбінацієюгенетичного матеріалу, яку отримано завдяки 

використанню сучасноїбіотехнології (Картахенський протокол з 

біобезпеки, стаття 3). 

Таким чином, будь-який трансгенний сорт 

рослинивідрізняється від початкового лише тим, що в його 

генетичномуматеріалі до 25−30 тисяч існуючих генів додано 

відносно невеликийфрагмент ДНК, в якому записано інформацію 

про один-два новихгени та їх регулюючі елементи. Активність цих 

доданих генів ворганізмі виражається в біосинтезі одного-двох 

нових для організмупротеїнів (ферментів або структурних білків). 

Оскільки генетичнаінженерія може оперувати будь-якими генами, 

що існують в природі,а не лише генами від організмів, які є в 

еволюційній спорідненості зокремими видами культурних рослин, 

як це здійснюється втрадиційній селекції, то продукти 

привнесених генів (ферменти,протеїни) можуть мати вигляд у 

генетично модифікованому організміяк незвичайні, невластиві, 

чужорідні для даного виду, що в природі уньому не трапляються. 

Відповідно, саме продукти трансгенів єнайбільш суттєвими, 

відчутними факторами ризиків, що пов’язані згенно-

інженерними організмами. 

З упевненістю можна стверджувати, що це не 

стосуєтьсядоданого фрагмента ДНК, оскільки будова спадкового 

матеріалу всіхорганізмів на нашій планеті універсальна. Сама по 

собі ДНК вчистому вигляді є абсолютно безпечним для людини 

продуктом. 

Упродовж усього життя людина щодня споживає його без 

шкоди длясвого здоров’я. 

Що стосується рекомбінантних протеїнів, то не у всіх ГМО 

вониє абсолютно чужорідними, невластивими для певного 

видусполуками.По-перше, існує досить велика група трансгенних 
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сортів рослин,які отримані завдяки генетичним маніпуляціям з їх 

власними генами(томати з подовженим періодом зберігання, соя, 

рапс з покращенимскладом олії, картопля з поліпшеною якістю 

крохмалю, кава безкофеїну, тютюн без нікотину та інші).По-друге, 

багато дуже віддалених в еволюційному планіорганізмів мають 

велику кількість ідентичних шляхів метаболізму і,відповідно, склад 

та будова ферментів, що забезпечують їхреалізацію, також 

ідентичні. Проте за оцінки безпеки таких близькихза 

функціональною активністю генів слід звертати увагу не стільки 

насам білок – продукт трансгена, скільки на можливу зміну 

окремихшляхів метаболізму трансгенної рослини через 

підвищенняконцентрації одного з їх компонентів.По-третє, останні 

наукові дані, отримані в результаті вивченнябудови генетичного 

матеріалу людини, деяких тварин і рослин,суттєво розширили 

наші уявлення про схожість і відмінності геніврізних 

систематичних груп та ймовірність їх перенесення від 

однієївіддаленої систематичної групи до іншої (горизонтальне 

перенесеннягенів).  

Виявилося, що в геномі рослини арабидопсис є близько 

сотнігенів людини, у тому числі таких, як ген пухлини молочної 

залози.Ґрунтова бактерія Agrobacterium tumefaciens регулярно 

переноситьчастину своїх генів у рослини, викликаючи у них 

утворення пухлини– корончастого галла. Це абсолютно природний 

процес, який зуспіхом використовують і генні інженери. Таким 

чином, те, щоздійснюють генетики, аж ніяк не суперечить 

законам природи. Обмінгенетичною інформацією між 

віддаленими видами в ній відбуваєтьсяпостійно. 

Друга основна група ризиків пов’язана з самим 

фактомвставлення трансгенів у генетичний матеріал 

організму. Є підставивважати, що вбудовування трансгенів 

відбувається випадково, тобтовони можуть вбудуватися 

практично в будь-яку ділянку молекулДНК, що міститься в 

трансформованій клітині: в будь-яку хромосому,будь-яку частину 

хромосоми, якщо йдеться про вищих організмів. 



125 

 

Це небезпечно, перш за все тим, що привнесений ген 

можеторкнутися сайтів ДНК, які кодують структуру або 

регулюючіелементи будь-якого гена організму, що модифікується. 

Ймовірністьцієї події в цілому не така велика, оскільки генетичний 

матеріалвищих організмів влаштований таким чином, що власне 

генами і їхрегулюючими елементами зайнято менше 10% довжини 

молекулиДНК, що, як вважають, підвищує стабільність, стійкість 

молекулиДНК до зовнішніх дій. Це означає, що гени у молекулі 

ДНКрозташовані не щільно один за іншим, а через великі 

проміжки,зайняті некодуючими послідовностями нуклеотидів. 

Більше того,навіть у межах кодуючих послідовностей генів (тобто у 

тієї частинимолекули ДНК, в якій записана інформація про 

послідовністьамінокислот у білку – продукти гена) є інтрони, які 

також не несутьніякої генетичної інформації. 

Проте ймовірність того, що трансген може вбудуватися 

вділянку ДНК, уже зайняту іншим геном, все ж існує. Якщо 

цестосується частини, що кодує структуру пошкодженого гена, 

топродукт даного гена утворюватися не буде. Цей ген ніби 

розпадаєтьсяна дві неповноцінні частини: одна, передня, має 

елементи, необхіднідля початку транскрипції (утворення 

інформаційної РНК), але не маєтермінальної послідовності, інша, 

задня, має лише термінальніелементи. До того ж обидві частини 

кодуючої області є неповними.Очевидно, що аналогічний 

результат матиме місце і у разіушкодження промотора або 

термінальних послідовностей. Якщо ген,якого торкнулися, виконує 

будь-яку важливу функцію в організмі, товідсутність його 

продукту може призвести до втрати життєздатності. 

Таким чином, до рівня комерційного сорту генотипи 

зпошкодженими генами дійти не можуть.Якщо в процесі 

вбудовування торкнутися інших регуляторнихелементів – 

енхансерів (підсилювачі активності генів) абосайленсерів 

(уповільнювачі), то це може призвести до зміниактивності генів, 

яких торкнулися вставкою. Сорти рослин,створюючи будь-які 

токсичні з’єднання (наприклад, соланіникартоплі) в 
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концентраціях, нешкідливих для здоров’я людини,внаслідок 

генетичної модифікації здатні підсилити їх синтез до рівня,що 

перевищує гранично допустимі значення. Такі генотипи 

вжестають небезпечними для здоров’я. 

Нарешті, третя основна група ризиків, пов’язаних з генно-

інженерними організмами, заснована на несприятливих 

ефектах,викликаних перенесенням трансгенів іншим 

організмам:вертикальним перенесенням генів від ГМО диким 

родичамкультурного вигляду або горизонтальним перенесенням 

генів,наприклад, селективних генів стійкості до антибіотиків від 

генетичномодифікованої рослини мікроорганізмам травного 

тракту. Тут всезрозуміло: гени і їх продукти, нешкідливі в ГМО, 

можуть виявитисядуже небезпечними в іншому генетичному і 

екологічномусередовищі. Так, набуття хвороботворними 

бактеріями травноготракту стійкості до антибіотиків може суттєво 

ускладнюватилікування хвороб, які вони здатні викликати. 

 

6.4 Можливі несприятливі впливи генно-

інженернихорганізмів на здоров’я людини, методи їх 

оцінюванняі способи запобігання 

 

Серед потенційних ризиків для здоров’я людини, пов’язаних 

звикористанням генно-інженерних організмів, розглядають такі: 

− синтез нових для реципієнтного організму білків – 

продуктівтрансгенів, що можуть бути токсичними або 

алергенними; 

− зміна активності окремих генів живих організмів під 

впливомвставлення чужорідної ДНК, внаслідок чого може 

статисяпогіршення споживчих властивостей продуктів 

харчування, щоодержують з цих організмів. Наприклад, у 

генетичномодифікованих продуктах може бути підвищений 

порівняно зреципієнтними організмами рівень якихось 

токсичних,алергенних речовин, що перевищує встановлені межі 

безпеки; 
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− горизонтальна передача трансгенів іншим організмам, 

зокремамаркерних генів стійкості до антибіотиків від 

ГМОмікроорганізмам травного тракту. 

Зрозуміло, що коли йдеться про ризики для здоров’я 

людини,що пов’язані з ГМО, мають на увазі перш за все ті, що 

виникають приспоживанні продуктів, отриманих з них або 

вироблених ними(наприклад, молока від генетично 

модифікованих корів). Стратегіяоцінки безпеки генетично 

модифікованих продуктів харчуваннязаснована на принципі 

суттєвої еквівалентності, що розробленийOECD (Організацією 

економічного співробітництва і розвитку).Згідно з чим принципом, 

оцінюється не рівень безпеки новихпродуктів харчування як 

такий, а його зміна порівняно ізтрадиційними харчовими 

аналогами, що мають тривалу історіюбезпечного використання. 

Для ідентифікації в нових продуктах і вихідній 

сировинівідмінних від аналогів ознак, що впливають на рівень 

безпеки іпоживну цінність продуктів харчування, ретельному 

аналізупіддається інформація, що стосується характеру 

генетичноїмодифікації, а також характеристик вихідного 

організму, від якоговзято ген, призначений для трансгеноза. Далі 

проводять порівняльнийаналіз генетично модифікованого 

організму і вихідного(немодифікованого) організму. Для цього 

порівнюють агрономічніпоказники, продукти вбудованих генів, 

склад ключових хімічнихкомпонентів (у тому числі поживних і 

антипоживних), профільосновних метаболітів, ефекти переробки 

вихідної сировини. 

Новий продукт (сорт рослин) може бути: 

− еквівалентним за суттєвими ознаками вибраному аналогу; 

− еквівалентним аналогу, за винятком однієї (декількох) 

суттєвої,добре визначуваної ознаки; 

− не еквівалентним аналогу за суттєвими ознаками. 

У 2-му і 3-му випадках проводиться ретельна оцінка 

безпекивідмінних від вихідного аналога ознак ГМО за такими 

показниками,як потенційна токсичність, потенційна алергенність, 
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можливістьперенесення генів стійкості до антибіотиків 

мікроорганізмамтравного тракту, ймовірність потенційного 

погіршення харчовоїцінності та засвоєння поживних 

речовин.Стратегія оцінки потенційної токсичності нових 

продуктівхарчування визначається за таким фактором. Якщо 

речовина, щодосліджується, відмінна від аналога, є відомим 

компонентомрослинної їжі, що має тривалу історію безпечного 

використання,дослідження токсичності нових продуктів не є 

обов’язковим. У іншихвипадках здійснюються: 

– визначення концентрації потенційних токсинів у 

їстівнихчастинах рослин; 

– установлення питомої ваги даного продукту в харчовому 

раціоніпевних груп населення; 

– порівняння (для білків) їх амінокислотної послідовності з 

такоюу відомих токсинів і харчових антагоністів 

(наприклад,інгібіторів протеаз) за електронними базами даних; 

– оцінювання стабільності нових речовин до термічної 

обробки; 

– визначення швидкості руйнування потенційних токсинів 

ушлунково-кишковому тракті (у модельних системах); 

– аналіз рівня токсичності нових речовин у модельних 

системах(культура клітин in vitro); 

– аналіз токсичності в експериментах з примусового 

згодовуваннялабораторними або домашніми тваринами їжі, яка 

міститьпродукти, отримані з генетично модифікованого організму, 

щовивчається, або її нових компонентів протягом тривалого 

часу(хронічний експеримент – тривалість 1-2 роки) або 

протягомкороткого часу, але з використанням високих 

концентраційпродуктів, що контролюються (гострий експеримент, 

тривалістьблизько двох тижнів, концентрація продукту трансгена, 

щовивчається, до 5 грамів на кілограм ваги тварини). 

Для оцінки алергенного потенціалу продуктів 

трансгеніввикористовується схема (набір і послідовність 

аналітичнихекспериментів), що розроблена експертами ВОЗ 
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(Всесвітняорганізація охорони здоров’я) і ФАО (Організація ООН 

зпродовольства і сільського господарства). 

Оцінка вірогідності потенційного погіршення харчової 

цінностіта засвоєння поживних речовин. На практиці зазвичай 

отримуютьвелику кількість трансгенних форм, з яких під час 

подальшоїтрадиційної селекції відбирають зразки без видимих 

мутацій. Уподальшому ретельним чином вивчають безпеку 

відібраних форм дляздоров’я людини і навколишнього 

середовища. Зокрема, аналізуютьвміст у рослинній сировині як 

поживних (білки, жири, вуглеводи,мінеральні елементи, вітаміни і 

т.п.), так і потенційно небезпечнихдля здоров’я речовин. Щоб 

трансгенний сорт був допущений догосподарського використання, 

він не повинен істотно відрізнятися відвихідного сорту, окрім як 

за привнесеного в результаті трансгенозаознакою або за ознаками, 

що були метою генетичної модифікації(концепція суттєвої 

еквівалентності). Аналіз суттєвої еквівалентностіГМО і початкової 

лінії найбільш актуальний для видів рослин, які впринципі можуть 

бути небезпечними для здоров’я людини: картопля,томати (через 

токсичні глікоалкалоїди), бавовна (через токсичнийгоссипол) і 

деякі інші. 

Наступним фактором, що розглядається як 

потенційнонесприятливий ефект генетично модифікованих 

організмів наздоров’я людини, є горизонтальне перенесення 

трансгенів (перш завсе генів стійкості до антибіотиків) від ГМО 

мікрофлори травноготракту людини і тварин. До складу будь-якої 

трансгенної конструкції,як правило, входить окрім власне 

трансгена і його регулюючихелементів і так званий селективний 

(або маркерний) ген, необхіднийдля відбору трансформованих 

клітин. Як селективні гени зазвичайвикористовують гени стійкості 

до антибіотиків (канаміцину,ампіциліну, стрептоміцину), що вже 

втратили своє значення якантимікробні препарати через широку 

розповсюдженість стійкостімікроорганізмів до цих 

антибіотиків.Крім того, вірогідність перенесення селективних 

генів з ДНКпродуктів харчування, отриманих з генетично 
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модифікованихорганізмів, до мікроорганізмів травного тракту 

дуже низька (вонаоцінюється близько 10-17). Для цього необхідно 

декілька дужемалоймовірних подій: 1 – ділянка ДНК, що містить 

селективний ген,не має бути пошкодженою в процесі травлення; 2 

– потрібнагомологія селективного гена або прилеглих до нього 

районів ДНК зДНК хромосоми або плазміди хвороботворної 

бактерії травноготракту; 3 – для того, щоб відбулася експресія 

селективного гена в нійпісля перенесення, він повинен 

вбудуватися під відповіднимпрокаріотичним промотором. Розгляд 

наслідків перенесеннятрансгенів або селективних генів до ДНК 

клітин людини такожнеможливий: тривалість життя клітин 

епітелію травного трактублизько семи днів, жодного контакту їжі 

зі статевими клітинамилюдини не може бути в принципі.Хоча, як 

було показано вище, наявність в трансгеннихконструкціях 

селективних генів антибіотикостійкості не єнебезпечним для 

здоров’я людини і навколишнього середовища, але,враховуючи 

занепокоєність, а часто і неприйняття громадськістюцього факту, 

вчені докладають зусилля щодо розробкиальтернативних 

селективних систем. Розроблено методи видаленняселективних 

генів з трансформантів після проведення селективноїпроцедури 

або отримання безмаркерних трансгенних ліній задопомогою ко-

трансформації з подальшим негативним відбором заселективними 

генами. 

 

6.5 Несприятливі наслідки вивільнення ГМОв 

навколишнє середовище і методи їх оцінювання 

 

Суттєвими є ризики для навколишнього середовища. 

Першугрупу ризиків (для здоров’я людини) можна оцінити 

достатньо точно,щоб їх упередити і практично повністю 

виключити. Щодо ризиківдля навколишнього середовища, 

ситуація набагато складніша. 

Необхідно враховувати різноманітні взаємодії організму 

ісередовища, більшість яких важко піддається точній оцінці або 
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навітьнепередбачувана. Особливо складно буває спрогнозувати 

віддаленінаслідки, різні каскадні ефекти: адже в дикій природі 

всевзаємопов’язано. 

Можливі такі несприятливі ефекти ГМО на 

навколишнєсередовище: 

– руйнівна дія на біологічні співтовариства і втрата 

ціннихбіологічних ресурсів внаслідок засмічення місцевих 

видівгенами, що перенесені від генетично модифікованих 

організмів; 

– створення нових паразитів, перш за все бур’янів, і 

посиленняшкідливості тих видів, що вже існують, на основі самих 

ГМОабо в результаті перенесення трансгенів іншим видам; 

– утворення речовин – продуктів трансгенів, які можуть 

бутитоксичними для організмів, що живуть або харчуються 

нагенетично модифікованих організмах, і не є 

мішенямитрансгенних ознак (наприклад, бджіл, інших корисних 

видів, щоохороняються); 

– несприятлива 84 дія・ на екосистеми токсичних речовин, 

похіднихнеповного руйнування небезпечних хімікатів, 

наприклад,гербіцидів (значна кількість ГМО, що створюють на 

даний час –форми, стійкі до гербіцидів). 

Руйнівна дія генетично модифікованих організмів 

набіологічні співтовариства. Як відомо, в природі немає 

нічогозайвого: існує певний баланс між окремими видами у межах 

будь-якого біологічного співтовариства. Живі організми 

знаходяться міжсобою в тісному контакті та взаємозалежності. 

Ймовірність змінибіологічного різноманіття без втручання людини 

незначна.Збільшення чисельності популяції будь-якого виду в 

окремі проміжкичасу, наприклад, через коливання кліматичних 

умов, негайновключається механізм, що обмежує це зростання, і 

баланс між видамивідновлюється. Тому, говорячи про першу 

групу ризиків з числа, щонаведені вище (руйнівна дія трансгенів 

на біологічні співтовариства),мають на увазі те, що при 
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перенесенні окремих трансгенних ознак,які перш за все мають 

адаптивне значення в навколишньомусередовищі (стійкість до 

холоду, спеки, засухи, засолення), відкультурних сортів до їх диких 

родичів можлива ситуація, за якоюостанні можуть набути 

додаткових переваг в боротьбі за існування. Аце може призвести 

до заміни того самого балансу між видами, щоіснує в природі. 

Наслідки можуть бути сумні: збільшення чисельностіодних видів 

може супроводжуватися зниженням чисельності інших інавіть їх 

втратою. 

Створення нових паразитів. Проблема появи 

супербур’янів ісупершкідників також є однією з основних, коли 

розглядаютьекологічні ризики, що пов’язані з ГМО. Бур’яни – це 

група рослин зпевним набором адаптивних ознак, які 

допомагають існувати внавколишньому середовищі, у тому числі 

серед посівів культурнихрослин, незважаючи на жорстку 

конкуренцію з боку іншихорганізмів, а також на постійний вплив 

з боку людини. 

Генетично модифіковані організми розглядають в 

контекстіпроблеми, що досліджується, маючи на увазі потенційну 

можливістьпосилення агресивності існуючих бурянів за рахунок 

набуття нимибудь-якої додаткової ознаки, що кодується 

привнесеним геном(трансгеном). Йдеться перш за все про 

адаптивні гени стійкості дорізних стресових факторів. З одного 

боку, завдяки таким трансгенамнебезпечними бурянами можуть 

стати деякі культурні рослини, що засвоєю природою не дуже 

відрізняються від диких видів (пасовищнітрави, рапс, люцерна й 

ін.). З іншого боку, існує ймовірністьперенесення трансгенів від 

культурних видів до їх диких родичів, щоможуть бути бур’янами. 

Тому не випадково за оцінювання ризиківнесприятливих 

екологічних ефектів ГМО обов’язково аналізуєтьсясама трансгенна 

ознака щодо адаптивності, а також ймовірність їїперенесення 

диким родичам. 

Несприятливі ефекти ГМО на організми, що не є«мішенями» 

трансгенних ознак.Використання трансгенних сортів 
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зінсектицидними властивостями (завдяки Bt-гена) відразу ж 

породилопитання: чи не вплинуть негативно ці сорти на 

біологічнурізноманітність комахах, які не є «мішенню» трансгенної 

ознаки? 

Маємо на увазі перш за все такі корисні комахи, як бджоли, 

сонечки,златоглазки. На щастя для природи, Bt-протеїни 

відрізняютьсявисокою вибірковістю своєї дії. Проте можливі 

негативні ефекти, щопов’язані з нецільовою дією ГМО на інші 

організми, обов’язковоретельно зважуються при оцінюванні їхньої 

біобезпеки. 

Збільшення об’ємів використання гербіцидів.У зв’язку з 

тим,що перші ГМО мали в основному, ознаки толерантності 

догербіцидів, виникло побоювання, що їх використання може 

привестидо несприятливої дії на екосистеми токсичних речовин, 

похіднихнеповного руйнування небезпечних хімікатів, наприклад, 

гербіцидів. 

Проте практика використання гербіцидостійких 

генетичномодифікованих сортів показала протилежну тенденцію. 

Оскількиефективність контролю над бур’янами за допомогою 

комбінації ГМОі відповідного гербіциду вища від звичайної 

практики використанняхімікатів, то спільний об’єм гербіцидів, 

внесених на поля з генетичномодифікованими сортами, є нижчим 

звичайного. 

 

6.6 Оцінка ризиків можливих несприятливихефектів 

ГМО на навколишнє середовище 

 

Для визначення ризиків можливих несприятливих 

ефектів,пов’язаних з вивільненням ГМО в навколишнє 

середовище,розроблено спеціальну методику, що дозволяє 

проводити комплекснувсебічну оцінку їх безпеки. Ця методика 

застосовується у всіхкраїнах, де вирощують ГМО. Основні її 

положення закріплені у рядіміжнародних угод, що робить її 

використання обов’язковоюпроцедурою для країн, які до них 
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прієдналися. Методика добрезарекомендувала себе на практиці. 

По суті невідомо жодного випадкунегативної дії генетично 

модифікованих організмів на навколишнєсередовище. Багато в 

чому це залежить від ретельної оцінки безпекивсіх ГМО, що 

вивільняються в навколишнє середовище. 

За оцінки ризиків можливих несприятливих 

екологічнихнаслідків вивільнення ГМО в навколишнє середовище 

насампередберуть до уваги інформацію, що стосується біологічних 

особливостейорганізмів реципієнта і донора: 

– систематичне положення, спосіб розмноження і 

розсіювання,виживання в навколишньому середовищі; 

– географічне поширення, описування місць 

природногозростання; 

– потенційна значуща взаємодія з організмами, що відмінні 

відрослин (токсичність). 

Особлива увага приділяється інформації, що відноситься 

дохарактеру генно-інженерної модифікації: 

– опису вбудованого в геном (плазмон) реципієнтного 

організмуфрагмента ДНК (розмір і джерело, передбачувана 

функціякожного складового елемента або району вбудованої ДНК, 

ізвключенням регулюючих й інших елементів, що впливають 

нафункціонування трансгенів); 

– даним про структуру і функціональну відповідність 

вбудованогофрагмента ДНК, присутності в ньому відомих 

потенційнонебезпечних послідовностей, локалізації вставки і 

стабільностіінкорпорації, кількості копій трансгенів. 

Всебічному розгляду піддається інформація, 

стосовнобіологічних особливостей ГМО і характеру взаємодії його 

знавколишнім середовищем, а саме: 

– дані про нові ознаки і характеристики, що почали 

виявлятисяабо перестали виявлятися в генетично 

модифікованомуорганізмі порівняно з реципієнтним організмом, 

особливо ті, якіможуть здійснювати вплив на виживання, 

розмноження іпоширення в потенційному приймаючому 
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середовищі; 

– відомості про генетичну стабільність ГМО, ступінь і 

рівеньекспресії трансгена(ів); 

– активність і властивості протеїну(ів), що кодуються 

трансгеном(нами); 

– здібність до перенесення генетичної інформації (наявність 

употенційному приймаючому середовищі диких або 

культурнихродинних видів, здібних до гібридизації з ГМО, 

ймовірністьперенесення трансгенів від ГМО до таких організмів); 

– ймовірність конкурентної переваги генетично 

модифікованогоорганізму порівняно з інтактним реципієнтним 

організмом,різкого збільшення чисельності популяції ГМО в 

потенційномуприймаючому середовищі; 

– відомості про організми-мішені й організми-

немішені,передбачуваний механізм і результат взаємодії ГМО з 

ними. 

Остаточний висновок про безпеку ГМО для 

навколишньогосередовища здійснюється з урахуванням 

інформації, поданої вище, іхарактеристики потенційного 

приймаючого середовища: 

– географічного положення ділянки, де 

здійснюватиметьсявивільнення, близькості його до заповідників, 

заказників йінших природоохоронних об’єктів і територій; 

– його розмірів, кліматичної, геологічної і 

ґрунтознавчоїхарактеристики, флори і фауни. 

6.7 Державне регулюваннябезпеки генно-інженерної 

діяльності 

До тих пір, поки є елемент наукової невизначеності 

відносноможливих несприятливих наслідків генно-інженерної 

діяльності дляздоров’я людини і навколишнього середовища, вона, 

відповідно допринципу обережності, повинна регулюватися на 

державному рівні. 

Завдання ефективного державного регулювання полягає в 

тому, щобзабезпечити, з одного боку, максимально сприятливі 
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умови длярозвитку генетичної інженерії як одного з пріоритетних 

науковихнапрямів і, з іншого боку, гарантувати безпеку при 

здійсненні івикористанні результатів і продуктів генно-інженерної 

діяльності. 

У більшості розвинених країн світу прийнято і 

ефективнофункціонує спеціальне законодавство, що стосується 

біобезпеки, атакож створені відповідні компетентні органи, які 

втілюють його вжиття. 

У системі міжнародних відносин питання біобезпеки 

вийшлиостаннім часом на перший план. У 2000 році країнами – 

СторонамиКонвенції про біологічну різноманітність (Україна є 

Стороною цієїКонвенції) прийнятий Картахенський протокол з 

біобезпеки, основнамета якого – «сприяння забезпеченню 

належного рівня захисту вобласті безпечної передачі, обороту і 

використання живих зміненихорганізмів, що є результатом 

сучасної біотехнології, здатнихвиявляти несприятливу дію на 

зберігання і стійке використаннябіологічної різноманітності, з 

урахуванням також ризиків дляздоров’я людини і з приділенням 

особливої уваги трансграничномупереміщенню» (Картахенський 

протокол, стаття 1). Картахенськийпротокол набрав чинності 11 

вересня 2003 року. 

Основне положення Протоколу полягає у 

вимозівикористовувати процедуру завчасної обґрунтованої згоди 

допершого трансграничного переміщення ГМО, що призначене 

длянавмисного вивільнення в навколишнє середовище країни-

імпортеру. 

Це означає, що будь-яка юридична або фізична особа, що має 

намірввезти в країну генетично модифікований організм 

(наприклад,насіння сільськогосподарських культур, що 

призначене для посіву),повинна завчасно інформувати про це 

компетентні органи країни-імпортеру, надавши відповідну 

інформацію про ГМО, місце і часйого вивільнення. Ввезення ГМО 

здійснюється лише у разіотримання експортером дозволу країни-

імпортеру, що видаєтьсяпісля ретельного аналізу ризиків 
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можливих несприятливих наслідківвивільнення ГМО для здоров’я 

людини і навколишнього середовища. 

Живі організми, що потрапили в навколишнє середовище, 

невизнають кордонів між державами. Тому є можливість 

дляненавмисного трансграничного переміщення ГМО. У зв’язку з 

цимСторони Протоколу беруть на себе зобов’язання вживання 

заходівщодо регулювання ризиків можливих несприятливих 

наслідківвивільнення ГМО в навколишнє середовище. У число 

таких заходіввходить, перш за все, висунення вимоги щодо 

проведення оцінокризиків до першого вивільнення в навколишнє 

середовище ГМО,створених у країні. Крім того, в Протоколі 

детально описані діїСторін у разі ненавмисного вивільнення ГМО, 

які можуть виявлятизначні несприятливі впливи на здоров’я 

людини і навколишнєсередовище як у самій країні, так і в сусідніх 

країнах при переміщеннів них таких ГМО. 

Кожна Сторона приймає необхідні правові, адміністративні 

йінші заходи для виконання своїх зобов’язань, передбачених 

рамкамиПротоколу. Йдеться, зокрема, про розробку і ухвалення 

відповідногозаконодавства, що регулює безпеку генно-інженерної 

діяльності,створення адміністративних структур (або наділення 

відповіднимиповноваженнями тих, що вже існують), 

відповідальних за реалізаціюцього законодавства. Таким чином, 

приєднання до Картахенськогопротоколу будь-якої країни не лише 

забезпечує можливістьврегулювання питань, пов’язаних з 

експортом та імпортом ГМО, а йстворює передумови для 

національної системи біобезпеки, яка єнайважливішим атрибутом 

ефективного і безпечного використаннядосягнень сучасних 

біотехнологій, розвитку генетичної інженерії якодного з найбільш 

перспективних наукових напрямів. 

В Україні прийнято в новій редакції Закон «Про 

безпечністьсанітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення»№ 3037-ІІІ від 07.02.2002 р., в якому визначено 

фактори середовищажиттєдіяльності людини, в тому числі 

генетично модифікованіорганізми і продукти біотехнології. 
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Постановою Кабінету Міністрів України № 1217 

від19.08.2002р. затверджено «Положення про державний 

санітарно-епідеміологічний нагляд». Одним з пріоритетних 

завдань санітарно-епідеміологічної служби є видача дозволів на 

розроблення тавиробництво нових видів продуктів харчування, а 

також на правороботи із рекомбінантними молекулами ДНК і на 

виробництво,зберігання, транспортування, використання, 

захоронення, знищення іутилізацію продуктів біотехнології та 

інших біологічних агентів. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Проякість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини»№ 191-IV від 24.10.2002 р. дає визначення нового 

продукту і новоїпродовольчої сировини, в тому числі виготовлених 

методами генноїінженерії. У цьому законі зазначається, що обіг 

нового харчовогопродукту, що вміщує генетично модифіковані 

організми, складаєтьсяабо виробляється з них, регулюється 

положеннями спеціальногозаконодавства. 

31 травня 2007 р. Президент України підписав Закон 

України«Про державну систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні,транспортуванні та використанні генетично 

модифікованихорганізмів», регулюванню яким підлягають: 

– генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у 

замкненійсистемі (замкнена система – це здійснення генетично-

інженерної діяльності, що запобігає контакту з населенням 

танавколишнім середовищем, наприклад, дослідження організмів 

знауковою метою); 

– генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у 

відкритійсистемі (відкрита система – це здійснення генетично-

інженерноїдіяльності, що передбачає контакт генетично 

модифікованихорганізмів з населенням та навколишнім 

середовищем, призапланованому вивільненні їх у навколишнє 

середовище,застосуванні у сільськогосподарській практиці, 

промисловості,медицині та в природоохоронних цілях, передачі 

технологій таінших сфер обігу генетично модифікованих 
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організмів; 

– державна реєстрація генетично модифікованих організмів 

тапродукції, виробленої з її використанням; 

– уведення в обіг генетично модифікованих організмів 

тапродукції, виробленої з їх використанням; 

– експорт, імпорт та транзит генетично модифікованих 

організмів. 

З метою забезпечення виконання закону 

визначеноповноваження Кабінету Міністрів України, центральних 

органіввиконавчої влади з питань освіти і науки, екології та 

природнихресурсів, охорони здоров’я, аграрної політики. 

Увезення та транзит генетично модифікованих 

організмівповинно суворо контролюватися; дозвіл на ввезення, 

порядокувезення встановлюється Кабінетом Міністрів України, а 

дозвіл натранзитне переміщення незареєстрованих в Україні 

генетичномодифікованих організмів надається центральним 

органомвиконавчої влади з питань екології та природних ресурсів 

у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Чималий асортимент продуктів харчування в даний 

часотримують, застосовуючи методику генної інженерії. У Додатку 

9 доСанПіН 2.3.2.1078-01 «Гігієнічні вимоги безпеки і харчової 

цінностіпродуктів харчування» (Росія) наведено трактування 

терміну«генетично модифіковані джерела їжі». Так називають 

продуктихарчування (компоненти), що використовуються 

людиною в їжу унатуральному або переробленому виді, що 

отримані з генетичномодифікованих організмів. У таблиці 14 

надано продукти харчування,отримані з генетично 

модифікованих джерел (використано даніДодатка 4 СанПіН 

2.3.2.1078-01). 

А генетично модифіковані організми, згідно з Додатком 9, – 

цеорганізм або декілька організмів, будь-які неклітинні, 

одноклітинніабо багатоклітинні утворення, здібні до відтворення 

або передачіспадкового генетичного матеріалу, відмінні від 

природних організмів,одержані із застосуванням методів генної 
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інженерії й такі, що містятьгенно-інженерний матеріал, у т.ч. 

гени, їх фрагменти або комбінаціягенів. 

Продукти харчування, вироблені за допомогою 

сучасноїбіотехнології, можна віднести до таких категорій: 

1. Продукти харчування, що складаються з живих 

життєздатнихорганізмів або містять хімічні речовини, наприклад, 

кукурудза. 

2. Продукти харчування, що виділяються з ГМО, або 

містятьінгредієнти, що виділяються з ГМО, наприклад, борошно, 

харчовібілки або олія, що отримується з ГМ сої. 

3. Продукти харчування, що містять окремі інгредієнти або 

добавки,синтезовані ГМ мікроорганізмами (ГММ), наприклад, 

барвники,вітаміни та незамінні амінокислоти. 

4. Продукти харчування, що містять інгредієнти, 

обробленіферментами, що синтезуються ГММ, наприклад, 

кукурудзянийсироп з високим вмістом фруктози, що 

виготовляється з крохмалюза допомогою фермента 

глюкозоізомерази. 

Таблиця 6.1−Продукти харчування, що отримані з ГМО 

№ Назва продуктів харчування 

Продукти харчування, що підлягають етикетуванню 

1 Соєві боби 

2 Концентрат соєвого білка та його текстурати 

3 Ізолят соєвого білка 

4 Гідролізат соєвого білка 

5 Соєве борошно і його текстурати 

6 Соєве молоко, в тому числі сухе 

7 Ферментовані продукти із сої 

8 Соєвий соус 

9 Тофу 

10 Кукурудза для безпосереднього використання в їжі(борошно, 

крупа) 

11 Кукурудза заморожена і консервована 
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12 Попкорн 

13 Картопля для споживання 

14 Пюре картопляне сухе 

15 Картопляні чіпси 

16 Томати для безпосереднього споживання 

17 Томатна паста 

18 Томатний сік 

19 Томатні соуси, кетчупи 

20 Кабачки і продукти з них або з їх використанням 

21 Дині і продукти з них або з їх використанням 

22 Продукти, що містять цикорій 

23 Харчові добавки, що вироблені з ГМО 

24 Біологічно-актівні харчові добавки, що містять ГМО 

Продукти харчування, що не підлягають етикетуванню 

1 Соєва і кукурудзяна олія рафінована 

2 Соєвий лецитин 

3 Фруктоза, отримана із сої, кукурудзи, цукрового буряку 

4 Кукурудзяний крохмаль 

5 Глюкоза, отримана з кукурудзи, цукрового буряку, картоплі 

6 Патока, отримана з кукурудзи, картоплі 

7 Рапсове, льняне і бавовняна олія 

 

У СанПіН 2.3.2.1078-01 вказано: «Для продуктів харчування 

згенетично модифікованих джерел обов’язкова 

інформація:«генетично модифікована продукція», або «продукція, 

отримана згенетично модифікованих джерел», або «продукція 

міститькомпоненти з генетично модифікованих джерел» (для 

продуктів, щомістять більше 5% компонентів ГМО). Продукти 

харчування, щоотримані з ГМО і не містять 

дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) ібілок, в додатковому 

етикетуванні не мають потреби у разі повноїеквівалентності 

харчової цінності продукту традиційному аналогу. 
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Питання для самоперевірки 

1. Якими агрономічно важливими характеристиками 

володіютьсучасні генно-модифіковані сорти рослин? 

2. Якими поліпшеними поживними якостями володіють 

ГМкультури? 

3. Які напрями створення ГМ риб розробляються в наш час? 

4. Які етапи включає методика оцінки ризиків 

можливихнесприятливих ефектів ГМО? 

5. Які можливі несприятливі ефекти ГМО на 

навколишнєсередовище? 
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