
Лекція №3 

 

Тема: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  

 

1. Терміни і визначення в галузі якості продукції. 

2. Класифікація показників якості продукції. 

3. Стадії формування якості. 

4. Основні фактори, які впливають на якість сільськогосподарської продукції. 

 

1. Терміни і визначення в галузі якості і  їх характеристика 

 

В сучасних умовах переходу до ринкової економіки серед багатьох проблем, 

які пов’язані з забезпеченням як виживання, так і послідуючого нормального 

розвитку підприємств і організацій, головною і визначною є проблема якості 

продукції, робіт і послуг.  

Поняття і терміни, які застосовуються в галузі управління якістю , 

визначаються міжнародними і національними стандартами. Міжнародний стандарт 

ISO 8402-94 встановлює терміни з якості, пояснює їх сутність і те, як вони 

застосовуються в стандартах ISO серії 9000 “Системи якості”. 

Якість – це сукупність характеристик об’єкту, які відносяться до його 

здатності задовольняти встановлені потреби у відповідності з його призначенням. 

Якість зерна визначається сукупністю слідуючи властивостей – смак, запах, 

колір, стан за вологістю, ступінь засміченості і ураженості і т.д. В залежності від 

призначення продукції сукупність властивостей , за якими оцінюють якість, буде 

різною. Наприклад: клубні картоплі використовують для продовольчих цілей, як 

сировину для переробної промисловості, на годівлю с/г тваринам, як насіннєвий 

матеріал. Якість продовольчої картоплі перш за все оцінюють за смаковими 

властивостями, розмірами, формами бульб; якість сировини для переробної 

промисловості – за вмістом крохмалю в бульбах, а іноді і інших речовин; якість 

картоплі, що застосовують для кормових цілей – вмістом кормових одиниць в 

бульбах і їх придатністю до тривалого зберігання; якість насіннєвої картоплі – за 

здатністю бульб максимально використовувати ґрунтові і кліматичні умови для 

формування врожаю, за стійкістю до передач новому врожаю властивостей, 

потрібних за тривалістю вегетаційного періоду, за оптимальними розмірами бульб, 

придатних для механізованого вирощування цієї культури.  

Об’єкт – це те, що може бути індивідуально описано і розглянуто, тобто це 

широке поняття, яке включає не тільки продукцію, але й діяльність чи процес, 

організацію чи лице. 

Продукція розглядається як результат діяльності чи процесу. 

Згідно ГОСТ 15467-79 “Управління якістю продукції. Основні поняття, 

терміни і визначення” якість продукції – це сукупність властивостей, які 

обумовлюють її придатність задовольняти деякі потреби згідно з призначенням. 

Властивості продукції  - це об’єктивна особливість, яка проявляється при 

створенні, експлуатації чи споживанні виробу. Термін “експлуатація” 

застосовується до такої продукції, яка в процесі використання витрачає свій ресурс, 

а “споживання” відноситься до такої, яка при її використанні витрачається сама. 

Властивості можна розділити на прості і складні, наприклад: надійність виробу є 



складною властивістю, яка обумовлена відносно простими її властивостями – 

безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і збереженістю. 

С/г продукції притаманно багато різних властивостей: 

- фізичні (форма, забарвлення, консистенція, щільність та ін.); 

- хімічні (вміст жирів, білків, вуглеводів, вітамінів та ін.); 

- біологічні (здатність до збереження без великих втрат маси, 

погіршення товарних і споживчих якостей і т.д.). 

Ознакою продукції є якісна чи кількісна характеристика різних її 

властивостей чи стану. До якісних ознак можна віднести колір матеріалу, форму 

виробу, наявність на поверхні деталі антикорозійного чи декоративного покриття, 

спосіб кріплення деталей виробу (сварка, клепка), спосіб наладки чи регулювання 

технічних улаштувань (ручний, дистанційний, напівавтоматичний). Якісні ознаки 

можуть носити альтернативний характері мають тільки два взаємовиключних 

варіанти, наприклад наявність чи відсутність захисного покриття на деталях, 

наявність чи відсутність дефектів.  

Кількісна ознака є параметром продукції  і може бути одним з показників її 

якості. 

Показник якості продукції – кількісна характеристика одного чи декілька 

властивостей продукції, які складають її якість і яка розглядається стосовно до умов 

її створення, експлуатації і споживання. 

Номенклатура показників якості залежіть від призначення продукції і 

визначається кількісними характеристиками її властивостей, які забезпечують 

можливість оцінки рівня її якості. Показники якості мають найменування і чисельне 

значення.   

 

2.Класифікація показників якості продукції 

 

1. За кількістю характеризуємих властивостей: одиничні, комплексні, 

інтегральні. 

Одиничні показники, які характеризують одно з властивостей продукції, 

можуть відноситися як до одиниці продукції, так і до сукупності одиниць однорідної 

продукції, наприклад: максимальна швидкість руху (км/год). 

Комплексні показники характеризують сумісно декілька простих 

властивостей чи одне складне, яке складається з декілька простих.  

Інтегральні показники відображають відношення сумарного корисного 

ефекту від експлуатації продукції до сумарних витрат  на її створення і 

експлуатацію. 

2. За характеризуємими властивостями: призначення, надійність, 

економічність, ергономічність, естетичність, технологічність, стандартизації і 

уніфікації, патентно-правові, екологічні, безпеки. 

Показники призначення характеризують властивості продукції, які 

визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють 

галузь її застосування. Вони діляться на показники функціональної і технічної 

ефективності (виробність агрегату, міцність тканини); конструктивні (габаритні 

розміри, коефіцієнт взаємозаміняємості), показники складу і структури 

(процентний вміст сери в коксі, концентрація домішок в кислотах). 



Показники надійності характеризують властивості безвідмовності, 

довговічності, ремонтопридатності, і збереженості. 

Безвідмовність показує властивість виробу безперервно зберігати 

працездатність протягом деякого часу, яка виражається у певній безвідмовній 

роботі, інтенсивності відмов. 

Ремонтопридатність – це властивість виробу, яка заключається в 

пристосованості його до попередження і виявлення причин виникнення відмов, 

пошкоджень і усунення їх наслідків шляхом проведення ремонту і технічного 

обслуговування. 

Збереженість – властивість продукції зберігати працездатне, придатний до 

споживання стан протягом і після зберігання і транспортування.  

Довговічність – властивість виробу зберігати працездатність до наставання 

крайнього стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонтів. 

Ергономічні показники характеризують систему “людина – вироби – 

середовище використання” і звертають увагу на комплекс гігієнічних, 

антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини. Вони 

поділяються на слідуючи групи: 

- гігієнічні (освітленість, температура, опромінення, вібрація, шум); 

- антропометричні (відповідність конструкції виробу розмірам і 

формі тіла людини); 

- фізіологічні (відповідність конструкції виробу силовим і швидкісним 

можливостям людини); 

- психологічні (відповідність виробу можливостям сприйняття і 

переробки інформації).  

Показники економічності визначають досконалість виробу за рівнем витрат 

матеріальних, паливо-енергетичних і трудових ресурсів на його виробництво і 

експлуатацію (споживання). Це в першу чергу собівартість, ціна покупки і ціна 

споживання, рентабельність і т.д. 

Естетичні показники характеризують інформаційно-художню виразність 

виробу (оригінальність, стильова відповідність, відповідність моді), раціональність 

форми ( відповідність форми призначенню, конструктивному рішенню, 

особливостям технології виготовлення і застосованим матеріалам), цілісність 

композиції (пластичність, упорядженість графічних зображувальних елементів). 

Показники технологічності мають відношення до таких властивостей 

конструкції виробу, які визначають його пристосованість к досягненню 

оптимальних затрат при виробництві, експлуатації і відновленні заданих значень 

показників якості. Вони є визначними для показників економічності.  

Показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченість  виробу 

стандартними, уніфікованими і оригінальними складовими частинами, якими є 

деталі, агрегати, комплекти і комплекси, які входять у склад.  

Патентно-правові показники характеризують ступінь патентного захисту 

патентної чистоти технічних рішень, використаних у виробі, яка визначає її 

конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Екологічні показники визначають рівень шкідливої дії на оточуюче 

середовище в процесі експлуатації чи вживання виробу. До них відносяться: вміст 

шкідливих сумішей, які викидаються в оточуюче середовище; імовірність 



викидання шкідливих часток, газів і опромінення, рівень котрих не повинен 

перевищувати межі допустимої концентрації. 

Показники безпеки характеризують особливості продукції, які обумовлюють 

при її використанні безпеку людини та ін. об’єктів. Вони повинні відображати 

вимоги до мір і засобів захисту людини в умовах аварійної ситуації, не 

санкціонованої і не передбаченої правилами експлуатації в зоні можливої небезпеки. 

3. По способу виявлення: в натуральних одиницях (кг, мм, бали та ін.), 

вартість. 

4. За етапами визначення значень показників: прогнозні, проектні, виробничі, 

експлуатаційні. 

В світовій практиці з метою оцінки ступеня якості продукції використовується 

градація (клас, сорт) – категорія чи розряд, які присвоєні продукції, яка має теж 

саме функціональне застосування, але різні вимоги до якості. При чисельному 

позначенні найвищому класу присвоюється число 1 (з зниженням відповідно до 2, 3 

і т.п.), а при позначенні кількістю будь-яких знаків, наприклад зірочок, найменший 

клас має меншу кількість  таких знаків. 

 

 

3. Стадії формування якості 

 

Формування і підтримка якості продукції відбувається на всіх стадіях 

життєвого циклу, які включають: дослідження і обґрунтування розробки, розробку, 

виробництво, експлуатацію (вживання) і ремонт. 

На початковій стадії проводяться роботи по формуванню вихідних вимог до 

продукції, які, як правило, включають: складання заявки на розробку і освоєння, 

створення проекту, науково-дослідні роботи і підготовку технічного завдання.  

Технічне завдання складається з таких розділів: найменування і галузь 

застосування продукції, обґрунтування для розробки, мета і призначення розробки, 

технічні вимоги, економічні показники, стадії і етапи розробки, порядок контролю і 

приймання, додатки. 

Загальний вміст розділів встановлено в рекомендаціях Р 50-601-5-89, а 

конкретно його визначають замовник (споживач) і розробник. Функції замовника 

можуть виконувати споживачі продукції, яку замовляють, організації, які 

представляють інтереси споживачів, виробники. 

Замовник формує вихідні вимоги, які забезпечують реальну можливість для 

створення продукції необхідного технічного рівня, скорочення строків і витрат на 

розробку і поставки продукції на виробництво, виключення помилок в подальшому 

за рахунок попереднього пророблення основних питань. Вихідні вимоги повинні 

основуватися на прогнозуванні потреби ринку в даному виді продукції з обліком 

тенденцій її розвитку, а також модернізації виробничих процесів і сфери послуг, де 

буде використовуватися продукція. 

Розробник здійснює розробку технічного завдання на основі вихідних вимог 

замовника, а також з обліку результатів виконаних науково-дослідних і 

експериментальних робіт, аналізу передових досягнень вітчизняної і зарубіжної 

техніки, прогресивних систем машин і обладнання, вивчення патентної 

документації, вимог зовнішнього і внутрішнього ринків. 



Замовник разом з розробником в технічному завданні визначають порядок 

процесу здавання й прийняття результатів розробки: 

1. види виготовлених зразків (експериментальних, дослідних); 

2. категорії випробувань; 

3. розглядання результатів на приймальній комісії і її склад; 

4. документи, які представляються на приймання. 

Дія технічного завдання закінчується після затвердження акту приймальної 

комісії. 

Виробник визначає необхідність участі розробника в підготовці і освоєнні 

виробництва продукції. При необхідності вони разом розробляють документи, які 

входять до складу технологічної підготовки виробництва, проводять  кваліфікаційні 

випробування. 

Важливими задачами на стадії виробництва є: забезпечення стабільної 

якості продукції, аналіз даних про результати експлуатації (вживання), виявлення 

ймовірних направлень модернізації виробів, виконання робіт по підготовці  до 

сертифікації і організації сервісного обслуговування. 

 

4. Основні фактори, які впливають на якість  

сільськогосподарської продукції. 

  

На якість продукції може діяти багато факторів, різних за силою свого впливу, 

характеру і тривалості. Фактори можуть бути конструктивні (заплановані), 

виробничі, звернення і реалізації, експлуатаційні. 

 

Фактори, які впливають на якість продукції 

 

Конструктивні  Виробничі  Звернення і  Експлуатаційні  

       реалізації  

 

 

   Суб’єктивні  Об’єктивні  

– це фактори які зв’язані безпосередньо  - це фактори, зв’язані з умовами  

з діяльністю людини і які залежать   роботи, в які поставлені працівники. 

від нього. Наприклад: професійна   Наприклад: технічні, організаційні, 

майстерність, загальноосвітній і    економічні, соціального і  

культурний рівень, особисті     ідеологічного характеру. 

властивості і прагнення, зацікавленість 

в результатах труда; фактори, зв’язані  

з психологією людини). 

 

На якість с/г продукції також оказують вплив грунтово-кліматичні умови, 

географічні (широта, висота над рівнем моря, природна родючість ґрунту), 

агротехніка вирощування і умови збирання (попередники в сівообороті, добрива, 

зрошення, боротьба з шкідниками і захворюваннями, строки і способи збирання, 

післязбиральна доробка, зберігання), використання с/г техніки і обладнання, 

збиральних машин, машин по доробці врожаю – очищенню, калібруванні, сушці, 

сортуванні і т.п. 



Слід враховувати, що ґрунти, клімат, метеорологічні умови впливають на 

хімічний склад і технологічну цінність продуктів як позитивно, так і негативно. 

Найбільшу дію на якість с/г продукції оказують добрива. Незбалансованість 

ґрунтового живлення може привести не тільки до зниження врожаю, але й до 

погіршення якості. 

При збиранні в залежності від його способу і ступеня стиглості культури 

продукція травмується по-різному. Травмування завжди призводить до зниження 

якості. Неправильне регулювання машини призводить до сильного травмування 

зерна, збільшення кількості сумішей та ін. 

В практичній роботі з управління якості продукції потрібно враховувати всі 

перераховані фактори. Для забезпечення оптимального рівня якості с/г продукції 

необхідно створювати найбільш приємні умови, які впливають на якість продукції. 

 


