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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально�економічний розвиток України ви�

магає підвищення рівня продовольчої безпеки дер�
жави, забезпечення населення високоякісними та
екологічно безпечними продуктами харчування з
метою збереження його здоров'я, поліпшення доб�
робуту суспільства. У ринковій економіці пробле�
ма якості є найважливішим чинником підвищення
рівня життя, економічної, соціальної й екологіч�
ної безпеки. Якість — комплексне поняття, що ха�
рактеризує ефективність усіх сторін діяльності:
розробка стратегії, організація виробництва, мар�
кетинг тощо.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Дослідженню проблем якості сільськогоспо�
дарської продукції та продовольчої безпеки зай�
малися такі зарубіжні й вітчизняні вчені, як
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ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ
Визначення функціонального значення якості

сільськогосподарської продукції для забезпечен�
ня продовольчої безпеки національної економі�
ки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Становлення ринку якісного і безпечного про�

довольства є найважливішим стратегічним завдан�
ням національної економіки. Доцільність практич�
них дій в цьому напрямі обумовлена об'єктивною
необхідністю цивілізованого підходу до органі�
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зації екологічно безпечного сільськогосподарсь�
кого і промислового виробництва, збереження
здоров'я і генофонду нації, формування у
відповідь заходів держави на інтеграцію екологіч�
них обмежень в правову базу міжнародних зовні�
шньоторговельних відносин [12; 13].

Підвищення якості продукції сільського гос�
подарства розцінюється в даний час, як вирішаль�
на умова її конкурентноздатності як на внутріш�
ньому, так і на зовнішньому ринках. Конкурент�
ноздатність продукції багато в чому визначає пре�
стиж країни і є вирішальним чинником збільшен�
ня її національного багатства.

Управління якістю сільськогосподарської про�
дукції — це встановлення, забезпечення і дотри�
мання необхідного рівня якості продукції при її
виробництві (вирощуванні), збиранні, транспорту�
ванні, зберіганні, переробці та споживанні, що до�
сягається шляхом систематичного контролю за
якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фак�
тори, від яких вона залежить.

Принципи Ріо�де�Жанейрсь�
кої декларації та РІО+20 з на�
вколишнього середовища і роз�
витку, підтверджують принцип
вжиття застережних заходів,
відображений у усвідомлюючи
швидке поширення сучасних біо�
технологій, а також зростаючу
стурбованість громадськості
щодо її потенційної шкідливої
дії на біологічне різноманіття, а
також враховуючи ризики для
здоров'я людини, визнаючи, що
сучасна інноваційні технології
відкривають величезні можли�
вості для підвищення добробуту
людей, якщо їх розвивати і вико�
ристовувати з дотриманням
відповідних заходів безпеки
щодо довкілля і здоров'я люди�
ни, визнаючи також виключну
важливість центрів походження

і центрів генетичного різноманіття для людства,
беручи до уваги обмежені можливості багатьох
країн, зокрема країн, що розвиваються, у реагу�
ванні на характер і масштаб відомих і потенційних
ризиків, пов'язаних із живими зміненими організ�
мами, визнаючи, що торговельні та природоохо�
ронні угоди повинні бути взаємодоповнюючими в
цілях досягнення сталого розвитку [3; 5].

Основою сучасного виробництва якісної
сільськогосподарської продукції є система "почат�
кова сировина — напівфабрикат — вживані ком�
поненти і добавки — готовий продукт". Управлін�
ня якістю в рамках даної схеми рекомендується у
вигляді комплексу дій і заходів, що дозволяють
встановити, забезпечити, підтримувати, контро�
лювати і стимулювати отримання якісної сільсько�
господарської сировини і продовольства. Реалізу�
вати ці дії дозволить організаційно�економічний
механізм, що передбачає виділення і злагоджене
функціонування основних ланок, в яких забезпе�
чується досягнення якості харчової продукції [6].

У ринкових умовах масового
виробництва, що породжує гло�
бальну конкуренцію, необхідно
по�особливому ставитися до
якості, як до економічної кате�
горії [7]. Фактори залежності
якості сільськогосподарської
продукції зазначені на рисунку 1.

При оцінці якості продукції
перевіряються його основні вла�
стивості: надійність; відпо�
відність технологічним вимогам;
відповідність гігієнічним і фізіо�
логічним нормам; економічність;
екологічність; транспорта�
бельність та інше (рис. 2).

Для визначення якості про�
дукції АПК використовують ряд

Рис. 1.Фактори залежності якості сільськогосподарської
продукції

Рис. 2. Основні властивості сільськогосподарської продукції,
які визначаються при оцінці якості
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методів: органолептичний, вимірювальний, реєст�
раційний (статистичний), розрахунковий, експер�
тний, соціологічний.

Основні елементи управління якістю сіль�
ськогосподарської продукції представлені на ри�
сунку 3.

Конкурентоспроможність — комплексна ха�
рактеристика, що визначає перевагу товару на
ринку в порівнянні з аналогічними виробами —
конкурентами як за ступенем відповідності конк�
ретної суспільної потреби, так і за витратами на її
задоволення. Під продукцією або
послугою можуть розумітися:

— результат діяльності або
процесів (матеріальна чи немате�
ріальна продукція: послуга, про�
грама для обчислювальної техні�
ки, проект або інструкція з експ�
луатації);

— діяльність або процес (на�
дання послуги або виконання ви�
робничого процесу).

В основі конкурентоспромож�
ності продукції лежать якість і
ціна. Оцінка конкурентоспромож�
ності грунтується на порівняльно�
му аналізі його сукупних характе�
ристик в порівнянні з товарами —
конкурентами за ступенем задо�
волення конкретних потреб і за
ціною споживання [8; 12].

Комплекс заходів підвищення
конкурентоспроможності вітчиз�
няної сільськогосподарської про�
дукції, сприяє підвищенню продо�
вольчої безпеки країни (рис. 4).

Ринок продуктів харчування —
ринок з інтенсивною конкуренцією
різних виробників. Здатність това�
ру конкурувати є одним з основних
чинників, який визначає успішність
підприємницької діяльності. Рівень
конкурентоспроможності визна�
чається здатністю товару відпові�

дати вимогам кінцевого споживача. Вимоги кінце�
вого споживача до продуктів харчування стосують�
ся зазвичай таких критеріїв: якість, смакові влас�
тивості асортимент, безпека, ціна тощо. Наскільки
важливі суб'єктивні фактори свідчить поширена
серед виробників думка про економічну вигідність
покращання якості. Якість розглядають як соціаль�
но бажану мету, але її вплив на підвищення рента�
бельності вважається мінімальним. Пояснюється це
недостатньою обізнаністю виробників, які допус�
каються таких помилок [11; 13].
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Рис. 4. Заходи підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної сільськогосподарської продукції

Рис. 3. Елементи управління якістю в АПК
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Аналізувати конкурентоспроможність можна,
порівнюючи показники одного товару з показни�
ками інших товарів�аналогів.

Отже, конкурентоспроможність товару — це
сукупність якісних і вартісних характеристик то�
вару, які сприяють створенню переваги цього то�
вару перед товарами�конкурентами в задоволенні
конкретної потреби покупця [5].

Немає потреби аналізувати рівень конкуренції
між виробниками органічної продукції, оскільки
на цьому ринку працює незначна кількість вироб�
ників, які практично не конкурують.

Управління якістю саме сільськогосподарської
продукції слід розглядати як напрямок виконан�
ня функції загального управління процесом забез�
печення суспільства якісною безпечною продук�
цією. В свою чергу, система управління якістю —
це система управління, яка спрямовує та контро�
лює діяльність організації щодо якості [2; 3].

Важливо, актуально та перспективно створю�
вати і запроваджувати новітні системи управлін�
ня якістю продукції агропромислового виробниц�
тва, як одного із ключових факторів зростання
експортної конкурентоспроможності продукції
АПК на світовому ринку. Це пояснюється наступ�
ними факторами:

— постійне зростання цін на сільськогоспо�
дарську продукцію внаслідок загострення світо�
вої продовольчої кризи;

— згідно зі статистичними даними, високоякі�
сна продукція приносить приблизно на 40% більше
прибутку, ніж продукція низькоїякості;

— зростання в світі попиту на органічну про�
дукцію (ціна на неї вище на 20—50%);

— наявність сертифікованої системи управлі�
ння якістю стає обов'язковою умовою при укла�
данні угод між визнаними у світікомпаніями і їх
партнерами.

У сфері виробництва якісної й безпечної
сільськогосподарської продукції стандарти найе�
фективніше сприяють активному впровадженню
інноваційних технологій, економному використан�
ню сировини і матеріалів, продовженню строків
зберігання продукції та збереженості у ній пожив�
них речовин. У якості об'єкта може виступати
конкурентоспроможність, інноваційний рівень або
який�небудь інший показник, характеристика чи
вся сукупність властивостей продукції або якась
їх частина, група, окрема властивість [1; 4].

Отже, для завоювання міжнарод�
них ринків і забезпечення відповідної
конкурентоспроможності сільськогос�
подарської продукції на світових рин�
ках, необхідно постійно слідкувати за
підвищенням її якості. Покращення
якості продукції є одним із найважли�
віших напрямів інтенсивного та іннова�
ційного розвитку національної еконо�
міки, джерелом економічного росту та
ефективності суспільного виробництва.

Глобалізаційні процеси в економіці
та посилення нецінової конкуренції стимулюють
сільськогосподарські підприємства до пошуку інно�
ваційних шляхів розвитку, які, в першу чергу, по�
в'язані з проблемами підвищення якості виготовле�
ної продукції, адаптації її до міжнародних вимог.
Тому вдосконалення механізму формування систе�
ми управління якістю у агропромисловому комп�
лексі, яка виступає гарантом здатності, організації
стабільно виробляти та постачати продукцію виз�
наченої якості, набуває пріоритетного характеру.
Розробка, впровадження, сертифікація та підтри�
мання системи управління якістю в стані дієздат�
ності є одним із стратегічних напрямів діяльності
господарюючих суб'єктів, що значно підвищує їх
результативність, економічну ефективність та кон�
курентоспроможність на світовому ринку [12].

Зростання в аграрному секторі економіки, що
відбуваються завдяки процесам концентрації
землі, інтенсифікації сільськогосподарського ви�
робництва та нарощування його експортного по�
тенціалу трактуються як безперечно позитивні
тенденції, що допомагає виділити переваги від
впровадження систем управління якістю сільсько�
господарської продукції (табл. 1).

Впровадження систем управління якістю в
сільськогосподарських підприємствах має безпо�
середній вплив і на галузь АПК, оскільки зростає
конкурентоспроможність організацій, задіяних в
аграрній сфері, збільшується кількість залучених
інвестицій у сільськогосподарське виробництво,
більш раціонально використовуються наявні ре�
сурси та приділяється увага екологічній складовій
життєдіяльності підприємств [5; 6].

На макрорівні збільшення кількості сертифі�
кованих сільськогосподарських підприємств
відповідно до міжнародних стандартів полегшує
ведення торгівлі на світовому ринку, покращує
імідж держави, зростає рівень життя населення та
зміцнюється продовольча безпека.

ВИСНОВКИ
Отже, економічний аспект проблеми якості по�

лягає у підвищенні ефективності національної еко�
номіки, збільшенні прибутку підприємств, підви�
щенні конкурентоспроможності продукції як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках, раціональ�
не використання матеріальних та енергетичних ре�
сурсів. Варто зазначити, що всі питання у сфері
якості такі, як підвищення її рівня та управління нею,

Таблиця 1. Переваги від впровадження систем
управління якістю сільськогосподарської продукції
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пов'язані з економічними затратами, які в результаті
повинні дати обгрунтований економічний ефект.

Сучасний інноваційний аспект проблеми ба�
зується на взаємозв'язку процесу підвищення
якості продукції та темпів впровадження іннова�
ційних технологій. Внаслідок науково�технічного
прогресу інформаційні системи, транспорті кому�
нікації, технологічні процеси удосконалюються,
тим самим забезпечуючи вищий рівень якості про�
дукції, що в свою чергу призводить до нового вит�
ка у науці та техніці.
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