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У 1989 році Європейська організація з якості, 
Японська спілка вчених та інженерів, Американське 
товариство з контролю якості та Латиноамериканська 
організація з якості запропонували відзначати 
Всесвітній день якості. ООН підтримала цю 
ініціативу. З тих пір це свято відзначається щорічно. 

Метою Всесвітнього дня якості є підвищення значення високої якості 
продукції та послуг, а також активізація тієї діяльності, яка спрямована на 
привернення уваги до проблеми якості. Адже мова йде не тільки про безпеку 
товарів для людини і навколишнього середовища, а й ступінь задоволеності 
запитів і очікувань споживачів. Проблема якості – одна з найпріоритетніших 
проблем в економіці провідних країн світу. Наразі якість є ключем до успіху в 
діяльності будь-якого підприємства, будь-якої галузі і, звичайно ж, кожної 
країни. Поняття якості тісно пов’язано з тим, що ми називаємо благами 
сучасної цивілізації, якістю життя, а це – і збереження навколишнього 
середовища, і фізичне здоров’я, і психологічний комфорт людини 

Рівень розвитку підприємства та величина його прибутку залежить, у першу 
чергу, від якості продукції. Тому, для кожного підприємства принципово 
важливо постійно підвищувати та удосконалювати рівень якості. В умовах 
розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих 
підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках 
повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають 
стандартам якості. 

Наразі в Україні якість продукції і послуг, їхня безпека відіграють все 
більшу роль в економіці країни. Саме тому, вихід із кризового стану 
виробництва лежить на шляху якнайшвидшого освоєння конкурентоздатної 
продукції, суворого дотримання технічних параметрів виробництва, 
впровадження ефективних систем управління якістю. 

Особливо гостро стоїть питання якості і безпеки харчових продуктів й 
продовольчої сировини, так як від цих показників залежить здоров’я людей. 
Понад 70% усіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами 
харчування. Це викликає серйозну тривогу. Результати контролю якості 
продуктів харчування свідчать про високі рівні забруднення продуктів 
токсичними хімічними сполуками, біологічними агентами і мікроорганізмами. 
У цілому по Україні від 12 до 15 % молочної продукції, риби і рибної кулінарії, 
від 7 до 12 % м’ясопродуктів не відповідають вимогам стандартів за 
бактеріологічними показниками. Від 1,5 до 10 % проб харчових продуктів 
містять важкі метали, у тому числі ртуть, свинець, кадмій, мідь, цинк, з них від 
2,5 до 5 % у концентраціях, що перевищують гранично припустимі. Продукція 
сільськогосподарського виробництва повинна відповідати національним та 
міжнародним стандартам, нормам, правилам і технічним умовам. При реалізації 
продукції до неї повинні додаватися сертифікати якості, акти апробації та інша 
документація, яка є гарантом якості продукції. Ця документація максимально 
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інформує споживача про товар та стимулює його до купівлі. Якість продукції є 
найкращою рекламою для продукції сільськогосподарського виробництва. 

Рекомендаційний список літератури покликаний ознайомити користувачів з 
джерелами публікацій даної тематики, а також нормативно-законодавчими 
документами України. Розраховуємо, що наші повідомлення стануть у пригоді 
викладачам, аспірантам та студентам університету при дослідженні та засвоєнні 
даної теми у навчальному процесі. 

Список складений на основі фондів бібліотеки ЖНАЕУ, а також інтернет-
ресурсів. 
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