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ПРОКОПЕЦЬ 
Людмила Володимирівна 

УДК 338.43 

ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCE AND COMPETITIVENESS OF 
ENTERPRISES 

асистент, 
Чернівецький 
національний 
університет 
ім. Ю. Федьковича 

У статті розглянуто сутність якості сільськогосподарської продукції як 
економічної категорії та Ті значення у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємства. Обгрунтовано необхідність підвищення якості продукції шляхом 
підтримки розвитку органічного виробництва. 

В статье рассмотрена сущность качества сельскохозяйственной продукции 
как экономической категории и ее значение в повышении 
конкурентоспособности предприятия. Обоснована необходимость повышения 
качества продукции путем поддержки развития органического производства. 

In the article essence of quality of agricultural produce as an economic category 
and her value in the increase of competitiveness of enterprise are considered. A 
necessity to improve quality of products on the basis of development of organic-
production is shown. 

Ключові слова: якість, сільське господарство, якість сільськогосподарської продукції, 
конкурентоспроможність підприємства, генно-модифіковані продукти, органічне виробництво 

Ключевые слова: качество, сельское хозяйство, качество сельскохозяйственной продукции, 
конкурентоспособность предприятия, генно-модифицированные продукты, органическое производство 

Keywords: quality, agriculture, quality of agricultural produce, competitiveness of enterprise, genetically 
modified foods, organic production 

ВСТУП 
В сучасних умовах розвитку світової економіки 

успішне функціонування підприємства будь-якого 
сектора цілком залежить від його 
конкурентоспроможності, визначальним фактором 
чого є якість продукції. Особливої уваги цей чинник 
набуває в контексті вступу України у Світову 
організацію торгівлі, оскільки для країни 
відкриваються нові можливості та ринки збуту 
вітчизняної продукції, в тому числі і 
сільськогосподарської. Виходячи із цього, науково 
важливим є усвідомлення впливу якості продукції і 
чинників, які її формують, на 
конкурентоспроможність підприємства. 

На сьогодні рівень конкуренції з іноземними 
товаровиробниками, які десятиліттями підвищували 
якість своєї продукції, достатньо високий. 
Вітчизняним підприємствам, які мають усі умови для 
ефективного розвитку та створення системи 
підвищення якості продукції, важко витримати таку 
конкурентну боротьбу. Більше того, високі внутрішні 
витрати виробництва, застаріла технологія, 
нестабільність інноваційного розвитку негативно 
відображаються не тільки на якості продукції, а й на 
конкурентоспроможності українських підприємств в 
цілому. 

Дослідження якості продукції, шляхів її 
підвищення, регулювання та контролю якості є 
доволі актуальними. Серед вчених вагомий внесок у 
розвиток питань, пов'язаних з якістю, зробили 
В. Андрійчук, В. Дикань, Я. Жаліло, А. Калініна, 
П. Калита, П. Саблук, Р. Фатхутдінов, 
A. Фейгенбаум, Т. Щедріна, Т. Харченко, 
B. Якубовський та ін. У працях зазначених авторів 
розглядаються проблеми, що стоять перед 
національними товаровиробниками на шляху 
підвищення якості та конкурентоспроможності 
продукції, побудови системи управління якістю, 
забезпечення її відповідності міжнародним та 
європейським стандартам. Однак, доволі 
дискусійними та невирішеними залишаються 
питання взаємозв'язку та впливу якості продукції на 
конкурентоспроможність підприємства. 

МЕТОЮ РОБОТИ є узагальнення поняття 
якості сільськогосподарської продукції та окреслення 
її впливу на підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Методичною та інформаційною основою роботи є 

наукові праці, матеріали періодичних видань, 
ресурси Internet. Дослідження виконано аналітичним 
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методом на основі систематизації та узагальнення 
відповідних матеріалів. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
В умовах розвитку сучасного стану економіки 

якість продукції відіграє важливу роль у підвищенні 
її конкурентоспроможності. Формується своєрідний 
ланцюжок: підвищення продукції на засадах 
поліпшення якості сприяє зростанню 
конкурентоспроможності підприємства як суб'єкта 
ринку. Під конкурентоспроможністю підприємства 
розглядають здатність підприємства ефективно 
функціонувати на внутрішньому та зовнішньому 
ринках; спроможність продукції конкурувати на 
ринку з аналогічною продукцією; отримання 
підприємством різноманітних конкурентних переваг. 
При цьому не слід забувати, що 
конкурентоспроможність підприємства залежить від 
його здатності задовольняти запити споживачів 
продукції, найважливішим параметром оцінки якої 
залишається якість. 

Існують різноманітні трактування сутності якість. 
Якщо розглядати якість в історичному розрізі, то при 
визначенні спостерігаємо певні відмінності, зокрема: 

1) К. Ісікава розглядає якість як здатність 
задовольняти споживачів [1]; 

2) Дж. Джуран розглядає якість з об'єктивної 
сторони — як придатність для використання, та з 
суб'єктивної сторони — як ступінь задоволення 
споживачів [2]; 

3) А. Фейгенбаум називає якість сукупністю 
складних ринкових, технічних, виробничих і 
експлуатаційних характеристик продукції, завдяки 
яким вона відповідає очікуванням споживача [3]; 

4) Американське товариство з контролю якості 
визначає якість як сукупність властивостей і 
характеристик продукції (виробу, послуги), які 
визначають її спроможність задовольнити певні 
потреби [4]. 

Сьогодні на внутрішніх та зовнішніх ринках у 
поняття якість включається все, що сприймається 
споживачами і, зокрема: фізичні властивості, 
функціональні характеристики, конструктивні 
параметри, упаковка, дозування і т.д. У поняття 
якість входить також безпека користування товаром, 
що включає у широкому сенсі й екологічні 
параметри. 

Більше того, для кожної окремої людини, якість 
може визначатися по різному: як уособлення високої 
вартості продукту, безпека при використанні, товар з 
найкращими показниками за невисоку ціну, імідж 
товаровиробника, торговий бренд, тощо. Найбільш 
вживаним є поняття якості продукції як сукупності 
споживних властивостей продукції, здатності 
задовольняти певні потреби національної економіки 
або населення відповідно до її призначення. При 
цьому слід відмітити, що встановлені потреби 
можуть бути зафіксовані у правових нормах, 
стандартах, технічних умовах поставок та інших 
документах, а очікувані потреби споживач не формує 
конкретно, але відносить до стійких побажань 

[5, с. 64-65]. 

Згідно з ДСТУ ISO 9000:2001, якість трактуєтьсі 
як ступінь, до якого сукупність власни; 
характеристик задовольняє вимоги. Термін "якість' 
можна вживати з такими прикметниками, як погана 
добра або відмінна. Термін "власних", на відміну від 
"присвоєних", означає присутній у чомусь саме яі 
постійна характеристика. Вимога — сформульован 
потреба або очікування, загальнозрозумілі абс 
обов'язкові. Термін "загальнозрозумілі" означає, ще 
це є звичаєм або загальноприйнятою практикою дш 
підприємства, його замовників та інших зацікавленю 
сторін вважати потребу або очікування, про як 
йдеться, само собою зрозумілими. Для позначенню 
конкретного типу вимоги можна вживати означальн 
слова, наприклад, вимога щодо продукції, вимог; 
щодо управління якістю, вимога замовника. Вимога 
можуть ставити різні зацікавлені сторони, зокремг 
споживач [6]. 

Якість сільськогосподарської продукції є однією : 
найскладніших категорій, зумовленою величезнок 
різноманітністю видів та якісних показникії 
сільськогосподарської продукції та факторів, що ї 
формують. Рівень ЯКОСТІ ЦІЄЇ продукції впливає НЕ 

валове виробництво кінцевої продукції, витрати 
ціну, продуктивність праці, рентабельність 
конкурентоспроможність продукції, а В КІНЦЄВОМ) 

підсумку — на здоров'я і тривалість життя людині 
[7, с. 51]. 

У технологічному плані якісті 
сільськогосподарської продукції залежить від таких 
чинників як: дотримання встановлених вимог щодс 
організації виробництва, забезпечення сучасними 
технологіями, раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу, кваліфікація персоналу 
Згідно діючих ДСТУ якість сільськогосподарсько: 
продукції визначається комплексом показників, серед 
них: 

1) показники призначення, за допомогою яки) 
повинна бути забезпечена достатньо ПОВНЕ 

інформація у відношенні біологічної цінності 
продукту (вміст білків, жирів, вітамінів, мінеральних 
речовин, мікро— та макроелементів); 

2) органолептичних показників (зовнішній вигляд, 
колір, смак, запах та консистенція); 

3) гігієнічних і токсичних характеристик (ступінь 
нешкідливості продукту щодо патогенних 
мікроорганізмів, гранично допустимі рівні токсичних 
елементів, пестицидів, нітритів, антибіотиків, 
гормональних препаратів, радіонуклідів та інших 
харчових добавок). 

У сільському господарстві кліматичні умови, 
місце розтушування, використання земель різної 
якості впливає на рівень урожайності. Однак на жаль, 
якість ґрунту у значній частині земельних ділянок 
сьогодні не найкраща, що спричинено забрудненням 
навколишнього середовища, порушенням сівозмін, 
поливних норм води та ін.. Крім того, відбувається 
забруднення сільськогосподарської продукції 
пестицидами, агрохімікатами та іншими 
забруднювачами. Через корм ці речовини надходять 
до продукції галузі тваринництва, а в подальшому до 
організму людини. При цьому спостерігається 
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нерозривний та взаємодоповнюючий зв'язок: якість 
ґрунту — якість продукції рослинництва — якість 
продукції тваринництва. 

В останні роки все більше уваги приділяється 
генно-модифікованим продуктам, які є дуже 
вигідними, оскільки продукція не є вразливою до 
шкідників, різноманітних хвороб, стійка до посух, 
засоленості грунтів, у результаті чого збільшується 
врожай. Перші генно-модифіковані рослини 
з'явились у 1983 році. А масштабне промислове 
виробництво почалося в 1996 році, коли в усьому 
світі трансгенними культурами було засіяно 1,7 млн. 
га площ. За період з 1996 по 2005 рік ця цифра зросла 
майже у 53 рази, а в 2010 р. генно-модифіковані 
рослини вирощувались на 148 млн. га. у таких 
країнах як Америка, Аргентина, Канада, Франція, 
Італія, Іспанія, Великобританія та ін. 

У сільському господарстві найінтенсивніше 
використовуються рослини з генетичною 
модифікацією, що обумовлено стійкістю до 
гербіцидів — це 71 % від загальної кількості, з них 
18% рослин — стійкі до шкідників, 11 % — з обома 
властивостями. На сьогодні вже понад 60 видів 
рослин (кукурудза, картопля, соя, помідори, 
пшениця, морква, баклажани, салат, горох, перець та 
інші) змінені таким способом [8]. Однак, чи можемо 
ми говорити про її якість у розрізі безпеки та 
корисності при споживанні? 

Різноманітні дослідження показують, що генно-
модифікована продукція провокує алергічні 
захворювання, порушення обміну речовин, мутації, 
порушення репродуктивної функції, несприятливість 
до антибіотиків, онкологічні захворювання, високий 
рівень смертності та захворюваності новонароджених 
дітей. Крім того, в майбутньому є велика загроза 
знищенню багатьох представників флори та фауни. 
Доказом цього можуть бути дослідження німецького 
зоолога Ханса Хайнриха Кааца про те, що генетично 
змінені організми викликають мутацію живих 
організмів, які харчуються ними. Проведені ним 
дослідження та звіти, свідчать про наявність 
величезної потенційної загрози генної інженерії для 
всього живого на планеті. Вчений встановив, що 
змінений ген оліїстого турнепсу проникає в бактерії, 
які живуть у шлунку бджоли, і призводить до їхньої 
мутації. Так знайдено перший науковий доказ впливу 
генетично змінених рослин на живі організми. 
Експерт не виключає, що бактерії в організмі людини 
також можуть змінюватися під впливом продуктів, 
що містять модифіковані гени [див.: 9]. 

Протилежним підходом до якості продукції 
порівняно з генно-модифікованими сортами є 
органічне виробництво. Саме розвиток органічного 
виробництва, важливими принципами якого є 
сприяння і підвищення рівня біологічної активності 
грунтів, їх природної родючості, суворе обмеження 
використання хімічних речовин, виключення 
застосування генетично модифікованих організмів та 
їх похідних, додержання високого рівня добробуту 
тварин, збереження природних ресурсів та 
біологічного розмаїття, є одним із шляхів вирішення 
проблеми якості сільськогосподарської продукції. 

За останні роки, переважно на Півдні України 
(Одеська та Херсонська області), Центрі (Полтавська 
область) та на Заході України десятки фермерських 
господарств були перейшли на органічне 
виробництво. Більшість органічних господарств 
України великомасштабні, в середньому з площею 
3000 гектарів. Вирощують переважно зерно 
(пшеницю) з метою експорту, натомість недостатній 
розвиток органічного виробництва фруктів, овочів, 
тваринницької продукції, що спричинено, зокрема, 
відсутністю законодавчо-нормативного 
регулювання. Крім того, недосконалість досвіду та 
суб'єктів сертифікації органічного виробництва, 
низька зацікавленість виробників такої продукції, 
відсутність споживчого досвіду, нестача фінансової 
підтримки виробництва органічної продукції, не 
розв'язані питання з маркування продукції [10, с. 125] 
стримують активний процес забезпечення якісної та 
безпечної продукції. 

Розвиток органічного виробництва позитивно 
впливає на ґрунти. Дослідження показують, що 
полям, де вирощується органічна продукція, 
характерна глибша вегетація, вологість грунту, що 
призводить до розвитку корисних мікроорганізмів, 
що допомагають рослинам абсорбувати поживні 
речовини. При споживанні кормів органічного 
походження у тваринництві покращилась 
відтворювальна функція, збільшилась маса тварин, 
надої молока, кількість яєць тощо [11, с. 14-15]. 

Крім того, органічне виробництво — це безпека 
продуктів харчування; кращий смак, вміст вітамінів 
та мінералів; відсутність різноманітних добавок, 
пестицидів, генно-модифікованих організмів, 
антибіотиків, гормонів росту, що забезпечують 
зростання споживчого попиту на органічні продукти 
та підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на міжнародному ринку. 

У світі все частіше задумуються над проблемою 
якості сільськогосподарської продукції. Зазвичай, 
"якість" тісно взаємопов'язана з 
"конкурентоспроможністю". Якість — це 
характеристика конкретної продукції, яка 
виражається в її споживані, тоді як 
конкурентоспроможність встановлюється як 
результат її продажу. 

Якість продукції залежить від комплексу таких 
факторів: кліматичні умови; якість ґрунту; якість 
вихідної сировини (насіння, саджанці); рівень 
розвитку і впровадження новітніх досягнень науки та 
техніки; організація праці і виробництва; 
кваліфікація та майстерність кадрів; широке 
розповсюдження передового досвіду; державне 
регулювання. І всі ці фактори, тією чи іншою мірою, 
впливають не тільки на якість продукції, а й на 
конкурентоспроможність підприємства. У складі 
кожного фактора є загальна складова —- якість, яка 
відіграє вирішальну роль у формуванні 
конкурентоспроможності підприємства. Наприклад, 
від компетентності працівників та їхнього керівника 
залежить політика підприємства у всіх сферах 
діяльності, в тому числі і врахування першочергової 
важливості дотримання стандартів якості продукції, а 
дотримання міжнародних та європейських стандартів 
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якості є фактором підвищення 
конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх 
ринках. 

Ще однією складовою забезпечення якості 
продукції і конкурентоспроможності підприємства є 
державна підтримка. Проте, як зазначено в Концепції 
Державної цільової програми сталого розвитку 
сільських територій на період до 2020 р. 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03.02.2010 р. №121-р) [12], державна політика в 
аграрному секторі економіки потребує значного 
вдосконалення, у тому числі в питаннях якості 
сільськогосподарської продукції. Зокрема, працювати 
потрібно в напрямі розвитку органічного 
сільськогосподарського виробництва, впровадження 
стандартів безпеки продуктів харчування та 
підвищення якості сільськогосподарської продукції 
відповідно до вимог COT і ЄС, організації оптово-
роздрібних ринків сільськогосподарської продукції 
та ін. 

ВИСНОВКИ 
Якість сільськогосподарської продукції є 

важливим питанням, яке потребує постійного 
вирішення, з метою забезпечення 
конкурентоспроможність підприємства як суб'єкта 
ринку. Підвищення якості сільськогосподарської 
продукції на основі розвитку органічного 
виробництва є пріоритетним завданням як для 
значної частини вітчизняних підприємств, так і для 
держави в цілому. При подальшому дослідженні 
питань, пов'язаних з якістю сільськогосподарської 
продукції важливо приділити увагу факторам, які 
впливають на її розвиток, зокрема — це кваліфікація 
персоналу, рівень розвитку технологій, фінансовий 
потенціал підприємства, маркетингову діяльність. 
Крім того, важливу увагу слід приділяти 
міжнародним та європейським стандартам, системі 
управління якістю згідно з ISO 9000, системі 
управління навколишнім середовищем згідно з 
ISO 14000, системі управління безпечністю харчових 
продуктів на основі концепції НАССР, а також 
стандарту ISO 22000, в якому об'єднанні вимоги до 
якості та безпеки харчової продукції згідно принципу 
"від лану до столу". 
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