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Пріоритетним економічним завданням нині в Україні виступає 
управління, забезпечення та постійне покращання якості сільськогоспо-
дарської продукції.  

Провідними вітчизняними та зарубіжними вченими розкрито широ-
кий спектр теоретико-методичних питань управління якістю продукції, 
проте за сучасних умов розвитку економіки, зокрема аграрної сфери, окре-
мі напрями цієї діяльності залишаються недостатньо дослідженими. Тому 
постає потреба у вирішенні проблем, пов’язаних із удосконаленням існую-
чого механізму управління якістю продукції з урахуванням специфічних 
особливостей розвитку галузі тваринництва. Об’єктивна необхідність ви-
рішення окремих питань щодо розробки систем управління якістю продук-
ції у цій сфері та їх важливість для практики аграрних підприємств зумо-
вили вибір теми дослідження, та його актуальність. Важливою складовою 
якості продукції є також і якість праці, що включає сферу фізичної й розу-
мової діяльності людей [1, 24].  

Нині активно досліджуються питання якості в тісному зв’язку з мар-
кетингом [3, 4]. Вважаємо за необхідне дотримуватися суджень 
П. Гнатенка і В. Копнова, які вважають, що «маркетинг збагачує 
можливості менеджменту якості, оскільки «знає все» про клієнтів і зосе-
реджений тільки на них. Факти про клієнтів, а також всі методи і засоби 
отримання цих фактів, в тому числі бенчмаркінг, що широко 
використовується сьогодні в маркетингових процесах, безсумнівно, 
повинні використовуватись менеджерами з якості» [2, 33]. Адже викори-
стання інструментів маркетингу в системі менеджменту якості створює 
сприятливі можливості для прогнозування, розробки стратегії і тактики, 
удосконалення політики та програми якості в підприємстві.  

Жодне із вітчизняних сільськогосподарських підприємств не має 
сертифікованої системи управління якістю продукції. Тому надзвичайно 
важливо на сучасному етапі розвитку розробляти та запроваджувати їх у 
практику господарювання аграрної галузі. Розробка і впровадження систе-
ми управління якістю в підприємстві ґрунтується на комплексі заходів. 
Основні функції щодо нагляду за впровадженням системи покладені на 
керівника підприємства, який зобов’язаний здійснювати повсякденне 



керівництво організаційною, виробничо-фінансовою, культурно-
побутовою, виховною роботою з метою підвищення якості виконання ви-
робничих завдань.  

У СТОВ «Зоря» Миронівського району Київської області, 
функціональні обов’язки щодо планування, контролю, поліпшення, 
управління та забезпечення якості виконує керівник і головні спеціалісти 
підприємства.  

В забезпеченні одержання високоякісного молока важливе значення 
має правильна технологія виробництва молока, зокрема технологія доїння, 
умови утримання корів, оцінка якості роботи працівників молочної ферми 
тому значну увагу в підприємстві було приділено розробці стандарту, який 
нормує відповідні вимоги. Якість роботи оцінюють щотижня та щомісяця 
за бальною шкалою (максимальну кількість балів за кожний вид роботи 
наведено в табл. 1). 

Відповідно до середньої кількості балів за місяць (півроку) 
нараховується сума матеріальної винагороди. Премія виплачується 
пропорційно основній оплаті праці з урахуванням якості виконаних робіт.  

Еталонним балом в оцінці якості виконаних робіт є 100 балів, 
неякісне виконання покладених обов’язків на працівників позначається на 
загальній оцінці та зниженні суми матеріальних доплат (табл. 2). Кожний 
працівник отримує табель якості виконаних робіт, в якому відображено 
підсумки його роботи за кожний день місяця та середній бал за місяць. 
Премії виплачують двічі на рік (День тваринника та Всесвітній день 
якості).  

Розробка та впровадження системи управління якістю в СТОВ «Зо-
ря» дали вагомі результати в підвищенні економічної ефективності функ-
ціонування підприємства та поліпшенні якості молочної сировини. Так, 
підприємство збільшило обсяги поставки на місцеве переробне 
підприємство з 4127,38 ц у 2007 р. до 5526,74 ц у 2008 р. (на 1399,36 ц мо-
лока), причому значно зросла частка реалізованого молока першим 
ґатунком – з 82,4 до 96,9%, зменшилася частка молока другого ґатунку – з 
15,9 до 2,8%, негатункового – з 1,6 до 0,2%. У 2008 р. прибуток від 
реалізації молока у 2008 р. був на 18,7 тис. грн більшим порівняно з 
2007 р., середня реалізаційна ціна – на 24,04 грн/ц. Одержані результати є 
позитивним фактом, однак вироблене в підприємстві молоко поки що не 
реалізується за вимогами вищого ґатунку. Тому до кінця 2009 р. заплано-
вано переобладнати молочний блок (доїльну установку АДМ-8 з молоко-
проводом замінити доїльним залом ВАТ «Брацлав»), що дозволить знизити 
значною мірою бактеріальне обсіменіння молока й підвищити якість моло-
ка до рівня показників вищого ґатунку.  

 



Таблиця 1 
Шкала бальної оцінки якості виконаних робіт працівниками 

молочної ферми 
 

Виконавець Вид роботи Кількість 
балів 

Оператор машинного 
доїння 

Догляд за коровами  10 
Правильне дотримання технології доїння 10 
Нагляд за санітарним станом ферми, 
доїльного обладнання 10 

Надій молока (100% вищим ґатунком) 50 
Надій молока (100% першим ґатунком) 20 
Разом 100 

Скотар 

Своєчасна годівля тварин 30 
Дотримання чистоти стійл, годівниць і 
проходів 30 

Збереження тварин, матеріальних 
цінностей 10 

Виявлення корів в охоті, допомога при 
заплідненні 15 

Нагляд під час активного моціону, випас 
худоби 15 

Разом 100 

Механік 

Обслуговування доїльного, охолоджу-
вального обладнання 70 

Своєчасний ремонт установок 30 
Разом 100 

Лаборант 
Достовірне здійснення аналізів 50 
Облік показників якості  50 
Разом 100 

 
Таблиця 2 

Ставки нарахування доплат працівникам підприємства залежно  
від якості виконаних робіт 

 
Середньорічна (середньомісячна) кількість 

балів якості виконаних робіт Ставка нарахування премій 

100 У розмірі основної ставки заробітної 
плати 

90 80% основної ставки 
80 60% основної ставки 
70 50% основної ставки 

Менше 70 Не нараховується 
 
Прискорений розвиток економіки, швидкоплинність інтеграційних 

процесів, а також посилення конкуренції на світовому ринку постійно ви-
сувають нові вимоги до виготовлених товарів і систем управління якістю 



підприємств. Тому основним завданням вищого керівництва має бути оп-
рацювання заходів щодо впровадження в свій арсенал сертифікованої сис-
теми якості, що в свою чергу забезпечуватиме високий рівень довіри у 
споживачів і підвищить ефективність діяльності підприємств.  
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