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СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Глобалізація ринку зумовила необхідність усунення технічних бар’єрів у 
торговельних відносинах між країнами, посилення ролі стандартизації та запровадження 
кращих практик у діяльність компаній. Розвиток аграрних підприємств, можливість їх 
виходу на зовнішні продовольчі ринки, підвищенім конкурентоспроможності 
окреслюється якістю продукції. Недосконалість систем управління якістю та 
невідповідність продукції міжнародним стандартам стає нагальним викликом для 
українських аграрних компаній. 

Для підвищення рівня якості продукції у світовій практиці зазвичай 
використовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, що регламентую вимоги до систем 
управління якістю (QMS) і є загальними для будь-як підприємств. QMS ґрунтуються на 8 
принципах (роль лідера, залучені працівників, орієнтація на споживача, процесний підхід, 
системний ПІДХІД взаємовигідні відносини з постачальниками, ухвалення рішень на під* 
фактів, постійне поліпшення) та містять механізми сприяння підвищен1 ефективності 
системи управління загалом. До них належать, зокре! визначення загальної мети та її 
декомпозиція на цілі всіх підроздіі застосування циклу PDSA (шіануй-дій-перевіряй-
поліпшуй) до кожн. процесу; аналіз невідповідностей та розробка коригувальних і 
запобіж заходів; системне запровадження процедури внутрішніх аудитів тощо [1]. 

За ідеологією міжнародних стандартів ISO серії 9000 система яке повинна бути 
взаємопов’язаною з усіма видами діяльності підприємства, визначають якість продукції. 
Впровадження QMS слугує інструментом, досягнення результату в конкурентному 
середовищі на внутрішньо: зовнішньому ринках, забезпечує прозорість відносин між 
партнерами р! країн. Якість продукції, її відповідності міжнародним стандартам стає о; 
основних показників конкурентоспроможності (рис.1). 

Так, для виробництва молока важливе значення має якість кор1 складі молока 
виявлено понад 50 мінеральних елементів (найважливіші кальцій і фосфор), містяться 
майже всі жиро- і водорозчинні вітаміни, біль» з яких надходить з кормів. Лише такі 
жиророзчинні вітаміни, як D: синтезуються в організмі тварини. Утримання корів має 
здійснюві сучасними європейськими стандартами, що передбачають вільне перем! 
тварин. Технологія доїння корів має забезпечити неможливість зі' молока з повітрям з 
подальшим його охолодженням 10°С для запг бактеріальній забрудненості продукції. 
Транспортування молока здійснюватися у цистернах з нержавіючої сталі. Відповідно до 
ветерн санітарних правил і зоогігієнічних нормативів молочнотоварна ферма п 
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