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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ
Якість є одним із самих уживних термінів, але разом з тим це складна та ємна з багатьох
відомих категорій, що містить ряд специфічних особливостей. Слід зазначити, що при високому
науковому рівні публікацій з цієї важливої проблеми [1–18], її окремі аспекти залишаються
недостатньо дослідженими. При вивченні менеджменту якості особливо актуальною є проблема
термінології, її неоднозначного тлумачення. Правильне тлумачення термінів має принципове
значення, оскільки на їхній основі будується робота. Філософ Декарт писав: «Визначите значення
слів, і Ви позбавите людство від половини його оман».
Метою статті є розгляд та узгодження терміна якість з рахунком його вживання в деяких
аспектах. Для досягнення мети дослідження необхідно проаналізувати основні роботи, присвячені
визначенню сутності якості.
Термінологія завжди перебуває в розвитку, її стан на конкретний момент фіксується
стандартом. Стандартизована термінологія повинна забезпечувати взаєморозуміння всіх, хто
професійно займається рішенням проблем у даній області знань.У 1986 році міжнародною
організацією із стандартизації (ISO 8402-86) [1] було сформульовано термін для всіх галузей бізнесу і
промисловості «якість – сукупність властивостей та характеристик продукції чи послуги, які
придають їм спроможність задовольнити обумовлені чи припустимі потреби». У 1994 р.
термінологію було уточнено. Відповідно до ДСТУ 3230-95 та ISO[2] «якість - сукупність
характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольнити встановлені та передбачеі
потреби». Із визначення терміна «якість», даного в попередні роки, був виключений термін
«властивість». Термін «характеристика» більш точно відбиває суть «якості». Існує думка, що «...якщо
розташувати терміни по спільності понять про якість, то одержимо ряд: характеристики - властивості
- якості. Властивість узагальнює ряд характеристик об'єкта» [3, с.21].
Варто акцентувати увагу на тому, що у визначенні терміна «якість» указується не просто на
характеристики об'єкта, а тільки на ті з них, які здатні задовольняти потреби. Але здатність
задовольняти потреби, було б вірніше відносити не до сутності якості, а до її рівня.
Винятково важливим є, що в поняття «якість» у версії стандарту ИСО 1994 року був
включений термін «об'єкт» замість понятть «продукція» чи «послуга». Введення терміна «об'єкт»
дозволяє, по-перше, розглядати якість не тільки стосовно до продукції чи послуг але й робіт,
виробничих процесів, організації в цілому, системи якості. По-друге, термін «об'єкт» націлює на
необхідність формування вимоги не до певного виробу, а до об'єкта в кожному конкретному випадку.
Надалі розглянутий вище стандарт був допрацьований, включений у стандарт ISO 9000-2000,
прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 9000-2001. За ДСТУ ISO 9000-2001[4], «якість – ступінь, до якого
сукупність власних характеристик задовольняє вимоги». Таке пояснення характеризує у визначеній
мірі рівень якості. Тому, тут потрібно доповнити, що підвищення ступеня задоволення (відповідності)
вимог характеризує більш високий рівень якості. Але звідки формуються вимоги, яким повинні
задовольняти характеристики? По суті, одним з важливіших завдань для подальшого визначення
розглядаємого поняття є дослідження джерел та змісту вимог до якості. Як справедливо відзначила
вчена В.В. Кулібанова [5, с.61]: «Розбіжності у визначенні якості виникають при виборі показників,
що характеризують якість». В.В. Кулібанова пропонує три групи «ориєнтирів» для якості: технічні
характеристики, корисні для споживача властивості, зрівняння з аналогом. Однак зрівняння з
аналогом – це, на нашу думку, вже один з методів оцінки рівня якості.
В іншому джерелі [6] всі вимоги, яким повинна задовольняти якість, відносяться до трьох
категорій: «загальні обов'язкові вимоги, встановлені стандартами й іншими нормативними
документами; заявлені встановлені вимоги споживача; звичайно передбачувані вимоги». Але
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характеристика «звичайно передбачуваним вимогам» не дається. Економіст Марченко Е. роз’яснює
[7]: «Якість це відповідність реальним вимогам, явним і неявним. Дуже часто неявні вимоги настільки
очевидні для замовника, що він навіть не припускає, що вони невідомі розроблювачам. Наприклад,
що шини автомобілю повинні бути круглими, а лобове скло – прозорим».
Сучасні іноземні науковці пропонують розуміти термін «якість» таким чином: К. Ісікава
[8,с.12] розглядає її, як «властивість, що реально задовольняє споживачів»; Дж. Джуран (J. Juran)
характеризує якість як «зовнішнє та внутрішнє задоволення споживача» [9, с.5]. Такі визначення
відображують суть якості, існуючей в розумінні споживачів. Але якщо погоджуватись з цими
розуміннями як винятковими єдиними вірними, тоді виникає запитання: чому не враховується
суб’єктивний чинник? В такому разі в один і той же час об’єкт, наприклад продукція, може бути
якісною та не якісною водночас, так як може відповідати передбаченим потребам одного споживача і
не відповідати вимогам іншого. В споживчому сенсі якість – категорія суб’єктивна, тому , вважаємо,
потрібно враховувати сегмент ринку, на якому вивчаються потреби споживачів. Науковець В.А
Стародубцев, на нашу думку, справедливо відмічає [10, с.34]: «Для кожної окремої людини або
організації, що використовують продукцію й послуги, якість - категорія споживча. Але для економіки
країни, регіону або підприємства - це категорія соціально - економічна, …навіть – стратегічна».
Засновник наукової дисципліни кваліметрії Г.Г. Азгальдов увів наступний термін [11, с.25]:
«Якість - складна властивість, що представляє собою сукупність всіх тих і тільки тих властивостей,
які характеризують одержувані при споживанні об'єкта результати (як бажані, позитивні, так і
небажані, негативні)». Отже також спостерігається наявність суб'єктивного чинника.
Безпосередньо окремі ознаки й властивості виробу (послуги) не можуть піддаватися
найпростішому зіставленню. Вихід із цього утруднення знаходять в пошуку зв'язків властивостей
предметів й явищ із характером потреб й ототожнюють ці зв'язки з параметрами, що вказують у
технічній документації (технічних умовах) – це технічний аспект якості. Ряд авторів визначає якість
продукції як ступінь відповідності її властивостей вимогам технічних умов чи стандартів [12,13,14].
Типовим є наступне формулювання: «Якість продукції - ступінь відповідності властивих їй
характеристик установленим вимогам» [12, с.43]. Відомі фахівці в області менеджменту - Мескон
М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. [13, с. 637] розглядають якість у трьох найважливіших аспектах: якість
відповідності технічним умовам, якість конструкції й функціональна якість.
Левицький Т. відмічає [14,с.23].: «якість - це в першу чергу відповідність специфікації. Тобто
поняття, протилежне «браку»». Але деякі економісти [15,16,17] не погоджуються з цими думками, та
вважають що «якість визначається здатністю товару або послуги задовольняти потреби споживачів, а
не їхньою відповідністю встановленим стандартам» [15] (підхід іноземних вчених, також
орієнтований на споживача було розглянуто вище [8,9]). У роботі «Якість – це політика» [16,с.18]
таке міркування: «Сучасне розуміння якості є не стільки технічною характеристикою товару, скільки
маркетинговою». В роботах [16,17] приводиться приклад Японії, що пройшла через чотири градації
якості: 1) якість – це відповідність стандарту ; 2) якість - це відповідність бажанню споживача; 3)
якість – відповідність вартості; 4) якість – відповідність схованим потребам.
Відповідно, перших два роз’яснення було вже розглянуто. Автор притримується позиції що ці
два підходи не можна відокремлювати в політиці якості; хоча можуть спостерігатися деякі
розбіжності, необхідно стандарти, яким повинні відповідати показники об'єкта, орієнтувати на
потреби споживачів відповідного сегменту. Третьої думки категорично притримується науковець
Дж. Харрингтон [18, с. 38]: «Якість – це задоволення очікувань споживача за ціну, за якою він собі
може дозволити коли в нього виникла потреба». Але, на нашу думку, такий підхід більше
характеризує конкурентоспроможність об’єкта, та, таким чином, являє собою не точне тлумачення
поняття «якість».
Четвертий інноваційний підхід до визначення поняття якість більшою мірою відноситься до
формування політики якості. Дотримуючись даного визначення, можна розуміти так: продукт, що
відповідає всім характеристикам, передбаченим у стандарті й потребам покупця сьогодні, але не
орієнтований на сховані потреби, є неякісним. А це, на нашу думку, не є істиним.
Таким чином, якість об'єкта можна розглядати в різних аспектах - залежно від формування
вимог: стандартів (технічних умов) чи споживачів. Технічний аспект обумовлений ступенем
відповідності характеристик об'єкта, характеристикам, пред’явленим в технічних умовах або в
стандартах. З економічних позицій якість розглядається як результат споживання досліджуваного
об'єкта – це споживчий аспект. Оскільки потреби до характеристик того або іншого об'єкта можуть
бути різноманітними, остільки якість буде оцінюватися споживачами, особливо різних сегментів, порізному. Отже, з економічної точки зору важливо знати, наскільки якість відповідає потребі. При
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цьому не всяка висока якість може бути благом, тобто між технічним й економічним розумінням
якості є протиріччя. Воно носить діалектичний характер й обумовлюється взаємозв'язком
виробництва й споживання об'єктів. Виходячи із цього, представляються доцільним прагнути досягти
заїмоузгодження цих вимог. При системному перегляді та встановленні стандартів повинні негайно
враховуватися споживчі вимоги. Тільки при обліку всіх видів пред’явлених вимог якість буде
високою.
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