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«Тільки бездоганна якість та досконале управ-

ління можуть принести необхідні плоди».
У. Едвард Демпінг

Сьогодні споживачі думають, що вони знають, що 
таке якість, і при необхідності, звичайно ж, дізна-
ються про її наявність. Важливо, що вони очікують, 

більше того – вимагають, щоб якість була невід'ємним 
атрибутом кожної придбаної речі або наданої послуги, 
настільки суспільно важливе це поняття. Проте, трак-
тування поняття «якість» виробника і споживача розхо-
диться. Для оптимізації замкнутого циклу «виробництво-
споживання» першорядним завданням є визначення єди-
ної компромісної інтерпретації категорії «якість».

Якість визначається здатністю товару або послуги 
задовольняти потреби споживачів, а не їх відповідністю 
встановленим стандартам – це сучасне визначення по-
няття якості. Воно сформувалося всього за 3-4 останні 
роки. До 2000 року таку позицію висловлювали одини-
ці. Ще у середині 90-х років минулого століття більшість 
споживачів автоматично описувало якість, як відповід-
ність стандартам. Сучасна ж інтерпретація приходить 
до висновку, що якість у загальному вигляді краще роз-
глядати, як здатність задовольняти потреби. Часом це 
задоволення і зовсім суперечить будь-яким стандартам, 
у вигляді індивідуального підходу до споживчих потреб. 
Слід вважати, що причиною такої зміни стало інтенсив-
не накопичення досвіду життя і роботи в умовах більш-
менш стабільної ринкової економіки. Для більш чіткого 
висновку слід провести дослідження, що таке якість і 
яке її призначення.

Мета статті – формування поняття «якість» як 
об'єктивної реальної категорії з урахуванням сучасного 
етапу економічного розвитку суспільства.

Починати вивчення поняття «якість» необхідно з 
аналізу філософської точки зору, яка є основоположною 
і фундаментальною.

Категорію «якість» одним з перших проаналізував 
давньогрецький філософ Аристотель. Він пояснював 
якість як «відмінність між предметами» з диференціа-
цією за ознакою протилежностей.

У «Метафізиці» Аристотель зазначив, що «якіс-
тю» називається видова відмінність суті, наприклад: 
людина є жива істота такої-то якості, тому що вона дво-
нога істота, а кінь – тварина, тому що чотиринога істота 
і коло – фігура без кутів, таким чином, те, що відносить-
ся до сутності видової відмінності, і є якість» [1]. Він 
також писав, що якістю називається «... стани рухомих 
сутностей, наприклад, тепло і холод, білизна і чорнота, 

тяжкість і легкість і все тому подібне, зміна чого дає під-
ставу говорити, що і тіла стають іншими» [1].

Німецький філософ Гегель розглядав якість як ло-
гічну категорію, вбачаючи в ній початкову ступінь піз-
нання речей і становлення світу. Він писав, що «якість є 
в першу чергу тотожна з буттям визначеності, так те, що 
перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою 
якість» [3].

У роботі «Діалектика природи» Ф. Енгельс під-
креслював, що існують не якості самі по собі, а речі, що 
володіють якостями [3].

Істотним у підході російських філософів було те, 
що якість вони пов'язували насамперед з духовністю. 
Згідно з таким трактуванням, «духовність – духовна, 
інтелектуальна природа, сутність людини, протилежна 
його фізичній, тілесній сутності» [4].

Отже, у філософському сенсі якість – це:
 ознака, що відрізняє дану сутність від іншої 

сутності;
 безпосередня характеристика безпосереднього 

буття.
Вона не існує сама по собі, але існують предмети, 

що володіють якістю; проявляється якість тільки у про-
цесі взаємодії одного об'єкта з іншим.

Категорія «якість» відтворює певну ступінь піз-
нання людиною об'єктивної реальності. Процес такого 
пізнання нескінченний. Важливою є мінливість якості, її 
«плинність», що характеризує категорію як історичну [2].

Для відповіді на питання «Що таке якість?» звер-
немося до думки найбільших в історії фахівців у сфері 
якості: Філіппа Кросбі, У. Едвардса Демпінга, Арманда 
В. Фейгенбаума, X. Дж. Харрінгтона, Каору Ісікава, Ге-
ніті Тагучі, Джозефа М. Джурана, Уолтера Шухарта, які 
зробили у XX сторіччі найбільший внесок у розвиток 
менеджменту якості [3].

Мабуть, одним з перших став вивчати відступ від 
норми, проблематику появи неякісного продук-
ту і задався питанням управління якістю аме-

риканський вчений Волтер Шухарт. Шухарт вважав, що 
«існує два аспекти якості. Один пов'язаний з уявленням 
про якість речей як об'єктивної реальності, яка не зале-
жить від існування людини. Інший аспект – з тим, що ми 
думаємо, відчуваємо щодо цієї об'єктивної реальності [5]. 
Саме його ідеї на початковому етапі досліджень у сфері 
якості став розвивати відомий у всьому світі Уолтер Ед-
вардс Демпінг, названий «наставником з якості».

Е. Демпінг вважає, що «труднощі у визначенні 
якості полягають у перенесені властивостей, необхід-
них споживачу, у вимірювані характеристики, щоб про-
дукція могла бути спроектована, виготовлена і надана 
споживачеві за таку ціну, яку він готовий заплатити. 
Тому якість може бути визначена тільки у термінах кон-
кретної особи» [3]. У той же час він активно заявляв про 
необхідність зміни мислення щодо розуміння важли-
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вості категорії «якість» кожним учасником процесу ви-
робництва.

Послідовники, які розвивали ідеї Демпінга, Фей-
генбаума і Джурана, внесли свої корективи у 
частині розгляду проблеми людського фактора. 

Думка А. Фейгенбаума: «Якість визначає споживач, а не 
інженери, служба маркетингу або вище керівництво» 
[6]. Воно ґрунтується на фактичній оцінці споживачем 
продукції або послуги по відношенню до його вимог, 
заявлених або незаявлених, усвідомлених або відчу-
тих, технічно обґрунтованих або суто суб'єктивних –  
і в умовах конкурентного ринку завжди є рухливою мі-
шенню. Якість продукції та послуги можна визначити 
так: «... це загальна сукупність характеристик продукції 
та послуги, що відносяться до маркетингу, розробки, 
виробництва і технічного обслуговування, за допомо-
гою яких продукція і послуга при своєму використанні 
задовольнить очікування споживача» [3]. Із чотирьох 
«смертних гріхів», ним сформульованих: «... постійного 
рівня якості не існує (рівень якості повинен безперерв-
но підвищуватися). Якість виробу або послуги він ви-
значає як загальну сукупність технічних, технологічних, 
експлуатаційних характеристик виробу або послуги, за 
допомогою яких вироби або послуги будуть відповідати 
вимогам споживача при експлуатації» [3].

Дж. Джуран вважав, що домінують два значення 
слова «якість»:

«1: Якість полягає у тих властивостях продукції, 
які задовольняють споживачів.

2: Якість полягає у відсутності невідповідностей» [8].
Крім того, важливий перехід від адміністрування 

(наказів зверху) до планомірного управління всією ді-
яльністю у сфері якості та усвідомлення важливості по-
няття «якості» як такого.

Відомий американський фахівець в області якості 
X. Дж. Харрінгтон визначав якість продукції як задово-
лення очікувань споживача за ціну, яку він може собі до-
зволити, коли в нього виникає потреба [7].

Ф. Кросбі вважав, що «хибним уявленням є те, що 
якість розуміють як доброякісність, або як насолоду, або 
як щось видатне, або щось вагоме. Слово «якість» засто-
совують, щоб показати відносну значимість речей. Все 
це – причина для визначення якості як «відповідність 
вимогам», якщо ми хочемо керувати нею ... » [2].

Думка К. Ісікави: «Ми займаємося управлінням 
якістю, щоб виробляти продукцію з такою якістю, яка 
може задовольнити вимоги споживачів. Проста відповід-
ність національним стандартам або технічним вимогам 
сьогодні не може влаштовувати. У вузькому сенсі якість 
означає якість продукції. У широкому сенсі – якість ро-
боти, якість послуги, якість інформації, якість процесу, 
якість підрозділів, якість співробітників, включаючи ро-
бітників, інженерів, менеджерів і виконавчу дирекцію, 
якість системи, якість компанії, якість цілей і т. ін.. Таким 
чином мова йде про загальність участі в процесі росту 
якості та врахуванні факторів, що на неї впливають » [8].

Ще один відомий японський статистик, чотири рази 
лауреат премії Демпінга, Геніті Тагучі висунув теорію під-
вищення якості з одночасним зниженням витрат [7].

У цілому думки зазначених експертів, що стосу-
ються сенсу терміна «якість», можна розділити на дві 
групи:

 перший рівень якості – виробництво такої про-
дукції або надання таких послуг, чиї вимірювані 
характеристики задовольняють конкретним тех-
нічним вимогам, які мають чисельне значення;

 другий рівень якості продукції або послуг не за-
лежить від будь-яких вимірювальних характе-
ристик і визначається тим, наскільки задоволені 
очікування споживача щодо застосування або 
використання цієї продукції або послуги.

Продовжуючи аналізувати природу поняття 
«якість», слід розглянути цю категорію як технічну, 
оскільки поняття якості тісно пов'язане с поняттям 
технічного рівня продукції. А саме, технічна якість обу-
мовлена необхідністю вивчення закономірностей фор-
мування та прояву властивостей об'єктів з інженерно-
технічної точки зору (наприклад, фізичних, хімічних, 
механічних, біологічних та ін.) Технічний аспект якості 
(технічна якість) проявляється в тому, що у сучасних 
умовах техніка та технологія, їх досконалість, відповід-
ність вимогам науково-технічного прогресу (НТП) ба-
гато в чому обумовлюють рівень якості, беруть участь в 
оформленні якісних властивостей об'єктів [9].

Окремі фахівці вважають технічну якість ниж-
ньою межею соціально необхідної якості, тобто 
таким її рівнем, при якому об'єкт ще володіє спо-

живчою вартістю, а нижче цього рівня не задовольняє 
жодної з потреб індивіда та суспільства. Верхньою ме-
жею соціально необхідної якості може бути максималь-
на величина суспільної потреби, при якій якість об'єкту 
повністю виступає як суспільна корисність [12]. Кожно-
му об'єкту притаманна сукупність властивостей. Об'єкт, 
який використовується у процесі споживання, повинен 
володіти корисними властивостями. Корисність, що 
встановлюється споживачем, має об'єктивний характер. 
«Запропонований продукт,– зазначав К. Маркс,– корис-
ний не сам по собі. Його користь установлюється спожи-
вачем» [3].  К. Маркс зазначав, що «кожну корисну річ, як, 
наприклад, залізо, папір і т. іy., можна розглядати з двох 
точок зору: з боку якості і з боку кількості» [3]. Якісна 
сторона споживної вартості характеризується здатністю 
даної речі (продукту) задовольняти певну потребу. «Ко-
рисність речі робить її споживчою вартістю» [3].

Безумовно, категорія «якість» є соціальною кате-
горією і має узагальнююче значення, оскільки вона ви-
значає для людини якість об'єктів, з якими він вступає 
у взаємодію у всіх сферах і аспектах свого існування. 
Ця категорія представляється у вигляді складної ба-
гаторівневої системи, пов'язаної з сукупністю власти-
востей системи «людина – середовище життєдіяль-
ності». Якість життєдіяльності пов'язують, по-перше,  
з об'єктивно існуючими факторами, які людина спожи-
ває і використовує, по-друге, з суб'єктивними фактора-
ми для кожної конкретної людини [10].

Об'єктивні чинники умовно можна об'єднати в 
такі групи: якість освіти, якість довкілля, якість охоро-
ни здоров'я; якість комунікацій; якість продукції (по-
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слуг). Усі вони входять до поняття «якість життя». Усі ці 
об'єктивні потреби реалізуються у вигляді конкретних 
потреб. Держава має бути гарантом забезпечення якості 
життя свого населення [13].

Об'єднуючи технічні та соціальні аспекти та врахо-
вуючи економічні позиції, якість формується як резуль-
тат споживання або споживчої вартості досліджуваного 
об'єкта, під якою розуміється його корисність – здат-
ність задовольняти яку-небудь потребу.

Існує ряд теорій, що описують види і взаємини по-
треб. Одна з найбільш відомих – теорія ієрархії потреб 
англійського вченого А. Маслоу, висунута ним у 50-ті рр.  
XX ст. (рис. 1), що дозволяє свідомо керувати поведін-
кою людини на основі аналізу ступеня задоволення його 
потреб, де:

 перший рівень (нижчий) утворюють основні, 
або фізіологічні, потреби, які визначаються біо-
логічної природою людини;

 більш високий другий рівень складають потреби 
у захищеності від «ударів долі», які можуть зни-
щити потреби попереднього (першого) рівня. Це 
хвороби, нещасні випадки, убогість і т. ін.;

 наступний, третій рівень включає соціальні по-
треби, пов'язані з прагненням до спілкування, 
взаємин з іншими людьми;

 четвертий рівень утворюють потреби визнання – 
прагнення до поваги оточуючих, престижу;

 найвищий, п’ятий рівень становлять потреби 
розвитку, що виражаються у прагненні до само-
вираження, самовдосконалення [11].

   5    – потреби розвитку
   4    – потреби визнання
   3    – соціальні потреби
   2    – потреби у безпеці
   1    – базові потреби

Рис. 1. Піраміда потреб по теорії А. Маслоу

Сучасні психологи внесли уточнення в теорію А. Мас-
лоу, вважаючи, що перехід до потреб більш високого 
рівня відбувається, якщо потреби попереднього рівня 
задоволені на 70% і менше (по А. Маслоу – 100%) [12].

Конкретно-економічних трактувань поняття яко-
сті існує також досить велика кількість. Найбільш чітке 
та структурне дає американський професор Х. Д. Хар-
рінгтон. Він пише, що якість – це задоволення очікувань 
споживача за ціну, яку він може собі дозволити, коли у 
нього виникне потреба, а висока якість – це перевищення 
очікувань споживача за нижчу ціну, ніж  припускає (9).

Поняття якості як ступеня задоволеності спожи-
вача – це сучасний варіант визначення цього терміна, 
обумовлений вимогами нового ринку,  яке визначаєть-
ся співвідношенням вартості, наприклад продукції, та її 
цінності – споживчої вартості (рис. 2). Це співвідношен-
ня для виробника та споживача виробів показує таке:

1) для виробника вся продукція, яка не має де-
фектів, які перешкоджали б її продажу, має  цінність;

2) для споживача цінність мають тільки ті якості 
продукції, які відповідають його відчуттям.

Еволюція поняття «якість», визначеного у вітчизня-
них і міжнародних стандартах, також схильна до тенден-
ції переходу на новий рівень визначення цього поняття.

Якщо поняття якості продукції, регламентоване 
ГОСТом 15467-79, визначалося як сукупність власти-
востей продукції, що обумовлюють її придатність задо-
вольняти певні потреби відповідно до її призначення 
[13], то останні положення згідно з міжнародним стан-
дартом ISO 9000:2000 визначають якість як сукупність 
властивостей і характеристик продукції, які надають їй 
здатність задовольняти обумовлені або передбачувані 
потреби (14), тим самим без згадки про споживача про-
дукції, повідомляють про його вирішальне значення.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки аналізу поняття якість, варто 

зазначити фундаментальність категорії і важливість як 
загальноекономічну, так і соціально-технічну. Особливе 
значення правильності розуміння категорії набуває у су-
часних умовах розвитку суспільства, коли рівень жит-
тєдіяльності виходить на якісно новий рівень, а якість 
представляється у вигляді складної багаторівневої сис-
теми, пов'язаної з сукупністю властивостей системи 
«людина - середовище життєдіяльності».

Фундамент поняття «якість» базується на сутніс-
них ознаках, будучи початком пізнання речей, виступа-

Рис. 2. Якість продукції з точки зору виробника та споживача

Внутрішній дефект 
 

Придатна продукція
 

Зовнішній дефект

Необхідні властивості 

Не обов’язкові
властивості

 
 

Зовнішній дефект

 

Незадоволені вимоги

 

Додаткові витрати  
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Вартість для 
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ючи безпосередньо характеристикою буття і проявля-
ючись у процесі взаємодії одного об'єкта з іншим, що 
формує філософську думку стосовно категорії.

Підходячи до аналізу категорії з технічного боку, 
необхідно зазначити, що якість – є відповідність норма-
тивним технічним стандартам.

З економічної точки зору, якість – це задоволення 
очікувань споживача за ціну, яку він може собі дозволити. 

З соціальної позиції – якість, у першу чергу – ко-
рисність – здатність задовольняти будь потребу.

Різниться сприйняття категорії «якість» з боку 
виробника та споживача. Для першого – це відсутність 
дефектів. Для другого – тільки  певні якості, які відпо-
відають його індивідуальним інтересам.

Важливою є мінливість якості, що пояснює в тому 
числі і зміну визначення поняття у часі. Таким чином, вра-
ховується вже не тільки об'єктивна реальність, але і що ми 
думаємо і відчуваємо щодо неї. Думка споживача, задово-
лення його очікувань – найважливіший фактор якості.

Таким чином, категорія  «якість» – це загальна 
сукупність характеристик продукції (послуги, 
роботи), що відносяться до маркетингу, розроб-

ки, виробництва і технічного обслуговування, за допо-
могою яких продукція (послуга, робота) при своєму ви-
користанні задовольнить потреби споживача у кожній 
із сфер його життєдіяльності за ціну, яку він може собі 
дозволити. Висока якість – це перевищення очікувань 
споживача за нижчу ціну, ніж він припускає.

Вузько категорію «якість» слід визначити як від-
повідність вимогам. Вимоги, у свою чергу, можуть вихо-
дити від різних учасників процесу «виробництво – спо-
живання»: суб'єктивні від споживача, стандартизовані 
від конкретної держави або міжнародного органу, кон-
кретно визначені від виробника.                   
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аспірантка

харків

Проблема економічної влади приваблювала і про-
довжує приваблювати дослідників найрізнома-
нітніших економіних шкіл і напрямів. Еконо-

мічна влада, власність, ресурси, управління створюють 
базовий механізм руху економічних процесів і організу-
ють їх зміст. На думку автора дослідження, аналіз фено-
мену економічної влади дозволяє поглибити розуміння 
фундаментальних основ руху економічних процесів, ви-
значити місце влади в системі економічних відносин. 

У найбільш загальному вигляді влада являє собою 
певний аспект у відносинах між людьми, що полягає в 

здатності «однієї людини або цілої групи нав'язувати 
свої цілі іншим» [3, c. 126]. 

Влада являє собою феномен економічного життя 
суспільства, повсякденного економічного буття, і відно-
сини між економічними агентами, як і будь-які соціальні 
відносини, містять у собі владну складову. 

Дана теза не є настільки однозначною, як здається 
на перший погляд, ряд економічних шкіл по-різному став-
ляться до існування владної складової в економічному 
житті, саме ж місце владної складової в економічних обста-
винах остаточно не визначено в економічній науці. Спробу 
вирішити ці проблемні питання здійснили представники 
інституціонального напрямку економічної теорії, але їх 
наукова спадщина в даному напрямку залишається майже 
недослідженою у вітчизняній економічній науці.
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