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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття «якість», а також ви-

значено головні показники якості продукції. Досліджено історію 
виробництва горілки, охарактеризовано основні види лікеро-
горілчаної продукції. Сформульовано значення якості продук-
ції для лікеро-горілчаних підприємств. Досліджено технологіч-
ний цикл виробництва лікеро-горілчаної продукції, протягом 
якого відбувається формування показників якості продукції. 
Проаналізовано сутність, уточнено поняття «витрати на забез-
печення якості продукції» для лікеро-горілчаних підприємств.
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чення якості продукції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «качество», а 

также определены главные показатели качества продукции. 
Исследована история производства водки, охарактеризованы 
основные виды ликероводочной продукции. Сформулировано 
значение качества продукции для ликероводочных предпри-
ятий. Исследован технологический цикл производства ликеро-
водочной продукции, в течение которого происходит форми-
рование показателей качества продукции. Проанализирована 
сущность, усовершенствовано понятие «расходы на обеспе-
чение качества продукции» для ликероводочных предприятий.

Ключевые слова: качество, качество продукции, ликеро-
водочные предприятия, показатели качества продукции, за-
траты на обеспечение качества продукции.

АNNOTATION
The article considers the essence of the concept of «quali-

ty» and defines the main indicators of product quality. The his-
tory of vodka production has been explored and the main types 
of alcoholic beverages have been described. The importance 
of product quality for alcoholic beverage companies is formulat-
ed. The technological cycle of the production of alcoholic bever-
ages during the production of product quality indicators is being 
investigated. The essence and clarity of the concept of «costs for 
the quality assurance of products» for distillery industry compa-
nies have been analyzed.

Keywords: quality, quality of products, distillery industry, indi-
cators of product quality, costs for product quality assurance.

Постановка проблеми. Українська лікеро-
горілчана промисловість сьогодні є потужним 
багатогалузевим комплексом з виробництва 
різноманітної продукції. Якість цієї продукції 
є важливою складовою комплексу виробництва, 
менеджменту та маркетингу. Потенціальні мож-
ливості підприємств лікеро-горілчаної промис-
ловості дають змогу виробляти широкий спектр 
продукції, здатної задовольнити великий попит 
внутрішнього та зовнішнього ринків, але тільки 
за умови оптимальних витрат та якості продук-
ції. Формування повної інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень у сфері якості 
потребує консенсусного розуміння у визначенні 
місця і сутності поняття «витрати на забезпе-
чення якості продукції».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі дослідження поняття «витрати на 
якість» приділяли увагу Дж. Джуран [7], Бес-
терфілд [24], Дж. Шоттміллер [21], З. Хамда-
мов [17], Д. Деміденко [4], К. Рахлін, Л. Скрипо 
[13], А. Канівець [8], І. Свєткіна [14], Т. Попова 
[11], І. Чернуха, Г. Макаренкова [3], Н. Воло-
діна [18] та інші вчені.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових публі-
кацій показав, що поза увагою вчених зали-
шились питання виникнення витрат на забез-
печення якості лікеро-горілчаної продукції 
протягом технологічного циклу та їх еконо-
мічного змісту з урахуванням впровадження 
системи управління якістю на підприємствах. 
Зазначене зумовлює актуальність дослідження 
цього питання.

Мета статті полягає в аналізі сутності 
та уточненні поняття «витрати на забезпечення 
якості продукції» для лікеро-горілчаних під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічно зростаючий і розвинутий конкурент-
ний ринок лікеро-горілчаної продукції висуває 
нові вимоги до її якості. Поняття «якість про-
дукції» охоплює ті її властивості, що пов’язані 
з можливістю задоволення певних суспільних 
чи особистих потреб споживачів.

Американські фахівці з цієї галузі стверджу-
ють, що якість – це категорія, яка не підлягає 
об’єктивному вираженню, і кожен визначає її 
на власний розсуд. Наприклад, Ф. Кросбі трак-
тує поняття якості як «відповідність вимогам» 
[9], У. Демінг вважає, що «досконалість означає 
досягнення такого рівня якості, на який роз-
раховує ринок» [5], А. Фейгенбаум тлумачить 
якість як «сукупність складних ринкових, тех-
нічних, виробничих і експлуатаційних харак-
теристик виробу (або послуги), завдяки яким 
виріб, що використовується (або послуга) спо-
живачем, відповідає його очікуванням» [16]. 
Зміст поняття «якість» розкривається у Міжна-
родному стандарті ISO серії 9000 так: якість – ек
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об’єднання властивостей і характеристик про-
дукції, які дають їй можливість задовольняти 
обумовлені або передбачувані потреби. При 
цьому міжнародні стандарти визначають такі 
елементи якості продукції:

1) характерні властивості, форми;
2) зовнішній вигляд;
3) умови споживання, якими мають бути 

наділені товари для відповідності своєму при-
значенню.

Усі ці елементи якості актуальні і для лікеро-
горілчаної продукції, адже підприємства, що 
виробляють і продають лікеро-горілчані вироби, 
посідають важливе місце у формуванні україн-
ського товарного ринку. Завдяки своїй прибут-
ковості лікеро-горілчане виробництво є однією 
з провідних галузей, що наповнюють Держав-
ний бюджет України. На думку експертів, вона 
завдяки визнаній у світі високій якості може 
стати лідером за продажами у сфері харчової 
переробної промисловості України.

Виготовлення горілки в Україні має давню 
історію. Вважається, що українці почали її 
виготовляти в період становлення Запорізької 
Січі, тобто на початку XVI ст. Але в деяких 
історичних дослідженнях містяться перекон-
ливі докази того, що цей напій з’явився зна-
чно раніше. Щодо походження самої назви 
«горілка» існують різні версії. Наприклад, 
у німецькомовних регіонах XVII-XVIII ст. засто-
совувався термін «Brandwein» («брандвайн») як 
офіційна назва хлібного вина, в українській 
мові – «горілка» (від слова «горіти» – палати, 
горіти), що означав горілку, виготовлену з пше-
ниці. Згідно з іншою версією горілкою називали 
«гірке вино» – самогон, який переганяли з гір-
куватими травами [2]. Нині на товарному ринку 
присутні два види лікеро-горілчаної продукції: 
горілка та лікеро-горілчані напої (табл. 1) [12].

Важливою умовою існування цивілізованого 
ринку горілчаних виробів є державна система 
технічного регулювання, яка забезпечує конку-
рентоспроможність вітчизняної продукції. Таке 
регулювання має враховувати інтереси органів 
влади, населення, контролюючих і наглядових 

органів, стратегічних партнерів тощо. У запро-
вадженні загальнодержавної системи техніч-
ного регулювання зацікавлені самі виробники 
лікеро-горілчаної продукції, адже це забезпе-
чить виготовлення якісної продукції і сприя-
тиме усуненню бар’єрів у міжнародній торгівлі 
через спрощення доступу вітчизняної продукції 
на зарубіжні ринки збуту.

Як зазначає В. Яценко, після розпаду Радян-
ського Союзу Україні залишилася у спадок 
потужна індустрія з виробництва алкогольних 
напоїв. В її основі науковець виділяє три складові:

1) сировинна база (Україна забезпечена як 
зерном, так і мелясою, що використовуються 
для виробництва спирту; крім того, на півдні 
та заході країни здавна культивують сорти 
винограду, придатні для переробки на вино 
та коньячний спирт);

2) виробничі потужності (41 ліцензований 
український спиртозавод спроможний переробити 
900 тис. т зерна на рік і отримати 36 млн. дал. 
зернового спирту (2016 р).; також функціонують 
заводи з виробництва горілки, лікеро-горілчаної 
продукції, різних вин та коньяків);

3) кваліфіковані кадри [22].
На нашу думку, до цього списку необхідно 

додати ще четвертий фактор – технологію 
виробництва лікеро-горілчаної продукції. За 
часів виникнення горілки вона докорінно не 
змінилась, а лише удосконалювалась: зміню-
вались засоби виробництва, додавались різні 
інгредієнти, але сам технологічний процес 
залишився незмінним.

І. Шаманська підкреслює, що для підви-
щення ефективності лікеро-горілчаної галузі 
підприємствам потрібно здійснювати модерні-
зацію, реструктуризацію, реформувати вироб-
ництво та управління. Проте під час удоско-
налення всіх процесів особливу увагу слід 
приділити забезпеченню якості продукції [19].

Якість продукції для лікеро-горілчаних 
підприємств надзвичайно важлива, оскільки 
їх продукція повинна задовольняти основні 
потреби споживача. Для забезпечення належ-
ного рівня якості продукції необхідні [1]:

Таблиця 1
Види лікеро-горілчаної продукції

Вид продукції Характеристика виду продукції Група лікеро-горілчаної продукції

Горілка

Алкогольний напій, який готується шляхом обробки 
активованим вугіллям в вугільно-очисній батареї 
водно-спиртового розчину міцністю 38-56% з дода-
ванням до нього інгредієнтів або без них з подальшою 
фільтрацією. При цьому інгредієнти, що вносяться, 
не повинні змінювати колір горілки. Горілка – про-
зора безбарвна рідина без сторонніх включень й осаду 
з характерним горілчаним ароматом і смаком.

Горілки, горілки особливі.

Лікеро-горіл-
чані напої

Лікеро-горілчані напої міцністю 12-60%, виготовлені 
шляхом змішування напівфабрикатів (спиртових 
настоїв, соків, морсів, ароматичних спиртів, цукро-
вого сиропу, ефірних олій) з етиловим ректифіко-
ваним спиртом, водою з добавкою барвників або без 
них. Лікеро-горілчані напої відрізняються міцністю, 
вмістом екстрактивних речовин органічних кислот 
й органолептичними показниками.

Лікери міцні, лікери десертні, 
лікери емульсійні, креми, 
наливки, пунші, настоянки 
солодкі, настоянки напівсолодкі, 
настоянки гіркі слабкоградусні, 
аперитиви, напої десертні, баль-
зами, коктейлі.
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– впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу (сучасні технології, які потребують 
якісної сировини, матеріалів, обладнання тощо);

– зміна споживчих запитів населення (за 
кількісного насичення ринку зростають вимоги 
до якісних характеристик товарів);

– врахування нестачі або обмеженості при-
родних ресурсів (використання високоякісних 
сировини, матеріалів, обладнання сприяє їх 
збереженню, економії суспільної праці);

– підвищення значення матеріального стиму-
лювання в ринкових умовах (кожний, хто краще 
працює, може придбати більш якісний товар);

– розвиток зовнішньої торгівлі (вихід на 
зовнішній ринок можливий лише за умови 
виробництва високоякісної конкурентоспро-
можної продукції).

Якість виготовленої лікеро-горілчаної про-
дукції є однією з головних умов виходу на 
міжнародний ринок, адже самі вироби та їх 
виробництво повинні відповідати міжнародним 
нормативам.

Ставлення виробників до якості лікеро-
горілчаної продукції в Україні надзвичайно 
серйозне, оскільки незадовільний її рівень має 
негативні наслідки для підприємств, а саме:

– економічні, спричинені непродуктивним 
використанням матеріальних і трудових ресур-
сів під час виробництва лікеро-горілчаної про-
дукції низької якості, що зумовлюють змен-
шення прибутків підприємства;

– соціальні, що призводять до деградації 
і втрати здоров’я населення, а також падіння 
престижу вітчизняних товарів;

– екологічні, пов’язані з додатковими 
витратами на очищення земельних ресурсів, 
водного і повітряного басейнів, а також втра-
тами продуктивності сільськогосподарського 
виробництва через погіршення екологічного 
стану [20].

Таким чином, проблема якості є найваж-
ливішим чинником економічної та соціальної 
стабільності й екологічної безпеки в державі. 
Якість продукції забезпечується у процесах 
постачання, виготовлення та реалізації продук-
ції, впродовж яких матеріалізується найважли-
віший визначальний елемент конкурентоспро-
можності продукції – її якість.

Для визначення комплексного показника 
якості нового виробу лікеро-горілчаної продукції 
насамперед складається перелік споживчих пара-
метрів, тобто показників, які характеризують 

Рис. 1. Технологічний цикл виробництва лікеро-горілчаної продукції
Джерело: узагальнено автором на основі [15]
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Перевірка якості 
закупорювання 

пляшки
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технічний рівень і якість продукції та тією чи 
іншою мірою цікавлять її потенційних спожива-
чів. Ці показники об’єднують у такі групи [10]:

1) органолептичні (характеризують придат-
ність продукції до споживання);

2) технологічні (характеризують властивості 
сировини, матеріалів та інгредієнтів, необхід-
них для їх виробничого використання в подаль-
ших циклах лікеро-горілчаного виробництва);

3) надійності (важливі на всіх етапах руху 
продукції до споживача; вони свідчать про 
придатність продукції до збереження органо-
лептичних і низки технологічних показників 
якості під час її зберігання й транспортування);

4) екологічні (дають змогу судити про еко-
логічну чистоту продукції та її придатність до 
споживання);

5) естетичні (характеризують товарний 
вигляд продукції (розмір, колір, досконалість 
виробничого виконання продукції, раціональ-
ність форми тощо));

6) безпеки (характеризують особливості про-
дукції, що надають впевненість щодо безпеч-
ності людини для споживання лікеро-горілча-
ної продукції).

Точність і повнота добору цих показників 
суттєво впливають на достовірність розрахунку 
комплексного показника якості, а загалом і на 
визначення конкурентоспроможності нового 
виробу. Для кожного показника вказують чис-
лові значення, характерні для аналога і нового 
виробу, а також ті значення, що повністю задо-
вольняють потреби споживачів того сегменту 
ринку, на якому планується позиціонувати 
новий виріб.

Заходи, спрямовані на підтримання та підви-
щення якості продукції, призводять до значних 
витрат. Формування показників якості лікеро-
горілчаної продукції відбувається впродовж 
технологічного циклу виробництва (рис. 1).

Оскільки витрати на забезпечення якості 
є складовою собівартості реалізованої лікеро-
горілчаної продукції та впливають на її ціну, 
особливу увагу слід приділяти їх оптиміза-
ції і підвищенню ефективності. Своєчасне 
виявлення, обробка та подання інформації 
про витрати на забезпечення якості продук-
ції – необхідна умова для прийняття ефектив-
них управлінських рішень, що відіграє важ-
ливу роль у забезпеченні якості продукції під 
час управління процесами проектування, поста-
чання, виробництва та реалізації, сприяє під-
вищенню конкурентоспроможності й соціально-
економічної ефективності підприємства.

Різноспрямованість витрат для забезпечення 
якості продукції потребує наукового обґрунту-
вання та ідентифікації цього поняття. Форму-
вання інформації щодо витрат, яка необхідна 
у сфері якості, потребує правильного визна-
чення їх сутності.

Розглядати витрати для забезпечення якості 
як окрему категорію вперше запропонував 
Дж. Джуран (1951 р.). Він визначив витрати 

на якість як витрати, яких би не було за від-
сутності недоліків у виробництві. А.В. Фейген-
баум сформулював поняття «витрати на якість» 
так: в процесі покращення якості продукції 
витрати на якість або вартість якості є засобом 
кількісної оцінки загальної вартості, пов’язаної 
з якістю удосконалення продукції [23].

Бестерфілд визначив витрати на якість як 
такі, що виникають за недосягнення продук-
том або послугою якості, встановленої у вимо-
гах підприємства та його контракті з клієнтами 
й суспільством (1994 р.) [24].

Один з провідних дослідників управління 
якістю Дж. Шоттміллер трактує поняття 
«витрати на якість» як різницю між фактич-
ною вартістю продукції та її можливою собі-
вартістю, визначеною за умови відсутності 
випадків відмови від продукції або виникнення 
невідповідностей під час її виробництва [21].

Спільним для наведених визначень поняття 
«витрати на якість» є те, що їх формування 
відбувається під час або після процесу вироб-
ництва в результаті виникнення невідповід-
ностей, дефектів продукції та відмов від неї. 
Отже, Дж. Джуран, Бестерфілд, Дж. Шоттміл-
лер виділяють витрати на усунення або виправ-
лення наслідків від неналежного виготовлення 
продукції або надання послуг. Сьогодні біль-
шість тлумачень поняття «витрати на якість» 
поділяється на три групи:

1) більш висока якість означає те, що показ-
ники якості (продуктивність і функціональні 
можливості) коштуватимуть дорожче через 
додаткові витрати на оплату праці, матеріалів 
та проекту; додаткові вигоди від забезпечення 
якості не компенсують додаткових витрат;

2) вартість поліпшення якості менша, ніж 
економія; Е. Демінг пропагував саме цю кон-
цепцію, яка й нині широко застосовується 
в Японії; заощадження формуються в резуль-
таті зменшення доопрацювання продукції 
та зниження прямих витрат, які виникають 
через дефекти продукції; це обумовило виник-
нення концепції безперервного удосконалення 
процесу японських фірм;

3) витрати на якість – це додаткові витрати, 
понесені у разі незадовільної якості продукції, 
які включають не лише прямі витрати, але й ті, 
що виникають у результаті відмов споживачів, 
альтернативних втрат (втрачених вигод) і чис-
ленних прихованих витрат, що не ідентифіку-
ються у бухгалтерському обліку і не відобража-
ються у звітності.

Дослідження засвідчило, що в науковій літе-
ратурі є різні підходи до визначення поняття 
«витрати» у сфері якості. Спробу науковців 
дати відповідь на питання про їх сутність відо-
бражено у табл. 2.

На відміну від Дж. Джурана, Бестерфілда, 
Дж. Шоттміллера, в теоріях яких витрати 
пов’язані з якісними властивостями продукції, 
З. Хамдамов, К. Рахлін, Л. Скрипко та А. Кані-
вець поняття «витрати на якість» фактично 
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пов’язують із заходами, спрямованими на 
забезпечення якості продукції.

Д. Деміденко акцентує увагу на формуванні 
у продукції властивостей необхідного рівня 
якості, тобто забезпечення результату. Щодо 
визначення, яке надала І. Свєткіна, слід заува-
жити, що споживачі встановлюють вимоги не 
до системи якості продукції, а до самої якості 
необхідного їм товару. Підкреслимо, що ці нау-
ковці фактично мають на увазі витрати на забез-
печення якості продукції. Т. Попова пов’язує 
виникнення витрат на якість з окремими ета-
пами забезпечення якості продукції.

І. Чернуха та Г. Макаренкова тракту-
ють витрати на якість як періодичні витрати 
[3]. Проте, на нашу думку, витрати на якість 
є постійними, адже заходи із забезпечення якості 
продукції, на відміну від витрат на управління 
та поліпшення, мають безперервний характер.

Перша група авторів (Дж. Джуран, Бестер-
філд, Дж. Шоттміллер) надають універсальне 
визначення сукупності заходів із забезпечення 
якості. Проте така абстрактність є певним недо-
ліком щодо управління діяльністю із приведення 
продукції у відповідність до вимог споживачів, 
недопущення недоліків у виробництві, відмов 
(дефектів) для досягнення якості. Тому вважа-

ємо, що витрати на забезпечення якості продукції 
потрібно розглядати у контексті цієї діяльності.

Для надання авторського визначення 
витратам на забезпечення якості розглянемо 
складові системи управління якістю згідно 
з ДСТУ 9001:2015 (рис. 2).

В результаті проведеного дослідження з ура-
хуванням елементів системи управління якістю 
та відповідно до наведених визначень сформу-
льовано, що витрати на забезпечення якості 
продукції – це витрати підприємства на 
заходи, в результаті яких формуються якісні 
властивості продукції протягом операційного 
циклу згідно з потребами споживачів і техно-
логічними нормами.

На відміну від інших, це визначення:
– враховує місце підсистеми забезпечення 

якості в системі управління якістю (згідно 
з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015);

– включає витрати на всі заходи із забезпе-
чення якості продукції протягом операційного 
циклу підприємства.

Висновки. Забезпечення якості продукції 
для підприємств лікеро-горілчаної галузі є над-
звичайно актуальним, адже в умовах гострої 
конкуренції якість продукції сприймається як 
аналог комерційного успіху, формує престиж 

Таблиця 2
Трактування поняття «витрати» у сфері якості продукції

№ Автор Визначення поняття
Витрати на якість

1 Дж. Джуран [7] Витрати, яких би не було за умови відсутності недоліків у виробництві.

2 Бестерфілд [24] Витрати, що виникають за недосягнення продуктом або послугою якості, встанов-
леної у вимогах підприємства та його контракті з клієнтами і суспільством.

3 Дж. Шоттміллер 
[21]

Різниця між фактичною вартістю продукції та її можливою собівартістю, визначе-
ною за умови відсутності випадків відмови від продукції або виникнення невідпо-
відностей під час її виробництва.

4 З. Хамдамов 
[17]

Витрати на розробку, виготовлення й експлуатацію або споживання виробу певної 
якості.

5 Д. Деміденко [4] Витрати на створення сукупності властивостей, під час порівняння яких встанов-
люється рівень якості.

6 К. Рахлін, 
Л. Скрипо [13]

Усі витрати на плановані і систематично здійснювані види діяльності, відповідно 
до системи менеджменту якості, необхідні для задоволення встановлених і перед-
бачуваних потреб.

7 А. Канівець [8]

Сукупність витрат, спричинених вимогою досягнення або підтримки певного рівня 
якості на підприємстві, тобто обумовлених заходами щодо запобігання помилок, 
планомірного контролю якості, виправлення помилок всередині і поза фірмою, а 
також виконання зовнішніх менеджерських функцій у цій сфері.

Витрати на підвищення якості

8 І. Свєткіна [14]

Усі витрати на розробку та реалізацію запобіжних і коригуючих заходів, необхід-
них для задоволення встановлених споживачем вимог до системи якості продук-
ції; усунення виявлених невідповідностей продукції вимогам, що висуваються або 
передбачуваним, або запобігання потенційним невідповідностям.

Витрати на забезпечення якості

9 Т. Попова [11]
Сумарні затрати постачальника на проектування, виготовлення продукту, сервісне 
обслуговування споживача під час постачання йому якісного виробу і підтримки 
цієї якості протягом гарантійного терміну.

10
І. Чернуха, 

Г. Макаренкова 
[3]

Увесь комплекс періодичних витрат підприємства, спрямованих на випуск безпеч-
ної продукції, що має стабільні якісні характеристики в межах відповідного рівня 
для цієї групи продукції.

11 Н. Володіна [18]

Витрати цільового призначення виробничої діяльності, спрямовані на виявлення 
і створення необхідних технічних, організаційних й економічних умов, що гаранту-
ють досягнення необхідної якості продукції в процесі виробництва, а також втрати, 
спричинені невідповідностями заданого рівня якості вимогам споживача.
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будь-якого суб’єкта господарювання. Якість 
є основою для задоволення потреб кожної 
людини і суспільства, найважливішою складо-
вою конкурентоспроможності продукції. Прове-
дений аналіз поглядів на сутність визначення 
поняття «витрати на забезпечення якості» 
засвідчив, що в процесі своєї еволюції воно 
почало відображати не лише витрати, понесені 
в результаті виготовлення неякісної продукції, 
але й витрати на забезпечуючі та профілактичні 
заходи для запобігання виготовлення продукції 
невідповідної якості та збитків підприємства на 
всіх етапах операційного циклу. Для вирішення 
цієї проблеми на лікеро-горілчаних підприєм-
ствах слід запроваджувати та вдосконалювати 
систему управління якістю.
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Рис. 2. Структура системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 [6]


