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Доведено, що поліпшення якості продукції є головним чинником зростання ефективності 
суспільного виробництва, повного задоволення матеріальних і соціально-культурних потреб 
споживачів, а також успішності діяльності підприємства. Підкреслено, що  
актуальнішими стають питання контролю за якістю продукції, яка надходить на 
споживчий ринок України, адже державні стандарти якості лише гарантують безпеку 
продукції для споживача.  Розглянуто сутність категорій «якість»,  «якість продукції», 
«експертиза». Окреслено основні завдання проведення експертизи та наведено класифікацію 



видів експертизи. Систематизовано  зміни, що відбулися у сучасній  системі організації 
обігу товарів в Україні. Доведено необхідність упровадження нових  управлінських 
механізмів у процеси організації товарного обігу. Запропоновано в систему  організації 
товарно-виробничих відносин інтегрувати логістичний підхід до організації експертизи 
товарів, яка виступає інструментом, що забезпечує якість продукції та, як наслідок, 
конкурентоспроможність і ринкову стійкість.  Представлено принципову схему 
логістичного підходу до  застосування  контрольно-експертного інструментарію 
управління якістю, де об’єктом експертизи виступають два інтегровані потоки. Перший 
потік є процесом руху товарів від виробника до споживача,  другий потік являє собою 
процес комерційної діяльності (комерційну логістику) від вивчення, виявлення потреб, 
формулювання бізнес-ідеї до створення або реструктуризації комерційного підприємства. 
Отже, об’єктом захисту за допомогою споживчої експертизи є споживач, а об’єктом 
підтримки комерційної експертизи - виробник (підприємець). Але інтереси споживача і 
виробника збігаються на двох головних діючих елементах ринку – товарах і фірмі. 
Системно представлено функції споживчої і комерційної експертизи по відношенню до 
якості товару, конкурентоспроможності товару, конкурентоспроможності фірми, іміджу 
фірми. 
Доведено, що  при впровадженні  логістичного підходу до управління якістю можливо 
пов’язати у гармонізовану систему і збалансувати інтерес споживача і виробника при 
пріоритеті інтересів споживача. Визначено  основні принципи впровадження  логістичного 
підходу до управління якістю: 
Доведено, що системне  впровадження на всіх етапах ланцюга товарно-виробничих відносин 
контрольно-експертного інструментарію управління якістю дає змогу забезпечити  
належний рівень відповідності продукції  нормам чинного законодавства та  мінімізувати 
кількість  спірних ситуації, що виникають між споживачем і продавцем. 
 
It is proved that improvement of product quality is a major factor in the growth of the efficiency of 
social production, full satisfaction of the material and socio-cultural needs of consumers, as well as 
the success of the enterprise. It is emphasized that the issues of control over the quality of products 
coming to the consumer market of Ukraine become more topical, because state quality standards 
only guarantee the safety of products for the consumer. The essence of the categories "quality", 
"product quality", "expertise" is considered. The main tasks of the examination are outlined and the 
classification of types of expertise is given. The changes that have taken place in the modern system 
of organization of goods circulation in Ukraine are systematized. The necessity of introduction of 
new administrative mechanisms in the processes of organization of commodity circulation is 
proved. It is proposed to integrate the logistic approach to the organization of commodity-
manufacturing relations into the system of organization of commodity-production relations, which 
acts as an instrument ensuring the quality of products and, as a consequence, competitiveness and 
market stability. The principal scheme of the logistic approach to the use of control and expert tools 
of quality management is presented, where the object of expertise is two integrated flows. The first 
stream is the process of movement of goods from manufacturer to consumer, the second stream 
represents the process of commercial activity (commercial logistics) from studying, identifying 
needs, formulating a business idea for the creation or restructuring of a commercial enterprise. 
Thus, the object of protection by means of consumer expertise is the consumer, and the object of 
support of commercial expertise is the producer (the entrepreneur). But the interests of the 
consumer and the manufacturer coincide with the two main operating elements of the market - 
goods and firms. Systemic representation of the functions of consumer and commercial expertise in 
relation to the quality of goods, the competitiveness of the goods, the competitiveness of the 
company, the image of the company. 
It is proved that the introduction of a logistic approach to quality management can be linked to a 
harmonized system and balance the interest of consumers and producers with the priority of 



consumer interests. The basic principles of implementation of the logistic approach to quality 
management are defined: 
It is proved that the system implementation at all stages of the chain of commodity-production 
relations of the control and expert tools of quality management enables to ensure the proper level 
of conformity of products to the norms of the current legislation and to minimize the number of 
controversial situations that arise between the consumer and the seller. 
 
Ключові слова. Якість продукції, споживча експертиза, комерційна експертиза, 
контрольно-експертний інструментарій, управління якістю, інструменти регулювання. 
 
Keywords. Product quality, consumer expertise, commercial expertise, control and expert tools, 
quality management, regulatory tools. 

 
 
Вступ. Поліпшення якості продукції є головним чинником зростання ефективності суспільного 

виробництва, повного задоволення матеріальних і соціально-культурних потреб споживачів, а також 
успішності діяльності підприємства. Від того, наскільки успішно вирішується проблема забезпечення якості 
продукції на національному ринку, залежить  рівень розвитку економічної і соціальної сфер держави.  

Дедалі актуальнішими стають питання контролю за якістю продукції, яка надходить на споживчий 
ринок України, адже державні стандарти якості лише гарантують безпеку продукції для споживача. Об’єктивну 
оцінку якості товару можна зробити лише на основі системної оцінки якості, що визначається відповідно до 
міжнародних стандартів якості. 

Закономірно реанімується інтерес до експертних систем, які, на думку фахівців, у найближчій 
перспективі відіграватимуть провідну роль в усіх фазах товарно-виробничих відносин. Зазначене зумовлює 
необхідність вдосконалення інструментарію, що забезпечує якість продукції та спрощує відносини між 
постачальниками та споживачами.  

Постановка завдання. Дослідити сучасний інструментарій  регулювання якості продукції та 
представити напрями його вдосконалення. 

Результати.  
Забезпечення якості продукції  неможливе без відповідної системи управління  якістю. Сам зміст 

управління якістю і його значущість також залежать від рівня системи (міжнародного, державного, 
внутрішньофірмового). Кожна нова система управління якістю не створюється на новому місці, а в результаті 
накопичення нових засобів і методів управління реформується в нову систему, в максимальному ступені 
відповідну діючій на той момент економіці провідних країн світу. В результаті утворюється система  
менеджменту якості вищого типу.  

Якість - синтетичний показник, що відображає сукупний прояв багатьох чинників - від динаміки і рівня  
розвитку національної економіки до вміння організувати і керувати процесом формування якості в рамках 
будь-якої господарської одиниці. Разом з тим світовий досвід показує, що саме в умовах відкритої ринкової 
економіки загострення  конкуренції автоматично  посилює чинники, за яких лише якість забезпечує можливість 
займати стійкі ринкові позиції товаровиробникам та визначає результат їх господарської діяльності. При цьому 
найважливішою складовою системи управління якістю є, перш за все, якість продукції (товарів).  

Якість продукції - це сукупність споживчих властивостей, форми, зовнішнього вигляду й умов 
застосування, якими повинні бути наділена продукція  для відповідності своєму цільовому призначенню.  

Для визначення тих чи інших споживчих властивостей продукції необхідно використовувати 
експертизу товару, яка передбачає оцінювання ключових його характеристик, а також їх змін, що виникають у 
процесі руху товару.  

Симптоматично, що поняття «експертиза» знайшло відображення в Законі України «Про захист прав 
споживачів», відповідно до якого громадські об’єднання споживачів мають право «здійснювати незалежну 
експертизу якості і безпеки товарів (робіт, послуг)», а також брати участь за дорученням споживачів при 
проведенні експертиз по фактах порушення прав споживачів (стаття 45) [5].  

З етимологічної точки зору термін «експертиза» запозичено з французької – expertise. Він є похідним 
від латинського expertus – досвідчений. Поняття експертиза є широковживаним і визначається як «розгляд, 
дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну 
оцінку відповідному явищу» [1].  

У широкому розумінні експертиза – це дослідження стану певного об’єкта з метою надання висновку 
та оцінки щодо відповідності встановленим критеріям. Дослідження має проводиться досвідченою особою 
(групою осіб) для відповіді на питання, що вимагають спеціальних (наукових, професійних, дослідних) знань.  

Звужуючи семантичне наповнення до об’єктивізації категорії «товар», то експертизу визначають як 
дослідження з метою визначення якості товару, а також його відповідності існуючим стандартам [2, c. 50]. 

http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97


Метою експертизи є проведення аналізу й оцінювання якості товару та отримання незалежних 
компетентних висновків щодо його ідентифікації та фальсифікації, відповідності нормативним документам. 

Ключовими характеристиками товарів вважаються асортиментні, якісні, кількісні, вартісні 
характеристики. Проте, якщо проводиться комплексне експертне оцінювання, то об’єктом товарної експертизи 
може стати сировина, документи, технологічні процеси, зберігання, транспортування  та  післязбутове 
обслуговування. Незважаючи на те, що оцінюванню можуть підлягати одиничні екземпляри товару, все ж таки 
частіше експертизу проводять для пакувальних одиниць і товарних партій. Це зумовлено тим, що для них 
характерна спільність ознак, таких як одночасність виготовлення, спільність сировини та виробництва, єдині 
транспортні засоби. 

Завданнями експертизи є [4]: 
- проведення експертизи кількості і якості товарів з визначенням відповідності даним 

товаросупровідної та нормативної документації; 
- проведення ідентифікації товару з визначенням ступеню його придатності до споживання;  
- визначення відповідності виду, різновиду, найменуванню, градації за якістю; 
- визначення відповідності упакування, маркування передбаченим вимогам нормативної документації 

чи  контрактів; 
- відповідність товару штриховому коду, коду товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТ ЗЕД); 
- визначення країни походження товару; 
- визначення відповідності якості і вартості товару; 
- аналіз отриманих даних під час експертизи, їх оцінка, складання висновку. 
Враховуючи суттєвий прогрес у теоретичних дослідженнях сутності та видів експертиз, наведемо 

основні з них. Так, в основу класифікації експертиз можуть бути покладені такі критерії: підстави призначення 
експертизи, терміни і порядок її проведення, територіальні ознаки експертизи, мета проведення і вид об’єкта 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація експертиз за основними критеріями поділу 



За підставами призначення розрізняють такі види експертиз: первинні, або основні, повторні, 
контрольні. 

Первинна експертиза проводиться на підставі замовлення зацікавленої організації. В ній беруть участь 
два компетентних представники замовника експертизи, які мають право підпису акту експертизи або відмови 
від підпису в разі незгоди з результатами експертизи. 

Повторна експертиза проводиться в разі виникнення незгоди між зацікавленими сторонами в оцінці 
висновку з первинної експертизи. Результати повторної експертизи вважають остаточними, якщо вони 
збігаються з результатами первинної експертизи. 

Контрольна експертиза (перевірна експертиза) проводиться з метою перевірки роботи експертів, їх 
компетентності, правильності дій, достовірності, обґрунтованості висновків. Призначається ця експертиза з 
ініціативи керівництва експертної організації, арбітражу, суду, слідчих органів. 

За терміном проведення експертизи поділяють на постійні і тимчасові. 
Постійні експертизи проводяться на основі укладеної угоди з визначенням терміну її дії не менше як 

один рік. 
Тимчасові експертизи проводяться час від часу, оформляються тимчасовою угодою, гарантійним 

листом, заявкою. 
За порядком проведення експертизи поділяють на попередні ( первинні), додаткові, комплексні. 
Попередня експертиза проводиться перед наступною і являє собою базову експертизу, результати якої 

порівнюють. 
Додаткова експертиза проводиться внаслідок недостатньо повного експертного дослідження товарів, 

документів та інших матеріалів, виникнення нових питань, які не були поставлені при проведенні первинної 
експертизи. Додаткова експертиза доручається експерту, який проводив первинну експертизу. Результати 
оформлюються окремим актом, який доповнює акт первинної експертизи. 

Комплексна експертиза призначається для дослідження товару, щодо якого необхідно отримати 
комплексну оцінку основних показників. Для її проведення залучають експертів різних галузей науки, техніки і 
виробництва. Наприклад, для проведення експертизи харчових продуктів доцільно залучати таких спеціалістів, 
як технолог, товарознавець, санітарний лікар, інспектор з якості і стандартизації. 

Комплексна експертиза – експертиза споживчих властивостей товарів, яка проводиться для всебічного 
вивчення й оцінки якості груп однотипних товарів, що випускаються серійно для масового споживання. 

Оперативна експертиза – експертиза споживчих властивостей товарів, що ґрунтується на результатах 
заздалегідь проведених комплексних експертиз, що дає експертам змогу різко скоротити терміни експертних 
робіт при збереженні необхідної глибини й обґрунтованості експертних висновків.  

За територіальними ознаками експертизи поділяють на загальнодержавні, регіональні, місцеві, 
локальні. Не залежно від рівня та  масштабу діагностування та оцінювання експертиза проводиться 
атестованими експертами спеціалізованих установ.  

За об’єктом і метою експертизу поділяють на такі види: товарна експертиза, технологічна експертиза, 
екологічна експертиза, економічна експертиза,  судово-правова експертиза.  

Товарна експертиза – експертиза, яка поділяється залежно від об’єктів, що піддаються експертному 
дослідженню, на експертизу продовольчих та експертизу непродовольчих товарів. У процесі експертизи цих 
об’єктів визначають:  

- відповідність товарних якостей чинним державним стандартам, договірним умовам між 
постачальником і покупцем; 

- зниження сортності товарів у процесі виробництва і транспортування; 
- відповідність якості товару прейскурантній або договірній ціні тощо.  
Технологічна експертиза – експертиза, що досліджує технологію обробки сировини, напівфабрикатів і 

виробів, виготовлення продукції, відповідність продукції технологічним режимам і нормативам по кількісному 
і якісному стану.  

Екологічна експертиза – експертиза, що передбачає застосування сукупності методів аналізу 
експертами екологічних властивостей товару. При цьому враховується не лише безпосереднє споживання, але і 
всі супутні йому операції (зберігання, транспортування, розвантаження, вантаження тощо.).  

Економічна експертиза – процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом на основі спеціальних 
знань у сфері економіки фактичних обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення справи, 
що виникла в результаті правовідносин 

Судово-правова експертиза – дослідження, що проводиться експертом у порядку, передбаченому 
процесуальним законодавством, для встановлення по матеріалах кримінальної або цивільної справи фактичних 
даних і обставин. Вона проводиться на підставі спеціальної постанови особи, яка здійснює дізнання, слідчого, 
прокурора, а також за визначенням суду у сфері споживчих властивостей товарів.  

За галузевим профілем дослідження: розрізняють біологічну, сільськогосподарську, патентознавчу, 
товарну, товарознавчу, ветеринарно-санітарну, фітосанітарну експертизи тощо. 

З наведених визначень експертизи видно явний прогрес руху товару у бік потреб ринку. Водночас у 
сучасній організації обігу товарів в Україні сталися істотні зміни, суть яких полягає в такому:  

- комерціалізація діяльності державних торговельно-посередницьких структур; 
- висока самостійність товаровиробників і оптових підприємств у пошуку партнерів; 



- низька інформаційна прозорість ринку, відсутність надійної системи інформації про умови і 
можливості придбання, виробництва й доставки товарів; 

- збільшення приватних торговельних і торговельно-посередницьких фірм;  
- переважання елементів спонтанності в їх діяльності; 
-  відсутність розгорнутого торговельного законодавства; 
- неконтрольоване зростання стихійної торгівлі; 
- деформація інфраструктури внутрішньоїторгівлі; 
- погіршення якості торговельного обслуговування населення. 
Зазначені зміни зумовлюють упровадження нових управлінських механізмів у процеси організації 

товарного обігу. Запропоновно в систему  організації товарно-виробничих відносин інтегрувати логістичний 
підхід до організації експертизи товарів. 

Логістика розглядає матеріальний потік як цілісний об’єкт управління. Логістичний підхід передбачає 
необхідність упровадження системи інтегрованого управління номенклатурою продукції, що надходить у 
виробництво, а також готових товарів, що поставляються споживачеві.  Впровадження логістичних методів і 
принципів дає змогу гнучко реагувати на потреби споживачів, скорочувати час між прибуттям сировини та 
часом доставки товарів, зводити до мінімуму товарні запаси та пришвидшувати процес отримання інформації 
[3, с. 42].  

Експертиза у зазначеному ланцюжку є обов’язковою складовою, яка виступає інструментом, що 
забезпечує якість продукції та, як наслідок, конкурентоспроможність  і ринкову стійкість.  

На рис. 2 подано принципову схему логістичного підходу до  застосування  контрольно-експертного 
інструментарію управління якістю. 
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Рис. 2. Принципова схема логістичного підходу до застосування контрольно-експертного 

інструментарію управління якістю 
 
Запропонована модель є універсальною і може бути використана стосовно будь-яких груп товарів. Як 

видно з рис. 2, об’єктом експертизи виступають два інтегровані потоки. Перший потік є процесом руху товарів 
від виробника до споживача, який практично в усіх працях з логістики позначається як об’єкт застосування 
комплексу методів управління матеріальними, фінансовими й інформаційними потоками, тобто методів 
логістики. Але, передусім, головним завданням першого інтегрованого потоку є своєчасна доставка до 
споживача товару необхідної якості. Тому перший потік є об’єктом управління споживчої логістики, а 



експертиза споживчих властивостей товару, що здійснюється на кожному етапі цього потоку, є споживчою 
експертизою товарів. 

Дійсно, однією з особливостей сучасного періоду є перехід розвинених країн від так званої 
«індустріальної» економіки до «сервісної». Особливістю «сервісної» економіки є, передусім, націленість 
підприємства на підвищення ефекту корисності, більш повне задоволення специфічних запитів клієнтів, 
споживачів.  

Споживча експертиза – це встановлення відповідності споживчих властивостей, якості товарів вимогам 
безпеки й іншим нормам і визначення допустимості комерційної реалізації товару для запобігання можливій 
несприятливій дії товару на здоров’я людини і пов’язаним з нею соціальним, економічним  та іншим 
негативним наслідкам реалізації товару [10, c. 28].  

Споживча експертиза товарів певною мірою регламентується законодавством про захист прав 
споживачів ( основні – Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів»;  
Розпорядження КМУ від 29 березня 2017 р. № 217-р «Про схвалення Концепції державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 року»; Розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 983-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на 
період до 2020 року»; Постанова КМУ  від 15 червня 2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»; Постанова 
КМУ від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів), антимонопольним законодавством, системою сертифікації і 
контролю якості товарів (Держспоживстандартом України було розроблено та прийнято Верховною Радою три 
закони у сфері реформування системи сертифікації і акредитації: Закон України «Про стандартизацію»; Закон 
України «Про підтвердження відповідності»; Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 
тощо)  

Суттєвий вплив на процеси забезпечення якості продукції має діяльність громадських організацій. 
Основними з них є: Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація з якості (УАЯ), 
Українське товариство якості (УТЯ), приватна організація СЕРТИКОМ, Академія якості (АЯ), Український 
міжнародний фонд якості (УМФЯ) Український союз промисловців і підприємців (УСПП) та інші.  

Маючи за мету формування громадської думки, громадського діалогу і співпраці при виробленні 
національної політики у сфері якості та безпечності, громадські інституції намагаються  сформувати  в Україні 
нову філософію якості та ділової культури. 

Будучи платформою для об’єднання потенціалу експертної спільноти країни, вони працюють над 
виробленням рекомендацій щодо загальнонаціональних підходів до розв’язання проблем підвищення ділової 
досконалості для українського бізнесу та поліпшення якості життя громадян України; сприяють формуванню, 
прийняттю та реалізації рішень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 
орієнтованих на розв`язання проблем якості у різних сферах життєдіяльності нашої держави; опрацьовують 
шляхи розв`язання проблем якості в Україні, забезпечення поліпшення якості продукції (послуг), підвищення 
досконалості і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення життя громадян України.  

Що стосується Закону України «Про захист прав споживачів», то його призначення, відповідно до 
назви Закону, – захист прав саме споживачів. Згідно із Законом, споживачем є фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо 
не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника [5]. Тобто 
товари (роботи, послуги) використовуються виключно для особистих (побутових) потреб, не пов’язаних з 
отриманням прибутку. Головне в споживчій експертизі – дотримання, забезпечення, захист інтересів 
споживачів, комплексна підтримка споживача на ринку товарів і послуг. Але в сучасній ринковій економіці 
суспільство також зацікавлене в підтримці виробника, підприємця, комерсанта, від професіоналізму яких 
залежить забезпечення інтересів споживача. Тому другий потік являє собою процес комерційної діяльності 
(комерційну логістику) від вивчення, виявлення потреб, формулювання бізнес-ідеї до створення або 
реструктуризації комерційного підприємства. В цілому ж комерційна логістика супроводжується комплексом 
методів комерційної експертизи підприємництва.  

Комерційна експертиза – це оцінка можливостей і визначення чинників підвищення ефективності 
комерційної діяльності, встановлення відповідності планованої господарської діяльності цілям отримання 
прибутку, а також екологічним та іншим вимогам законодавства з метою запобігання можливим несприятливим 
впливам цієї діяльності на навколишнє природне і соціальне середовище і пов’язаним з ними негативним, для 
об’єкта комерційної експертизи (підприємця), економічним, соціальним, правовим та іншим наслідкам 
функціонування комерційного підприємства. 

Отже, об’єктом захисту за допомогою споживчої експертизи є споживач, а об’єктом підтримки 
комерційної експертизи - виробник (підприємець). Але інтереси споживача і виробника збігаються на двох 
головних діючих елементах ринку – товарах і фірмі. Проте, слід мати на увазі і певні відмінності в інтересах 
споживача і виробника. У фокусуванні на товарі споживача, передусім, цікавить якість товару, а виробника – 
конкурентоспроможність товару порівняно з іншими конкурентами. Виробник, як показує практика, може 
поставляти товар незадовільної якості, але цьому протидіє система споживчої експертизи товарів, що 
контролює дотримання законодавства про захист прав споживачів, антимонопольного законодавства, 
сертифікацію товарів. При фокусуванні на відносинах суб’єктів ринку основне місце в системі інтересів займає 
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підприємець, який зацікавлений передусім у пошуку і реалізації методів забезпечення конкурентоспроможності 
фірми. Споживач же, в принципі, байдужий до інтересів виробника. Але на формування іміджу фірми (який 
входить до системи чинників, що визначають конкурентоспроможність) впливає і стійкість довіри до неї 
споживача, через що він віддає перевагу товарам саме цієї, а не іншої фірми. У зарубіжній практиці діяльність 
зі створення позитивного іміджу фірми називають «Паблік рилейшнз» і, як правило, залучають відповідні 
організації (консалтингові центри, фонди підтримки підприємництва тощо) для підвищення безпеки продукції 
для споживача, впровадження екологічно чистих технологій, забезпечення соціального благополуччя 
працівників, проведення добродійних акцій тощо [7, c. 50]. 

Основні особливості функцій споживчої і комерційної експертизи по відношенню до якості товару, 
конкурентоспроможності товару, конкурентоспроможності фірми, іміджу фірми наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Основні функції споживчої і комерційної експертизи 
Функції  по відношенню до  об’єкта Об’єкт експертизи 

споживчої експертизи комерційної експертизи 
Якість товарів Оцінювання, перевірка якості товарів 

на відповідність нормам 
Виявлення чинників формування 
якості товарів 

Конкурентоспроможність 
товарів 

Протидія недобросовісній конкуренції Розробка і реалізація методів 
забезпечення конкурентоспроможних 
товарів 

Конкурентоспроможність 
фірми 

Антимонопольне регулювання  Розробка і реалізація методів 
забезпечення 
конкурентоспроможності фірми 

Імідж фірми Оцінювання відповідності товарів 
іміджу фірми 

Створення позитивного іміджу фірми

 
В цілому основне завдання  при впровадженні  логістичного підходу до управління якістю полягає в 

тому, щоб пов’язати в гармонізовану систему і збалансувати інтерес споживача і виробника при пріоритеті 
інтересів споживача. 

З урахуванням специфіки об’єкта і предмета дослідження, на підставі загальних принципів експертизи, 
можуть бути виділені такі основні принципи впровадження  логістичного підходу до управління якістю: 

1. Системність експертизи: вона як вид діяльності повинна охоплювати усі стадії комерційної і 
споживчої логістики і є елементом (підсистемою) логістичної системи. 

2. Зворотний зв’язок в експертизі: контроль за якістю експертних висновків  шляхом зіставлення з 
еталонами і нормами. 

3. Регулярність експертизи і наступність у її проведенні шляхом: принципу зворотного зв’язку, 
систематичного врахування експертних висновків, формування потенційних кандидатів в експерти і 
вдосконалення системи експертизи. 

4. Гласність експертизи за допомогою широкої публікації: переліку організацій, що здійснюють 
експертизу; списків експертів; керівників і відповідальних осіб державних і місцевих органів, що приймають 
рішення; документів, що регламентують організацію і діяльність основних суб’єктів експертизи; інформацію 
про роботу науково-методичних центрів експертизи; переліку експертиз, що проводяться; результатів і 
матеріалів експертизи (за винятком конфіденційної інформації, спеціально обумовленої в законодавстві і 
нормативних актах). 

5. Рівність стартових умов для об’єктів експертизи: прийняття замовлення на експертизу незалежно 
від масштабів, форм власності і фінансового стану комерційних підприємств. 

6. Незалежність експертів і процедури підготовки експертних висновків від процедур його 
замовлення і застосування результатів замовником. 

7. Зняття «конфлікту інтересів» у суб’єктів експертизи через недопущення певних осіб (суб’єктів) до 
виконання тих або інших функцій у процесії проведення експертизи: експерти не повинні брати участі в 
експертизі об’єктів, з представниками яких склалися відносини, що дозволяють представити їх як спільність 
або конфлікт інтересів. Експерти не повинні оцінювати проекти (фірми, товари тощо) підприємств, у яких вони 
працюють, а також автори (розробники, виробники) яких конкурують з експертом у рамках одного джерела 
ресурсів. Експерти не повинні оцінювати діяльність організацій, з якими у них є комерційні зв’язки. 

8. Персоніфікація експертів: експерт у першу чергу є фахівцем відповідного рівня і профілю, а лише 
потім представником конкретної організації. 

9. Відповідальність суб’єктів експертизи: відповідальність експерта як за свої висновки, так і за 
використання конфіденційної інформації, отриманої ним при проведенні експертизи. 

Висновки. Таким чином, якість продукції як головний показник конкурентоспроможності 
підприємства, а у глобальному вимірі і держави,  зумовлює необхідність упровадження  інструментарію 
регулювання якості продукції, спрямованого на  максимальне задоволення споживачів.  На мікро-рівні такі 
функції виконує внутрішньофірмова система менеджменту якості. На рівні комерційних відносин - комерційна 



експертиза, а на макрорівні одним з інструментів виступає споживча експертиза. Отже, системне  
впровадження на всіх етапах ланцюга товарно-виробничих відносин контрольно-експертного інструментарію 
управління якістю дає змогу забезпечити належний рівень відповідності продукції нормам чинного 
законодавства, мінімізувати кількість спірних ситуації, що виникають між споживачем і продавцем і ( або) 
виробником (постачальником) та підвищити  рівень інформування, надаючи об'єктивні дані для правильного 
вибору, перед яким споживачі опиняються щодня. 
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