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США
Обгрунтовано особливості світового досвіду в системі управлін.
ня якістю продовольчої продукції в США.
The validity is particulars of World experience to total quality
management provisional good in the USA.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вступ України в СОТ дав по
штовх до розроблення нових та гар
монізації до світових вимог існуючих
нормативноправових актів, прове
дення досліджень у сфері стандарти
зації, метрології, сертифікації щодо
встановлення та покращення якісних
параметрів продукції. Саме тому не
обхідно переосмислити теоретичну
сутність якості продукції, визначи
ти її роль у функціонуванні ринку
продовольства, системі формування
попиту та стимулювання збуту.
Якість продовольчої продукції
впливає на якість життя, стан демог
рафічної ситуації в Україні. Резуль
тати наукових досліджень (200 рес
пондентів проведені в Полтавській
області за віковими групами свід
чать, що в групі населення від 17 до
30 років є порушення медичних норм
харчування, зокрема із необхідних
за нормою 80 кг м'яса і м'ясопро
дуктів в 2009 році було спожито 51
кг (63,8 %). Зокрема, споживання
м'ясосальної продукції респонден
тами даної групи становило 18,6 кг
на 1 особу на рік, з них 13,9 кг м'яса
та 4,7 кг сальної продукції, у віковій
групі 31—45 років — 12 кг м'яса та
6,7 сала, у віковій групі 46—60 — 10
кг м'яса та 6,7 кг сала, а люди старші
за 61 рік споживають 6,5 кг м'яса та
4 кг сальної продукції [1].
Основною складовою м'ясних
продуктів є білок. Він є структурним
компонентом клітин усіх тканин i
органів, виконує каталiтичнi функ
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ції, входить до складу деяких фер
ментів, є основою всіх життєвих про
цесів. Біологічна цінність м'яса ха
рактеризується якістю білкових ре
човин за вмістом і збалансованістю
незамінних амінокислот і перетрав
люваністю білка, а також якістю жи
рів за вмістом поліненасичених жир
них кислот та за перетравлюваністю
жирів.
Фізіологічна норма споживання
людиною білка становить 70—75 г на
добу. В розвинутих країнах його що
добове споживання на душу насе
лення складає до 55 г, в Україні цей
показник становить лише 10—15 г,
тобто в декілька разів менше за нор
му [2]. При недостачі білка погір
шується засвоєння деяких вітамінів,
корисних жирів, багатьох мікроеле
ментів, порушуються обмінні проце
си, знижується імунітет. Це призво
дить до уповільнення росту й розвит
ку дітей, а у дорослих виникають гли
бокі функціональні зміни у печінці,
порушується залоз внутрішньої сек
реції, змінюється гормональний ста
тус, погіршується засвоєння пожив
них речовин нервова та серцева
діяльність, знижується працездат
ність у цілому. М'ясо містить багато
заліза, фосфору та незначну кiль
кiсть кальцію. З мікроелементів най
більше значення мають мідь, цинк,
алюмiнiй, марганець та iн.
Санітарногігієнічні показники
якості м'яса дозволяють визначити
його безпеку для людини. У складі
м'яса контролюється вміст мікробі

ологічних і хімічних забруднювачів,
які можуть потрапляти в м'ясо ще
за життя тварин з навколишнього
середовища, з кормом і водою.
Хімічні забруднювачі контролюють
за вмістом токсичних елементів
(свинець, кадмій, ртуть, миш'як), пе
стицидів, антибіотиків, радіо
нуклідів.
Для м'яса, що є сировиною для
виготовлення широкого асортимен
ту м'ясних продуктів, важливе зна
чення мають функціональнотехно
логічні властивості (ФТВ). Вони виз
начають поведінку білка як основно
го компонента в складних м'ясних
системах у взаємодії з іншими скла
довими (жир, вода, мінеральні речо
вини і ін.) під впливом різних техно
логічних чинників.
Під ФТВ розуміють сукупність
показників: величину рН, що водо
зв'язує та емульгує, жироутримую
чу, гелеутворюючу здатності, роз
чинність у воді, сольових розчинах та
інші властивості м'яса. За ФТВ мож
на судити про ступінь прийнятності
м'яса для виробництва м'ясних про
дуктів певної асортиментної групи.
Якість виробничозаготівельно
збутової діяльності щодо продо
вольчої продукції може змінювати
ся під впливом різних чинників, які
можна об'єднати в наступні підгру
пи:
— природні чинники: вік, поро
да, стать, вгодованість тварин, ана
томічне походження відрубу;
— біохімічні та фізикохімічні
чинники: автолітичні й мікробіоло
гічні зміни, окислювальні процеси;
— технологічні чинники: умови
вирощування і транспортування,
передзабійного утримання тварин;
умови забою і первинної обробки;
параметри холодильної обробки та
зберігання м'яса; умови засолу,
теплової обробки, копчення, суш
ки й ін.
Якісні характеристики продукції
у процесі виробництва формуються
також під впливом внутрішньо
організаційних чинників та конку
ренції у процесі просування товару
на ринок. Тому важливим для кож
ного підприємства в умовах ринко
вої економіки є управління якістю,
тобто впровадження системи забез
печення оптимальних кількісноякі
сних параметрів продукції з метою
покращення її якості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні основи інновацій
ної діяльності підприємств висвітле
но в роботах П.Т.Саблука [3], О.М.
Азарян [4], Г.І. Груби [5] та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтувати особливості світо
вого досвіду в системі управління
якістю продовольчої продукції в
США.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління якістю продукції є
одним з аспектів державного регу
лювання у відповідності до стандар
ту ІSО 9000, п. 3.2. Система управлі
ння якістю здійснюється шляхом
організації та регламентації таких
функцій, як:
— контроль якості продукції на
всіх етапах у виробничозаготівель
нозбутової діяльності;
— розроблення політики якості;
— збір, аналіз та розподіл інфор
мації про якість отриманої про
дукції, а також про досягнення на
уки, техніки та технології;
— розв'язання питань якості з
постачальниками, споживачами,
державними та територіальними ор
ганами
— розробка та впровадження
функцій контролю, які впливають на
усунення виявлених недоліків.
Зазначені функції пов'язані між
собою, що дає підставу для об'єднан
ня їх у окрему систему якості. Сис
тема якості є сукупністю організа
ційнотехнологічних методів, про
цесів і ресурсів виробництва, що за
безпечують управління якістю у
відповідності з запланованими ціля
ми у сфері якості. Управління якістю
в кожній країні має свої особливості.
Особливої уваги заслуговує досвід
впровадження системи аналізу не
безпечних чинників та критичних
точок контролю — НАССР (Hazard
Analysis and Critical Control Point) в
США. НАССР включає в себе захо
ди, які забезпечують безпеку вироб
ництва продукції на необхідному
рівні, причому саме в тих критичних
точках технологічного процесу, де
може виникнути загроза появи не
безпечних чинників [6, с. 14]. Дана
система дає можливість виділити
потенційно небезпечні чинники при
виробництві продукції та запобігти
їх виникненню, сприяє підвищенню
конкурентоздатності виробленої
продукції і її експортному потенці
алу за допомогою сертифікації сис
теми управління якості на базі
міжнародних стандартів ISO серії
9000, 14000, 18000, 22000 [7]. В міжна
родному масштабі НАССР визнана
як найбільш ефективна методика за
безпечення безпечності продоволь
чих продуктів, що дозволяє сконцен
трувати ресурси і зусилля підприєм
ства в критичних процесах вироб
ництва, та сприяє зниженню ризику
випуску і продажу неякісної про
дукції. На основі впровадження
НАССР в різних країнах світу роз
роблені національні стандарти з пи
тань безпеки продуктів харчування.
Наприклад, Данія ввела в дію стан
дарт DS 3027 "Безпека харчових про
дуктів відповідно до НАССР" [8].
Російська Федерація ввела в дію на
ціональний стандарт ГОСТ Р
51705.12001 "Система якості. Управ

114

ління якістю харчових продуктів на
основі принципів НАССР. Загальні
вимоги" [9]. Міжнародна організація
зі стандартизації підготувала проект
міжнародного стандарту "Системи
управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги" (ІSО 22000) [10,
7 ,с. 15]. Закон України "Про внесен
ня змін до закону України "Про
якість та безпеку харчових продуктів
та продовольчої сировини" [11,
Ст20] зобов'язує суб'єкти підприєм
ницької діяльності "...здійснювати
заходи щодо поетапного впрова
дження на підприємствах харчової
промисловості міжнародної системи
забезпечення безпеки харчових про
дуктів НАССР", а також "... застосо
вувати санітарні заходи та належну
практику виробництва, системи
HACCP та/або інші системи забез
печення безпечності та якості під час
виробництва та обігу харчових про
дуктів", на базі системи НАССР.
Система управління якістю еко
логічно чистої продовольчої про
дукції, що створена відповідно до
міжнародних стандартів ISO серії
9000, спрямована на забезпечення
високої якості продукції в процесі
виробничозаготівельно збутової
діяльності.
Дана система може бути впро
ваджена практично на кожному
підприємстві. Її дієвість залежить від
правових, адміністративних, еконо
мічних і моральноетичних методів.
Основними завданнями системи
управління якістю екологічно чистої
продовольчої продукції є: проведен
ня аналізу ризиків у процесі вироб
ничозаготівельнозбутової діяль
ності, визначення критичних точок
управління, встановлення критичних
меж, впровадження автоматизова
ної системи моніторингу всіх етапів
виробничозбутової діяльності, про
ведення систематичного та об'єктив
ного контролю діяльності, визначен
ня коригувальних дій, ведення доку
ментації та реєстрації даних.
Функціонування системи управ
ління якістю екологічно чистої про
довольчої продукції не можливе без
блоку забезпечення якості продукції
(БЗЯП), що може бути структурним
підрозділом, який підпорядкований
адміністрації підприємства. Керівник
БЗЯП обирається на конкурсній ос
нові або за контрактом і затверд
жується наказом директора підприє
мства згідно з чинним законодав
ством. До складу групи БЗЯП мо
жуть входити: лікар ветеринарної
медицини, начальник лабораторії
якості, начальник сировинного
відділу, головний технолог, дирек
тор з виробництва, начальник транс
портної ділянки, майстер цеху, інже
нер мікробіолог, заступник директо
ра з якості; начальник відділу стан
дартизації та сертифікації. Кількість
членів групи має визначатися в за
лежності від виду та величини під

приємства.
Основними функціями та обо
в'язками групи БЗЯП є:
— ідентифікація та реєстрація
будьяких невідповідностей, пов'я
заних з порушенням системи управ
ління якістю екологічно чистої про
довольчої продукції в процесі вироб
ничозаготівельнозбутової діяль
ності;
— ініціювання коригувальних дій
щодо управління невідповідним про
цесом;
— планування та керівництво
проведенням контролю функціону
вання системи на підприємстві;
— ініціювання запобіжних дій
щодо попередження виникнення не
відповідностей, які пов'язані із про
дукцією, процесом або системою
управління якістю екологічно чистої
продовольчої продукції в цілому;
— забезпечення розроблення,
впровадження та підтримування си
стеми документації, що стосуються
безпеки продукції.
Роль адміністрації підприємства
у впровадженні і функціонуванні си
стеми полягає у відповідальності за
інформування персоналу про важ
ливість виконання законодавчих і
нормативних вимог щодо безпеки
харчових продуктів; забезпеченні
відповідності політики щодо якості
продукції меті підприємства та нор
мативним вимогам; призначенні
(звільненні) керівника БЗЯП та зат
вердженні робочої групи БЗЯП;
організації навчання персоналу, а
також контролі за функціонуванням
системи управління якістю.
Основними вимогами системи є
встановлення, документування, впро
вадження та підтримка системи уп
равління якістю екологічно чистої
продовольчої продукції для забезпе
чення виявлення ризиків у сфері за
стосування системи, їх ідентифі
кації, а також управління всіма ви
явленими ризиками. Документація
системи повинна містити: докумен
тально оформлену політику щодо
безпеки продукції, отриманої при
первинній переробці продовольчої
продукції, інформацію про вироб
ництво, інформацію про сировину та
перелік інгредієнтів, опис продукту,
план, звіти групи БЗЯП, методики
проведення моніторингу і контролю,
протоколи, іншу документацію роз
роблену підприємством.
Аналіз ризиків вимагає володін
ня грунтовними технічними та нау
ковими знаннями в різних сферах
для належної ідентифікації всіх по
тенційних небезпечних чинників.
Поверхово проведений аналіз ри
зиків призведе до розробки неадек
ватного плану системи управління
якістю екологічно чистої продоволь
чої продукції. Процес проведення
аналізу ризиків включає три стадії:
виявлення, аналіз ризиків та оцінку
ризиків.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На стадії виявлення ризиків гру
па БЗЯП повинна виявити та склас
ти перелік всіх потенційних ризиків
(біологічних, хімічних та фізичних),
які можуть виникати на етапах ви
робничозаготівельнозбутового
процесу, та відповідних запобіжних
дій.
Ризики, що наведені для груп
продовольчої продукції у державних
санітарних правилах і нормах, тех
нічних і технологічних регламентах,
потрібно у першу чергу включати до
переліків біологічних, хімічних та
фізичних небезпек.
1. Біологічні ризики несуть пря
му небезпеку для здоров'я (бактерії,
віруси та паразити):
— сlostrisium botulinum, Shigella
dysenteriae, Listeria monocytogenes,
Escherichia coli 0157:H7, Salmonella
typhimurium, Salmonella holeraesuis,
Brucella suis, Vibrio vulnificus, вірус
гепатиту А, деякі мікотоксини (аф
латоксини).
— ризики середнього рівня, що
здатні до екстенсивного поширення:
— salmonella enteriditis; Panho
genic Escherichia coli, Streptococcus
pyogenes;
— ризики середнього рівня з об
меженою здатністю поширення:
staphylococus aureus, Ctostridium
perfringens, Bacillus cereus, Vibrio
parahaemolyticus, Coxiella bumetii,
Yersinia entertocolitica, Campylo
bacter fetus, Trichinella spiralis.
Ааналізуючи біологічні ризики,
слід враховувати внутрішні та зов
нішні чинники, такі як водна ак
тивність, кислотність, окислюваль
новідновний потенціал, хімічний
склад продукту (вуглець, азот, солі
та інше), вологість, температура.
2. Хімічні ризики. Хімічні забруд
нювачі (контамінанти) можуть по
трапляти природнім шляхом з кор
мами під час вирощування тварин
або можуть бути додані під час пе
реробки харчових продуктів. Хімічне
забруднення може виникнути в будь
якій точці виробничого ланцюга хар
чових продуктів. До хімічних ризиків
відносяться:
а) хімічні речовини, що виника
ють природно (алергени, мікотокси
ни, гістамін, токсини молюсків);
б) хімічні речовини, що потрап
ляють у харчові продукти (поліхло
ровані біфеніли, пестициди, антибіо
тики, важкі метали, харчові добавки,
вітаміни та мінерали, мастила, дез
інфікуючі засоби, фарби і т. ін.);
в) хімічні речовини з пакуваль
них матеріалів (пластифікатори,
вінілхлорид, друкарська фарба та
чорнило; свинець, олово).
3. Фізичні ризики — тверді сто
ронні предмети в харчових продук
тах. Фізичні ризики можуть виника
ти на різних етапах технологічного
процесу виробництва продукції: від
отримання вхідних матеріалів до
відвантаження готової продукції та
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її споживання.
У межах системи управління які
стю екологічно чистої продовольчої
продукції розглядаються лише такі
ризики, які є суттєвим для виробниц
тва даної продукції. Аналіз виявле
них ризиків проводиться для кожно
го етапу від виробництва продукції
до споживача (виробництва, за
готівлі, переробки, збуту). Крім того,
аналіз ризиків, виконаний для кож
ного виду продовольчої продукції
або процесу виробничозаготівель
нозбутової діяльності, має бути пе
реглянутий і затверджений, якщо
відбулися будьякі зміни у технології
утримання тварин, рецептурі готової
продукції, процесі переробки, паку
ванні, зберіганні та призначенні про
дукту.
Аналіз ризиків проводиться в
наступній послідовності:
1) аналіз вхідних матеріалів, опис
продукту, перелік інгредієнтів (гру
па БЗЯП повинна проаналізувати
інформацію в описі продукту і виз
начити, як ця інформація може впли
нути на технологічний процес);
2) оцінка технологічних операцій
стосовно небезпечних чинників (ме
тою цього кроку є виявлення всіх
потенційно небезпечних чинників,
що пов'язані з кожною технологіч
ною операцією, маршрутом чи схе
мою руху працівників);
3) спостереження за технологіч
ними етапами (робоча група БЗЯТ
повинна досконало вивчити кожний
етап виробництва, контролювати
роботу працівників на кожному етапі
виробництва, постійно контролюва
ти дотримання санітарногігієнічних
правил та реєструвати небезпеки);
— проведення вибіркового ана
лізу продукції.
Інформація, яка отримана під час
процесу аналізу ризиків, може вико
ристовуватися для визначення:
— ступеня серйозності небезпек;
— оцінки ризиків, що пов'язані з
виявленими небезпечними чинника
ми;
— процедур, в яких можна зас
тосувати контроль для того, щоб за
побігти, усунути або зменшити до
прийнятного рівня небезпеку.
Під час оцінки ризику повинні
розглядатися скарги споживачів,
повернення партій продукту, резуль
тати лабораторних аналізів, інфор
мація про випадки захворювання та
інші факти щодо здоров'я людини.
Після завершення аналізу ри
зиків робоча група БЗЯП повинна
розглянути, чи існують запобіжні за
ходи з управління ризиками, що про
водяться систематично в плановому
порядку, регламентовані в санітар
ногігієнічних правилах і нормах, із
застосуванням чинних процедур за
гальних принципів харчової гігієни.
До запобіжних заходів відно
сяться:
— перевірка етапів виробництва,

заготівлі, транспортування та збері
гання, переробки вхідних матеріалів
і збуту готової продукції;
— контроль параметрів техноло
гічного процесу екологічно чистого
виробництва;
— ремонт та технічне обслугову
вання обладнання;
— повірка та калібрування за
собів вимірювання;
— процедури боротьби з гризу
нами;
— підготовка води центрально
го водопостачання для потреб пер
винної переробки свиней;
— використання детекторів ме
талу на виробничих лініях перероб
ки;
— періодичний контроль кон
центрації шкідливих речовин у по
вітрі;
— прибирання приміщень;
— правила особистої гігієни пер
соналу;
— навчання персоналу;
— миття, дезінфекція обладнан
ня, інструменту, посуду тощо.
Щодо кожного ризику, виявле
ного у ході аналізу ризиків, повинна
бути визначена одна чи декілька кри
тичних точок управління. Критич
ною точкою управління може бути
місце розташування підприємств,
приміщень, сировина, технологія її
виробництва, обладнання, склад
продукту або етап технологічного
процесу, де можуть застосовувати
ся заходи, запобігання, усунення чи
мінімізації впливу небезпечних чин
ників на якість та безпеку продо
вольчої продукції.
Для кожної критичної точки уп
равління слід визначити та встанови
ти критичні межі. Критична межа —
це максимальні або мінімальні зна
чення, за яких потрібно прийняти
управлінське рішення щодо запобі
гання, усунення чи зменшення до
прийнятного рівня виникнення не
безпеки.
Критичні межі встановлюють
для таких запобіжних заходів, як ре
гулювання температури, часу, фізич
них розмірів, вологості, рН, сольо
вої концентрації, наявності хлору,
в'язкості, консервантів.
Критичні межі для параметрів
технологічних процесів виробниц
тва, заготівлі та збуту м'ясосальної
продукції регламентовані в норма
тивних документах (технологічних
інструкціях і нормах, чинних сані
тарних правилах і нормах).
Для кожної критичної точки уп
равління на всіх етапах виробничо
збутової діяльності повинна бути
створена автоматизована система
моніторингу. Для роботи автомати
зованої системи моніторингу необ
хідним є використання ПК останнь
ого покоління на кожному із етапів
виробництва, заготівлі та збуту про
довольчої продукції, що достатній для
нормальної роботи з MS Windows XP
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
та MS Office 2003 Pro та підключений
до мережі Іnternet. Тут буде створе
но сайт (електронна сторінка) для
фіксування спостережень, збирання,
оброблення, передавання та аналізу
інформації про стан критичних кон
трольних точок управління якістю,
для розроблення коригувальних дій
з метою запобігання виникнення та
усунення ризиків. Контроль за сай
том буде здійснюватись сервером,
розміщеним у головному підпри
ємстві угрупування.
До працівників, які призначають
ся для здійснення моніторингу кон
трольних точок управління, нале
жать: лінійний персонал, оператори
обладнання, персонал із технічного
обслуговування, персонал із забез
печення якості.
Персонал, що проводить моніто
ринг контрольних точок управління,
повинен знати методику проведення
моніторингу, розуміти мету та важ
ливість моніторингу, бути неупере
дженими, негайно надавати інформа
цію про порушення критичних меж.
Моніторинг може означати ви
мірювання певного параметру про
дукту або технологічного процесу
для встановлення того, чи дотриму
ються критичні межі (температури,
мікроклімату, часу, рН тощо). Моні
торинг включає спостереження за
тим, чи застосовується запобіжна
дія в певній контрольній точці управ
ління. Система моніторингу повинна
включати: метод проведення та пер
іодичність моніторингу; персонал,
відповідальний за оцінку результати
моніторингу; реєстрацію результатів
моніторингу.
Для кожної контрольної точки
управління повинні бути встановлені
задокументовані коригувальні дії,
які застосовуються, якщо результат
моніторингу показує, що дана точка
вийшла за критичні межі. Скрізь, де
спостерігається відхилення від вста
новлених критичних меж, необхідно
застосовувати коригувальні дії. То
му коригувальні дії повинні включа
ти:
— визначення і усунення причи
ни невідповідності;
— ізолювання ураженої про
дукції;
— документування виконаних
коригувальних дій.
Виконання коригувальних дій
має відбуватися за будьякого відхи
лення, щоб гарантувати безпеку еко
логічно чистої продовольчої про
дукції та запобігати повторному ви
никненню відхилення.
Програма коригувальних дій ви
робника повинна включати:
— проведення розслідувань для
визначення причини відхилення;
— ефективні заходи щодо запо
бігання повторному виникненню
відхилення;
4) перевірку ефективності вико
наної коригувальної дії.
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Для підтвердження контролю
неякісної продукції та виконаної
коригувальної дії повинні вестися
протоколи (зареєстровані дані).
Відповідні протоколи дозволяють
перевірити, чи виробник контролює
відхилення і виконує ефективні ко
ригувальні дії.
Функціонування системи управ
ління якістю екологічно чистої про
довольчої продукції передбачає про
ведення систематичного та об'єктив
ного внутрішнього контролю як кон
трольних точок управління, так і
всього процесу виробництва, за
готівлі та збуту. Елементами пере
вірки є: внутрішні аудити, заходи з
перевірки калібрування; цільовий
відбір проб та проведення лабора
торних аналізів; мікробіологічні вип
робування; регламентовані пере
вірки.
Впровадження системи управлін
ня якості екологічно чистої продо
вольчої продукції, в складі якої фун
кціонують виробничі, заготівельні та
збутові підприємства, неможливе
без чіткого планування кожного з
етапів виробництва, яке передбачає
визначення:
— вимог до якості продукції;
— обсягів та термінів виконання
запланованих робіт;
— стратегії розвитку та струк
турної перебудови виробництва;
— штрафних санкцій за відхи
лення від запланованих показників.
Система управління якістю фор
мується на комплексному підході
виробничозаготівельної та збутової
діяльності й передбачає:
— надання беззаперечної га
рантії якості продукції, оскільки ви
моги до неї (якості) можна заклада
ти та контролювати на кожному
етапі виробництва, заготівлі, збуту.
При цьому контроль полягає не
тільки у виявленні та усуненні де
фектів, а й встановленні причин їх
виникнення;
— взаємодію (відвертість та взає
модопомога) між підприємствами ,
що дозволяє виявити невідповідність
товару якісним параметрам раніше,
ніж це знизить довіру споживачів, а
відповідно і попит на продукцію;
— можливість об'єднати функції
відділів маркетингу окремих підпри
ємств З метою цілеспрямованого
аналізу смаків та уподобань спожи
вачів, які постійно змінюються, а та
кож відстежування інновацій на рин
ку виробництва ідентичної про
дукції.
Таким чином, система управлін
ня якості продукції це — сукупність
організаційнотехнологічних заходів,
способів, прийомів, що проводяться
підсистемою аналізу небезпек і кон
трольних критичних точок та блоком
забезпечення якості продукції і
новітніх екологічних технологій зав
даннями яких є: проведення моніто
рингу, аналізу ризиків, визначення

критичних точок управління, вста
новлення критичних меж та уперед
жувальних заходів, спрямованих на
забезпечення якості продукції у
відповідності стандарту ІSО 9000.
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