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Чорнопищука з Всесвітнім днем якості 

 

Кожен другий четвер листопада суспільство відзначає Всесвітній день 

якості. День, що покликаний привернути увагу до проблем якості товарів та 

послуг, які ми споживаємо.  

Якість - це не тільки безпека товарів та послуг для людини і довкілля, 

не тільки дотримання стандартів, але ще більшою мірою задоволеність 

запитів та очікувань споживачів, поліпшення життя людей в цілому. Це одна 

із найпріоритетніших проблем у економіках провідних країн світу.  

За сучасних умов якість і досконалість є ключем до успіху будь-якого 

підприємства, будь-якої галузі та, звісно ж, кожної країни. Поняття якості 

тісно пов'язане з тим, що ми називаємо благами сучасної цивілізації, якістю 

життя: а це і збереження навколишнього середовища, і фізичне здоров'я, і 

психологічний комфорт людини. 

Всі ми розуміємо, що проблеми якості не виникли на порожньому 

місці. Їх активізації сприяв бурхливий економічний ріст і жорстка, інколи 

жорстока конкуренція, коли на догоду надприбуткам недобросовісні 

виробники стали жертвувати показниками якості. Це стосується всіх, 

включаючи навіть ряд багатьох іменитих брендів. Але практика доводить 

неспроможність такої позиції. Незадовільна якість виступає в ролі 

стримуючого і вкрай негативного в економічному відношенні фактора для 

всієї світової спільноти, для кожного споживача. 

І сьогодні, коли Україна визначилася зі своїм європейським шляхом 

розвитку, питання якості набуває особливої актуальності. Адже європейські 

правила суттєво відрізняються від тих, до яких звикли вітчизняні 

підприємства.  

Нам приємно констатувати, що сьогодні, навіть у складних 

економічних умовах Черкащина має виробників, для яких питання якості 



продукції є пріоритетом. Такі підприємства мають перспективу не лише на 

вітчизняному, а й закордонних ринках. Хочеться підтримати і тих 

виробників, які лише розпочинають цей шлях змін та запроваджують 

системи управління якістю та безпечністю продукції на виробництві. 

Сподіваємося, що їх кількість з кожним роком буде лише зростати у нашому 

регіоні.  

Наостанок хочеться побажати виробникам та споживачам якості у 

всьому. Україні – миру, добробуту та процвітання на шляху становлення 

вітчизняної економіки та інтеграції до Європи.  

 

 


