
 
До уваги керівників підприємств, організацій, установ Черкащини! 

 

Розпочався 11-й Всеукраїнський конкурс якості продукції  
(товарів, робіт, послуг) "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ"    

 

Мета Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих 
товарів України" – об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах 
України сучасних методів управління якістю.  

Конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях.  
В рамках Конкурсу визначається краща продукція (товари, роботи, послуги) за 

наступними номінаціями "Продукція (продовольчі товари, промислові товари для 
населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх 
промислів)" і "Роботи та послуги". 

В кожній номінації підприємства-учасники поділяються на категорії: малі, середні та 
великі: 

Підприємство Мале Середнє Велике 
Кількість працюючих на підприємстві До 50 чол. Від 51 до 1000 чол. Більше 1000 чол. 

 
 

Критеріями оцінювання продукції (товарів, робіт, послуг), яка подається 
підприємствами (організаціями) на Конкурс, є: 

– використання підвищених показників якості та безпечності порівняно з чинними 
вимогами, підтвердження безпечності заявленої продукції протоколами випробувань, 
наявність сертифіката відповідності або інших документів, що підтверджують 
відповідність заявленої продукції, робіт, послуг; 

– використання регіональної та української сировини, матеріалів; 
– наявність атестованої випробувальної лабораторії або договору із субпідрядними 

організаціями на виконання випробувань; 
– забезпеченість та стан засобів вимірювальної техніки під час виробництва заявленої 

продукції; 
– естетичні властивості, дизайн, ергономіка, відображення національної та регіональної 

символіки в образі товару; 
– відсутність претензій (рекламацій) споживачів, контролюючих органів, закупівельних 

організацій щодо продукції, етика, естетика та культура поведінки персоналу під час 
надання послуги (виконання роботи); 

– порівняння ціни та якості з кращими аналогами та доступність на вітчизняному ринку 
для споживачів із різною купівельною спроможністю; 

– рівень інформування споживачів щодо споживчих властивостей заявленої продукції; 
– соціальна значимість продукції, роботи, послуги; 
– дотримання санітарно-гігієнічних норм та вплив заявленої продукції на навколишнє 

середовище під час виробництва, реалізації та утилізації заявленої продукції та інші. 
 

Визначення кращої продукції (товарів, робіт, послуг) на регіональному та 
загальнодержавному рівнях здійснюється у кожній номінації на підставі результатів 
моніторингу якості продукції (товарів, робіт, послуг), розрахункових рейтингів, висновків 
РКК та ГКК.  
 

 

Запрошуємо підприємства, організації, установи, представників малого та середнього 
бізнесу Черкаської області представити свою продукцію (товари, роботи, послуги) для 
участі в 11-му Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 
кращих товарів України” у 2014 році. 
 

 
Детальніше про умови Конкурсу: 

ДП “Черкасистандартметрологія”, кімната 604, вул. Гоголя,  278, м. Черкаси, 18002, 
тел/факс:  (0472)  45-73-79, www.st.ck.ua  


