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ВСТУП
Виробництво якісної продукції, розвиток національної економіки в цілому
неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання
точних вимірювань, які в свою чергу, впливають на всі напрями соціальної
сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров'я, безпеку життя,
відпочинок, захист довкілля. Постійне підвищення якості товарів і послуг є
нині одним з базових економічних і політичних завдань для розвитку всіх видів
діяльності в Україні.
Сьогодні сфера обслуговування та товарознавство характеризуються
значними

динамічними

процесами,

внаслідок

яких

виникають

зміни

структурно-функціональних параметрів підприємств, збільшується асортимент
продукції, розширюється номенклатура додаткових послуг, застосовуються
різноманітні форми та методи обслуговування. Усі ці складні й неоднозначні
зміни впливають на вимоги до якості товарів і послуг, додаючи їм нових
характеристик та критеріїв оцінки. До того ж послідовна інтеграція у світове
економічне співтовариство теж зумовлює необхідність цілеспрямованих дій
щодо взаємоузгодження та вдосконалення чинної нормативної документації, яка
б сприяла міжнародному обміну товарами і послугами, підвищенню якості й
конкурентоспроможності на всіх рівнях виробництва та надання послуг заради
кінцевої мети – задоволення вимог споживачів.
Таким чином, сучасний ринок товарів і послуг потребує професійних
фахівців, які б досконало знали найсуттєвіші матеріали та положення системи
Національної стандартизації України і Державної метрологічної служби,
нормативні документи системи сертифікації, основні правила стандартизації та
сертифікації товарів і послуг, а також засоби вимірювань та кваліметрію.
Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни, дозволять
забезпечити високу кваліфікацію майбутніх фахівців у їх багатогранній
діяльності,

використовувати

досягнення

стандартизації,

сертифікації

та

метрології в управлінні якістю продукції і послуг, сприяти прийняттю
самостійних правильних рішень в умовах жорсткої конкуренції під час
вирішення наукових і виробничо-господарських завдань для одержання високих
результатів.
4

24

26

-

Форма підсумкового контролю
(екзамен/залік)
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Самостійна робота (год.)

1

Лабораторні (год.)

150

Практичні, семінарські (год.)

5

Обсяги за
видами
навчальних
занять
Лекції (год.)

Семестр

Обов’язкова

Рік підготовки

Денна
форма
навчання

Загальна кількість годин

Форма
Статус
організації дисципліни
навчально (обов’язкова
го процесу
чи
вибіркова)
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1. ОПИС, МЕТА ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ

100

екзамен

Мета вивчення дисципліни «Стандартизація та сертифікація
товарів і послуг» полягає у визначенні ролі стандартизації та сертифікації
товарів і послуг, які невід’ємно пов’язані між собою, тому вивчення їх в одному
навчальному курсі дає повніше уявлення про важливість кожного з цих
напрямків діяльності. Складовою частиною інтелектуального потенціалу курсу
дисципліни є сукупність знань про методи контролю та оцінки якості товарів і
послуг, а також вміння реалізувати ці знання на практиці.
Сучасні фахівці мають бути спроможні розв’язувати нові завдання з
урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій, новітніх
досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції;
мають орієнтуватись у питаннях метрології, стандартизації, контролю якості,
сертифікації та відповідності продукції, вміти вести пошук і добирати методи,
способи та засоби оцінювання якості; обробляти, використовувати, передавати
та користуватись цими знаннями у повсякденній праці.
Завданнями навчальної дисципліни є надання знань, вмінь і
компетентностей із стандартизації, сертифікації товарів і послуг, основ
метрології та вимірювальної техніки, про виміри фізичних величин, методи та
засоби забезпечення їх єдності, засоби досягнення потрібної точності, про
похибки вимірювань та опрацювання результатів вимірювання, про проблеми
розвитку, основні принципи організації стандартизації, управління якістю
відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000, структуру системи
сертифікації УкрСЕПРО, міжнародне співробітництво України в галузі
метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації.
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Очікувані результати навчання
(компетентності і програмні результати навчання)
Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення
навчальної дисципліни
Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких
компетентностей:
К 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
К 02. Здатність планувати та управляти часом.
К 03. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні з
елементами наукової новизни.
К 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
К 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
К 06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
К 07. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
К 08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
К 09. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо відповідно до
морально-етичних і правових норм.
К 10.Здатність розуміти процеси розвитку і зміни у суспільстві та
застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні
виробничих проблем.
К 11.Здатність до системного й критичного аналізу освітніх теорій та
практики та їх застосування як основи загальної і конкретної педагогічної
діяльності й наукового дослідження / інноваційного проекту.
К 12. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та
нефахівців, здійснювати консультування з питань освіти.
К 13.Здатність розпізнавати й реагувати на різноманітність студентів та
орієнтувати їх на прогрес і досягнення.
К 14.
Здатність
удосконалювати
викладання
та
навчання,
використовувати електронне навчання та інтегрувати його в навчальне
середовище.
К 15. Здатність розробляти і керувати проектами шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей.
К 16. Здатність до використання принципів, методів та організаційних
процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
К 17. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації.
К 18. Здатність застосовувати нові підходи, до аналізу та прогнозування
складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності та
прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
К 19. Здатність здійснення професійної діяльності у нормативноправовому полі (на основі знань законодавства, галузевих норм та стандартів).
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К 20. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі
здійснення професійної діяльності у сфері торгівлі та підприємництва,
організовувати роботу керованого колективу відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності та охорони і гігієни праці.
К 21. Здатність до організації робіт, пов’язаних з підбором та
експлуатацією технологічного обладнання виробництв товарів/підприємств
торгівлі.
К 22. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою стану і
оптимізацією діяльності підприємств торгівлі, підвищенням якості товарів і
послуг в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
К 23. Здатність обирати оптимальну стратегію ведення господарської
діяльності підприємств / організацій торгівлі та забезпечення якості товарів і
послуг.
Програмні результати навчання:
ПР 01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про
освіту.
ПР 02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого
розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання.
ПР 03. Застосувати здобутки психолого-педагогічної теорії та практики,
освітні педагогічні технології на рівні, необхідному для досягнення інших
результатів освітньої програми.
ПР 04. Знати новітні методи та інструментальні засоби освітніх
досліджень, у тому числі методи та засоби проектування/моделювання.
ПР 05. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з
різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем у сфері
торгівлі, товарознавстві, у виробничій діяльності сфери обслуговування.
ПР 06. Знати правові та етичні норми, державні стандарти нормативні
документи з якості, стандартизації, сертифікації товарів і послуг для оцінки
професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих проектів у
сфері торгівлі в умовах суперечливих вимог. Знати правові та етичні норми,
державні стандарти нормативні документи з якості, стандартизації, сертифікації
товарів і послуг для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації
соціально-значущих проектів у сфері обслуговування в умовах суперечливих
вимог.
ПР 07. Знати і враховувати економічні умови конкурентного забезпечення
позиції виробництва / організації сфери торгівлі на ринку. Знати і враховувати
економічні умови конкурентного забезпечення позиції виробництва /
організації сфери обслуговування на ринку.
ПР 08. Знати принципи ефективного управління персоналом і ресурсами
та упровадження сучасних систем менеджменту у товарознавстві, торгівельній
діяльності. Знати принципи ефективного управління персоналом і ресурсами та
упровадження сучасних систем менеджменту у виробничій діяльності сфери
обслуговування.
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ПР 09. Організовувати освітній процес (співпрацю в команді),
реалізувати професійно-практичні засади навчання, керувати пізнавальною
діяльністю студентів.
ПР 10.Формувати у студентів навички педагогічного проектування,
моделювання, здійснювати педагогічний контроль і моніторинг результатів
навчання.
ПР 11. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного
(дослідницького у науковій роботі) завдання у виробничій сфері та
формулювати висновки за його результатами.
ПР 12. Володіти основами виробничого проектування та експертної
оцінки якості товарів і послуг у сфері торгівлі.
ПР 13.
Аналізувати і оцінювати стан господарської діяльності
підприємств торгівлі та ризики в умовах неповної інформації та суперечливих
вимог.
ПР 14. Обирати оптимальну стратегію та сучасні технології у сфері
торгівлі з метою здійснення ефективної господарської діяльності та
раціонального використання сировинних ресурсів.
ПР 15. Обґрунтовувати підприємницькі ідеї та управляти проектами.
ПР 16. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання,
обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу.
ПР 17. Здійснювати ділову комунікацію на підприємствах / установах
сфери торгівлі.
ПР 18. Уміти спілкуватися іноземною мовою у виробничій та соціальносуспільній сферах професійної діяльності.
ПР 19. Обирати та критично оцінювати інформацію в галузі професійної
діяльності із вітчизняних та зарубіжних джерел.
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає
розподіл курсу на модулі, які являють собою сукупність тем дисципліни.
Оцінювання

поточних

навчальних

досягнень

студентів

доцільно

здійснювати за 100-бальною шкалою та оцінкою в системі ECTS.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, працюючи на
заняттях – 70 балів, з них 50 балів – аудиторна робота, 20 балів – позааудиторна
робота.
Аудиторна робота – це робота на практичних заняттях та індивідуальних
заняттях, відповіді на індивідуальні картки, підсумковий модульний контроль.
Позааудиторна робота включає в себе: участь (доповідь) у студентських
конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, публікація статей у
збірниках наукових праць студентів, написання та захист реферату, самостійна
робота щодо написання та захисту наукового проекту тощо.
Атестації проводяться у формі виконаних тестових знань. Тестове
завдання, як правило, містить 30 запитань. Результати атестації оцінюються в
діапазоні від 0 до 30 балів.
Студент, який дав повну відповідь на всі питання тестового завдання
додає у свій рейтинг певну суму балів (не більше 30). Результат атестації
зараховується за умови набору, не менше 50% від максимальної, відведеної
суми балів.
Якщо студент в підсумку поточного та підсумкового контролю не набирає
60 балів, йому надається можливість перескладання дисципліни (не більше двох
разів: один раз викладачеві і один раз комісії).
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Змістовий модуль 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

10
3,8

11
3,8

12
3,8

2

6

Всього балів

Тестовий
контроль

Модуль 3
(самостійна робота)

Наукова робота
Всього за модуль

Модуль
2
(теоретичний)

середовищіРобота в модульному

Модуль 1
(практичний)

Реферат
Самостійна робота

Всього за модуль

Розподіл балів, які отримують студенти
(Приклад для денної форми навчання)

13
3,8

50

30

6

6

20

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Засоби діагностики результатів навчання
Методи оцінювання: усне та письмове опитування, контрольні роботи,
поточне тестування на підсумкових модульних контролях та самостійно
виконанні практичні завдання, підсумковий тест.
Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на
основі результатів, отриманих за трьома модулями:
І. Практичний;
ІІ. Самостійний;
ІІІ. Теоретичний.
10

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни
різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється
під час поточного або рубіжного контролю.
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА1. СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Загальні відомості про стандартизацію.
1.2. Роль стандартизації в розвитку господарства країни.
1.3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.
ТЕМА 2. ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ
2.1 Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації продукції.
2.2 Вимоги до параметричних рядів.
2.3 Методика створення параметричних рядів
ТЕМА 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
3.1.Основні методи стандартизації та їх особливості.
3.2.Поняття уніфікації та її види.
3.3.Нормоконтроль технічної документації.
3.4.Міжнародна діяльність зі стандартизації.
ТЕМА 4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
4.1 Органи державної і галузевої служби стандартизації.
4.2 Об’єкти стандартизації.
4.3 Категорії нормативних документів із стандартизації.
4.4 Організація робіт із стандартизації.
4.5 Вітчизняні системи стандартів.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
5.1 Класифікація промислової продукції і показники її якості.
5.2 Фактори, що обумовлюють якість продукції.
5.3 Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження
комплексної системи управління якістю.
ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
6.1 Розвиток контролю якості.
6.2 Розробка методів оцінки якості продукції.
6.3 Діяльність метрологічної служби із забезпечення якості продукції.
ТЕМА 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
7.1 Рівень якості продукції і методи його визначення.
7.2 Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення,
експлуатації.
ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
8.1.Досвід управління якістю.
8.2.Статистичні методи управління якістю.
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8.3.Людський фактор в управлінні якістю продукції.
ТЕМА 9. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
9.1Основні положення державної системи сертифікації продукції.
9.2 Види і системи сертифікації продукції.
ТЕМА
10.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
10.1 Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.
10.2 Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.
10.3 Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції і
послуг.
ТЕМА
11.
МІЖНАРОДНІ
СИСТЕМИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
І
СЕРТИФІКАЦІЇ
11.1 Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельноекономічних зв’язків між країнами.
11.2 Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).
11.3 Розвиток сертифікації в країнах світу.
11.4 Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.
ТЕМА 12: СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОСЛУГ
12.1. Класифікація послуг
12.2. Якість послуг
12.3. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
12.4. Сертифікація готельних послуг
12.5.Сертифікація послуг ресторанного господарства
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
з/п
1

2
3
4

5
6
7

8
9
10

11

12

Назви змістових
модулів і тем
Тема
1.
СУТНІСТЬ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА
ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Тема 2.
ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ
Тема 3. ОСНОВНІ
МЕТОДИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Тема 4. ДЕРЖАВНА
СИСТЕМА
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
УКРАЇНИ
Тема 5. СИСТЕМА
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
Тема 6. КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТА ПОСЛУГ
Тема 7. МЕТОДИ
ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТА ПОСЛУГ
Тема 8. УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ТА ПОСЛУГ
Тема 9. ДЕРЖАВНА
СИСТЕМА
СЕРТИФІКАЦІЇ
Тема 10.
НОРМАТИВНОПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ
Тема 11. МІЖНАРОДНІ
СИСТЕМИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ І
СЕРТИФІКАЦІЇ
Тема 12.
СЕРТИФІКАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ
ПОСЛУГ
Усього годин

Лекції

Самостійна
робота
10

Всього, годин

2

Практичні
заняття
2

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

5

9

2

2

5

9

2

4

5

11

2

2

5

9

24

26

100

150

14

14

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1: СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
План
1.1. Загальні відомості про стандартизацію.
1.2. Роль стандартизації в розвитку економіки країни.
1.3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.
1.1.

Загальні відомості про стандартизацію

Основні терміни:
Стандартизація – діяльність з метою досягнення оптимального ступеня
упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального
та багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань.
Сертифікація – дії третьої сторони, які доводять, забезпечують необхідну
впевненість в тому, що продукція ідентифікована належним чином, процес або
послуга відповідають конкретному нормативному документу.
Метрологія – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх
єдності та способи досягнення необхідної точності.
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань, вмінь та
компетентностей, які забезпечують їх кваліфіковану участь у реалізації вимог
нормативних документів системи сертифікації та стандартизації, а також
єдності вимірювань, поширених і затверджених законодавчими актами.
Завданням освоєння дисципліни є придбання професійних компетенцій,
що дозволяють ширше використовувати методи забезпечення високої якості
продукції, робіт і послуг, заснованих на тріаді «стандартизація, метрологія та
підтвердження відповідності», а також:
 підготовка нової генерації спеціалістів, здатних розв’язувати складні
господарські проблеми у сфері стандартизації, сертифікації та
метрології;
 вивчення основних відомостей із стандартизації, сертифікації та
метрології;
 розвиток та поглиблення набутих знань для продажу товарів і надання
споживачам послуг.
Стандартизація, метрологія, сертифікація акумулюють найновіші
досягнення науки і техніки, органічно поєднують фундаментальні та прикладні
галузі науки. Вони не тільки сприяють швидкому впровадженню наукових
досягнень в практику, але й допомагають визначити найбільш економічні та
перспективні напрями розвитку науково-технічного прогресу і економіки країни
(рис.1.1).
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Рис. 1.1. Цілі та завдання стандартизації
Все це досягається завдяки:
 створенню нормативних вимог до якості сировини, продукції, процесів,
послуг;
 створенню єдиної системи показників якості продукції, способів її
випробувань та контролю;
 забезпеченню єдності та правильності вимірювань у країні;
 удосконаленню систем термінології і позначень у різних галузях;
 створенню системи нормативної документації.
Значення стандартизації, сертифікації і метрології у забезпеченні
регулювання якості продукції та надання послуг визначається функціями, які
вони виконують у різних сферах економіки:
 нормативна – формування вимог до продукції, процесів, послуг,
методів;
 регулятивна – вплив на ринок товарів і послуг, захист вітчизняного
виробника та споживача;
 соціальна – забезпечення безпеки та якості товарів, послуг; захист прав
споживачів.
Кожне суспільство не може існувати без технічного законодавства та
нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи
виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя,
здоров’я, майна людей та довкілля. Стандартизація і є тією діяльністю, яка
виконує ці функції.
Наприклад, стандартизація в техніці є своєрідним відображенням
об’єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона є неминучим
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наслідком відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість
продукції на даному рівні розвитку науки та техніки.
Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб на будь-якому етапі
економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх
виготовленні.
Таким чином, об’єктивні закони розвитку науки та промисловості
неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою високої якості продукції,
що може бути досягнута на даному історичному етапі.
Завдяки стандартизації людство може свідомо керувати своєю
економічною і технологічною політикою, домагаючись випуску виробів високої
якості.
В умовах науково-технічного прогресу (НТП) стандартизація є
унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові,
технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти. В
економічно розвинутих країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення
якості продукції і ріст життєвого рівня населення тісно пов’язані з широким
використанням стандартизації.
1.2. Роль стандартизації в розвитку економіки країни
Сучасний
стан
науково-технічного
прогресу
характеризується
прискореним темпом розвитку науки і техніки, більш тісною взаємодією та їх
впливом на виробництво. Розвиток техніки пов'язаний зі значним ускладненням
обладнання, використанням різних систем машин і приладів, які
взаємопов'язані між собою більш жорстким режимом їх експлуатації,
використанням широкої номенклатури речовин і матеріалів. Відбувається
процес поширення кооперації і значне ускладнення зв'язків між галузями
економіки, підприємствами та організаціями. Різко зростають вимоги до
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції. Першорядне
значення набувають питання надійності та безпеки товарів виробничого та
споживчого призначення.
З метою підвищення ефективності суспільного виробництва та
поліпшення якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль, адже вона
акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно з'єднує
фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню
наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та
перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу та економіки
країни.
Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки у системі
управління технічним рівнем якості продукції - від наукових розробок і до
експлуатації та утилізації виробів. Стандартизація поєднує науку, техніку і
виробництво, сприяє забезпеченню єдиної технічної політики в різних галузях
економіки, технічному переозброєнню виробництва, широкому впровадженню
сучасної техніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації і
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автоматизації виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це сприяє
розвитку економіки країни.
Характерною особливістю стандартизації є те, що сфера її дії та
застосування, рівень впливу знаходяться у широкому діапазоні. Немає такої
сфери діяльності людини, до якої б не була причетна стандартизація. Адже з
поширенням і поглибленням пізнання, розвитком науки і техніки,
удосконаленням виробництва масштаби робіт значно зростають і поширюється
сфера використання принципів стандартизації.
Основна мета стандартизації – це оптимальне впорядкування об'єктів
стандартизації для прискорення науково-технічного прогресу, підвищення
ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, удосконалення
організації управління та розвиток міжнародного економічного, наукового і
технічного співробітництва.
Стандартизація відповідно до основної мети має різні завдання. Головне
завдання – створення системи нормативної документації, яка визначає
прогресивні вимоги до продукції, що виготовляється для потреб народного
господарства, населення, оборони держави та експорту, до її розробки,
вироблення та застосування, а також забезпечення контролю за правильністю
використання цієї документації.
Стандартизація є організаційно-технічною основою економічного і
науково-технічного співробітництва між країнами, ефективним засобом
поширення зв'язків між країнами і ліквідування технічних бар'єрів у
міжнародній торгівлі. Зміцнення науково-технічних та економічних зв'язків
привертає увагу до стандартизації усіх розвинених країн світу та країн, що
розвиваються, а також технічних, економічних, міжнародних, регіональних і
національних організацій, фірм і підприємств. Це є наслідком об'єктивної
необхідності стандартизації в управлінні економічними і виробничими
процесами.
Останнім часом однією з ключових проблем науково-технічного та
економічного розвитку країн є проблема якості продукції. Поліпшення якості
продукції (процесів, робіт послуг) - це проблема не тільки споживча чи
технічна, але й економічна, соціальна й політична проблеми суспільства.
Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корінних змінах
матеріальних і соціальних умов життя населення висувають на перший план
проблему якості. Поліпшення якості товарів (процесів, робіт, послуг) можливе
тільки на основі стандартизації. Управляти та підвищувати якість можливо
тільки на основі стандартів та іншої нормативно-законодавчої документації.
Стандарти встановлюють вимоги до якості та надійності методів контролю і
випробовувань продукції, створюють необхідну єдність, без якої неможливий
подальший розвиток технічного рівня.
Стандарти та інші нормативні документи складають значну і важливу
частину нормативної бази економіки країни. Розробку стандартів здійснюють
вчені та спеціалісти головних і базових організацій зі стандартизації усіх
галузей економіки. На основі результатів науково-дослідних, проектноконструкторських і дослідницько-технологічних робіт у стандартах
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встановлюються перспективні вимоги, тобто закладаються не тільки показники,
що визначають якість продукції на даному етапі, але й перспективні показники
технічного рівня, якості та економічності, відповідно до яких повинна
проектуватися і освоюватися нова продукція.
Стандарти з випереджаючими вимогами є своєрідним прогнозом
технічного прогресу продукції, що розробляється. При цьому повинні
використовуватися найсучасніші методи прогнозування та оптимізації.
Математичні методи оптимізації кількісних вимог стандартів дають можливість
отримувати найвищий ефект від стандартизації.
Стандарти та інша нормативна документація відіграють важливу роль при
вирішенні технічних, економічних і соціальних проблем країни, тому належить
постійно підвищувати науково-технічний рівень чинних стандартів, оновлювати
їх з метою заміни застарілих показників і своєчасного відображення вимог
НТП.
Технічними комітетами України зі стандартизації розроблено понад 500
термінологічних стандартів в усіх галузях діяльності, що дозволило
сформувати основи української науково-технічної термінології. В Україні
станом на 01.01.99 р. надано чинності 2 160 державним (національним)
стандартам, близько 60% з яких гармонізовані з міжнародними. Проблема
міжнародної гармонізації стандартів як важливого засобу ліквідування
перешкод у торгівлі та промисловому співробітництві знайшла відбиття в
Завершальному Акті, який підписали усі європейські держави, Канада й США в
серпні 1975 р. у Гельсінкі (Фінляндія).
На території України протягом 1998 р. затверджено та впроваджено в
різних галузях 102 державних стандарти України, з яких 28 - пряме
впровадження стандартів міжнародних організацій зі стандартизації ISO та
ІЕС. Впровадження міжнародних стандартів дає змогу виробникові не тільки
піднести якість вітчизняних товарів до рівня міжнародних вимог, але й
забезпечити перебудову виробництва, його організацію, технологію, систему
управління якістю відповідно до рівня розвинених країн світу. Наявність
сертифіката відповідності міжнародному стандарту забезпечить для
українського виробника доступ на міжнародний ринок.
З метою забезпечення ефективного доступу українських виробників
(експортерів) до міжнародних, міждержавних (країн СНД) і національних
нормативних документів створено Головний інформаційний фонд стандартів.
Нормативні документи цього фонду використовуються в усіх галузях
суспільного виробництва та споживання продукції (надання послуг). За станом
на 01.10.98 р. у Головному інформаційному фонді стандартів Держстандарту
України зберігається понад 104 тис. нормативних документів, у тому числі 20
тис. стандартів, що мають статус національних, понад 13 тис. міжнародних
стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної
електротехнічної комісії (ІЕС), понад 17 тис. міждержавних стандартів країн
СНД, близько 6,6 тис. європейських стандартів.
Фонд галузевих стандартів складає понад 43 тис. нормативних
документів. Оновлення Фонду галузевих стандартів здійснюється дуже
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повільно і складає 0,4% за 5 років (1994 - 1998 pp.). За роки незалежності в
Україні зареєстровано 314 галузевих стандартів.
У Національному автоматизованому інформаційному фонді стандартів
зберігається понад 100 тис. нормативних документів, які постійно
поновлюються. Працює міжнародна бібліографічна електронна база даних
PERINORM.
Протягом 1993-1998 pp. затверджено 18 державних класифікаторів
України.
Головний інформаційний фонд взаємодіє з міжнародними і іноземними
організаціями зі стандартизації на підставі договорів, укладених
Держстандартом України. Протягом року до Головного інформаційного фонду
надходить понад 10 000 одиниць нормативних документів. Впроваджено
повнотекстову автоматизовану базу даних стандартів Європейського Союзу,
що дає змогу будь-якій урядовій установі, підприємству чи організації,
незалежно від форми власності та виду діяльності, громадському об'єднанню
або приватній особі ознайомитися з необхідними інформаційними
матеріалами.
В Україні стандартизація, що має державний характер, спрямована на
забезпечення:
• єдиної технічної політики;
• захисту інтересів вітчизняних виробників і споживачів продукції
(процесів, робіт, послуг);
• економії всіх видів ресурсів;
• відповідності продукції (процесів, робіт, послуг) світовому рівню якості
та надійності;
• гармонізації національних нормативних документів зі світовими
аналогами;
• відповідності вимог нормативних документів законодавчим актам;
• сприяння виходу української продукції на світовий ринок.
Поряд з державною широко використовується галузева стандартизація.
Так, набуває подальшого розвитку стандартизація на рівні підприємств. Відділи
зі стандартизації є у кожному міністерстві (відомстві), об'єднаннях, науководослідних інститутах, конструкторських бюро. Роботи з підвищення
ефективності виробництва, технічного рівня та якості продукції проводяться з
використанням стандартизації.
Україна перебуває на етапі становлення ринкової економіки. Складна
економічна ситуація, дефіцит державного бюджету не дають змоги знайти
необхідні державні кошти на розвиток законодавчої та нормативної бази. У
нових умовах господарювання міністерства і відомства України, що
відповідають за технічну політику в своїх галузях, мають вишукувати нові
шляхи створення та розвитку законодавчої і нормативної бази, яка б відповідала
вимогам існуючих ринкових відносин. Фактично більшість міністерств і
відомств, посилаючись на важкий економічний стан, втратили можливість
керування процесом формування нової нормативної бази і не приділяють
належної уваги для її оновлення у своїх галузях діяльності.
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Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної
системи стандартизації, метрології та сертифікації слід розглядати лише у
тісному зв'язку з політичними, економічними і соціальними перетвореннями,
які відбуваються в Україні. Розвиток технічного регулювання має відповідати
рівню розвитку національної економіки.
Трансформаційний період ринкової економіки вимагає здійснення
поетапного удосконалення національної системи технічного регулювання. Сліпе
копіювання зовнішніх атрибутів систем 1 стандартизації та сертифікації
розвинених країн світу за умови відсутності ефективного ринкового
конкурентного середовища може призвести до фактичного знищення існуючих
систем стандартизації, метрології та сертифікації. Це залишить Україну без
ключового елементу національного технічного регулювання, тобто створить
реальну загрозу для національної економічної безпеки і державного
суверенітету.
Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший
розвиток національної системи стандартизації, метрології та сертифікації, є
зовнішня політика, яка спрямована на інтеграцію України в Європейський
Союз, співробітництво з багатьма країнами світу. Внутрішня політика держави
покликана сприяти підйому вітчизняного виробництва, захисту прав
українських громадян на споживання продукції, безпечної для життя, здоров'я
та довкілля. Подальший розвиток національних систем стандартизації,
метрології та сертифікації визначається стратегічним курсом України на
інтеграцію до світової економіки.
З 1 березня 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейським Союзом, цілий ряд статей якої
передбачають зближення української системи технічного регулювання з
європейською. Такий розвиток технічного регулювання відповідає політичному
курсу України на інтеграцію до європейських та трансатлантичних структур,
приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT) та співпрацю із
СОТ (Світовою Організацією Торгівлі).
Саме з метою зближення системи національного технічного регулювання
з європейською Держстандарт України ініціював прийняття Постанови
Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 244 "Про заходи щодо
поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу,
санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних
і європейських стандартів". Постанова являє собою розгорнений план
зближення українського законодавства, норм і правил, що визначають вимоги
до продукції, з міжнародними і європейськими та передбачає розробку 25
Законів України, а також підготовку 14 галузевих програм оновлення
нормативної бази з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.
У 1997 р. набув чинності Закон України "Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції", який забезпечує захист і підтримку
вітчизняного товаровиробника. Запропонована цим Законом схема контролю
якості та безпеки харчових продуктів повною мірою відповідає вимогам
GATTYWTO і дає змогу запобігти зростанню бюджетних витрат на
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здійснення контролю в торгівлі, оскільки ввезення небезпечної продукції буде
зупинено на державному кордоні України. Це, своєю чергою, дасть змогу
цивілізованим шляхом захистити вітчизняного товаровиробника від
недобросовісної конкуренції. Проте реалізація цього потребує виконання
значного обсягу робіт з розробки нормативно-правових документів, з питань
конкретизації вимог і забезпечення їх дотримання щодо якості та безпеки
харчової продукції.
З метою гармонізації процедур стандартизації і сертифікації з
міжнародними та європейськими, створення умов рівної конкуренції,
підвищення ефективності механізму контролю на внутрішньому ринку
розроблено: проект Закону України "Про відповідальність виробника і
постачальника за випуск та реалізацію дефектної продукції"; проект Закону
України "Про порядок утилізації та вивезення небезпечної продукції"; проект
Закону України "Про маркування продукції знаком відповідності", які стануть
законодавчою основою високоефективного механізму нагляду і контролю на
споживчому ринку України.
На початку 1998 р. набув чинності Закон України "Про якість і безпеку
харчової продукції та продовольчої сировини". У зазначеному Законі вперше
чітко визначено перелік і порядок видачі документів, що підтверджують
належну якість і безпеку продукції, встановлено правові засади забезпечення
якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я
населення, відрегульовано відносини між органами виконавчої влади,
виробниками, продавцями (постачальниками) і споживачами під час розробки,
виробництва, ввезення на митну територію України, закупівлі, постачання,
зберігання, транспортування, реалізації, використання, споживання, утилізації
харчових продуктів та продовольчої сировини, а також надання послуг у сфері
громадського харчування. Законом визначена мета державного регулювання,
основні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки
харчових продуктів і продовольчої сировини, вимоги щодо попередження
ввезення, виготовлення, реалізації, використання неякісних, небезпечних або
фальсифікованих харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх
товарів, а також види діяльності спеціально уповноважених органів
виконавчої влади щодо цього. Право українських громадян на споживання
якісної та безпечної продукції, охорону навколишнього середовища, підтримку
вітчизняного товаровиробника гарантується от. 42, 43, 50 Конституції
України.
Особливо швидкими темпами розвивається стандартизація споживчих
товарів, основними напрямками якої є: введення єдиної термінології, уніфікація
показників якості, що відображають споживчі властивості товарів, жорсткість
вимог нормативної документації до аналогічних виробів, що виробляють
підприємства різних галузей економіки, комплексний підхід до управління
якістю, надійності та безпеки продукції. Стандартизація здійснюється в тісному
зв'язку з виробництвом і сферою обігу товарів, що є необхідним елементом цих
суспільних процесів.
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Стандартизація як одна із проявів суспільно-економічної формації
впливає на її розвиток і стан. Розвиток суспільства, високі темпи науковотехнічного прогресу, масштабні економічні, соціальні завдання обумовлюють
зростання ролі стандартизації. У зв'язку з цим вивчення науково-теоретичних
основ, методики і практики стандартизації, метрології та управління якістю
повинно
стати
невід'ємною
складовою
частиною
у
підготовці
висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей виробництва і торгівлі.
1.3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації
Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях
науки і техніки, потрібна точна, науково обґрунтована термінологія.
Невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморозумінню спеціалістів,
створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження
обчислювальної техніки в управлінні економікою.
Питанням стандартизації термінології надається велике значення як за
кордоном, так і в нашій країні. Потреба у стандартизації науково-технічної
термінології обумовлюється тим, що терміни, поняття та визначення є
невід'ємною частиною нормативної, технічної, проектно-конструкторської і
технологічної документації.
В Україні упорядкування і стандартизацію термінології здійснюють
Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та
інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ), Академія наук України,
галузеві науково-дослідні інститути, заклади вищої освіти та науково-технічні
товариства. Розроблено комплекс стандартів термінології в основних галузях
знань та галузях економіки.
Визначення терміна "стандартизація" пройшло тривалий еволюційний
шлях. Уявлення людей про стандартизацію формувалось у процесі розвитку
науки і техніки, удосконалювання форм і методів виробництва. З поширенням
науково-технічних та економічних зв'язків на національному та міжнародному
рівнях відбувалося уточнення терміну "стандартизація" паралельно з розвитком
самої стандартизації. На різних етапах цей термін відображав досягнутий
рівень її розвитку. Термін "стандартизація" з'явився в російському технічному
словнику в післяреволюційні роки під впливом зарубіжного досвіду
промислового виробництва.
У 1952 р. Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) створено
Комітет з вивчення наукових принципів стандартизації (STACO), який
здійснює розробку та перегляд визначення найважливіших термінів у галузі
стандартизації. Починаючи з 1962 p., коли ISO прийняла перше визначення
терміна "стандартизація", періодично відбувалось його уточнення, що
відображало розвиток стандартизації, обумовлений рівнем розвитку науковотехнічного прогресу.
Сучасний термін має наступне визначення:
"стандартизація" - це діяльність з метою досягнення оптимального
ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для
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загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих
завдань.
На перший погляд, це визначення здається складним, але його можна
пояснити по-іншому. Стандартизація - це галузь сумісної діяльності вчених,
інженерів, економістів, яка полягає перш за все у відборі із численних видів
продукції (процесів, робіт, послуг) однакового призначення, одного або
невеликої кількості видів цієї продукції (процесів, робіт, послуг) з найкращими
якісними показниками і властивостями. Відібрані зразки продукції (процесів,
робіт, послуг) повинні відповідати сучасному досягненню науки та техніки,
практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства.
Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні норми, параметри,
розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології
виготовлення, методи контролю та випробувань, правила пакування,
маркування, транспортування та зберігання. Прогресивні вимоги до розробки,
виробництва і застосування продукції (процесів, робіт, послуг) встановлюються
на основі науково-технічного прогресу і повинні визначати не тільки основу
сучасного, але і майбутній розвиток економіки.
У певних умовах стандартизація може мати негативний вплив на розвиток
виробництва і якість готових виробів. Це може бути у тому випадку, коли
стандарти та інші нормативні документи будуть розроблені без урахування
досягнень науки і техніки, або вони не будуть своєчасно переглянуті з
урахуванням цих досягнень і з деяким випередженням.
На основі цього, предметом стандартизації як науки є варіанти
повторювальних ситуацій чи інформація по цих варіантах. Тому стандартизацію
слід розглядати як одну із складових частин загальної науки з управління кібернетики (науки про системи і методи управління), як одного із методів
переробки інформації з метою знаходження оптимального, обов'язкового
рішення. На основі обробки великої кількості різних варіантів, рішення однієї й
тієї ж повторюваної задачі за допомогою методів стандартизації виробляються
обов'язкові оптимальні вимоги, норми, правила, що заносяться у стандарти чи
інші нормативні документи.
Наслідком діяльності в галузі стандартизації є створення нормативних
документів. Через нормативні документи стандартизація впливає на сфери
трудової діяльності людини, на розвиток економіки країни, прискорення
науково-технічного прогресу, економію та раціональне використання сировини,
матеріалів, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції (процесів,
робіт, послуг).
Нормативний документ (НД) – документ, що встановлює правила,
загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх
результатів. НД розробляються на об'єкти стандартизації, затверджуються
компетентними органами та є обов'язковими для використання в певних галузях
діяльності в установленому порядку. До НД належать стандарти, технічні
умови, правила, регламенти, керівні документи, державні класифікатори тощо.
Об’єкт стандартизації – це предмет, який підлягає стандартизації. До
об'єктів стандартизації належать продукція, процеси, послуги, які однаковою
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мірою стосуються будь-якого матеріалу, компонента, обладнання, системи, їх
сумісності, а також правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи,
що є предметом роботи зі стандартизації і можуть бути охарактеризовані
кількісно і якісно за допомогою понять, визначень, умовних одиниць тощо. На
усі об'єкти стандартизації розробляються стандарти.
Слово "стандарт" (від англ. standard) в буквальному розумінні означає
норма, зразок, мірило, а в широкому - це зразок або еталон якості, через який
держава здійснює наукове обґрунтоване управління якістю. Стандарт є
основним нормативним документом у галузі стандартизації. Правильне
визначення цього терміну має важливе значення. Згідно з ДСТУ 1.0 цей термін
має таке визначення: стандарт - нормативний документ, розроблений на
засадах відсутності протиріч з істотних питань з боку більшості зацікавлених
сторін і затверджений визначеним органом, у якому встановлені для загального
та багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи
характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів для досягнення
оптимального ступеня упорядкування в певній галузі. Стандарти можуть бути
розроблені як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки тощо), так і
на норми, правила, вимоги до об'єктів організаційно-методичного та
загальнотехнічного характеру. Стандарт є результатом конкретної роботи зі
стандартизації, яка виконується на основі досягнень науки, техніки та
практичного досвіду, і має визначений юридичний статус на всіх рівнях
управління економікою.
Технічні умови (ТУ) у системі нормативної документації посідають
особливе місце, адже вони є основним документом на постачання продукції. ТУ
встановлюють певні вимоги до конкретної продукції та є невід'ємною часткою
комплексу технічної документації на продукцію, в якій належить визначати
комплексність показників. Ці показники повинні забезпечувати повну
характеристику споживчих властивостей виробів і можливість всебічного
визначення та контролю якості виробів, які підлягають виготовленню та
постачанню споживачам.
Керівний нормативний документ (КНД) – нормативний документ, який
встановлює норми, правила, вимоги організаційно-методичного та
загальнотехнічного характеру. До КНД належать методичні вказівки, методики
розрахунків, типові положення про служби та порядок проведення робіт тощо.
ТУ та КНД можуть розроблятися для розвитку стандартів, а також при їх
відсутності на ту чи іншу продукцію (процес, послугу).
Стандарти, ТУ та КНД містять показники, що можуть бути
охарактеризовані кількісно й якісно. Вони називаються показниками стандартів.
Показники стандартів це характеристика об'єктів стандартизації, що
виражаються за допомогою умовних одиниць, позначень чи понять. До
показників стандартів належать показники щодо розмірів виробів, хімічного
складу, фізичних властивостей, маси, експлуатаційних якостей, економічності,
надійності, нешкідливості, безпеки тощо.

25

Стандартизація залежно від масштабів роботи діє на різних рівнях: в
окремій країні, між державами, у регіонах. У зв'язку з цим існують наступні
види стандартизації: національна, міжнародна, міждержавна та регіональна.
Національна стандартизація - стандартизація, яка здійснюється на рівні
однієї конкретної держави. Результатом роботи з національної стандартизації є
національні стандарти, прийняті національним органом зі стандартизації.
На національному рівні існують наступні види стандартизації: державна
та галузева.
Державна стандартизація - стандартизація, яка здійснюється урядовими
органами і розповсюджується на усі підприємства держави, незалежно від
форми власності. Результатом роботи є державний стандарт.
Галузева стандартизація - стандартизація, яка здійснюється органами,
компетентними в даній галузі діяльності. Результатом роботи є галузевий
стандарт.
Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь в якій є відкритою
для відповідних органів усіх країн. У роботі з міжнародної стандартизації
можуть брати участь декілька (дві чи більше) суверенних держав. Результатом
роботи з міжнародної стандартизації є міжнародні стандарти, прийняті
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).
Регіональна стандартизація - стандартизація, участь в якій є відкритою
для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного
регіону. Результатом роботи з регіональної стандартизації є регіональні
стандарти, які прийняті Регіональною міжнародною організацією зі
стандартизації.
Поряд з вищенаведеними термінами та визначеннями, стандартизація
використовує такі терміни, як сумісність, безпека, охорона навколишнього
природного середовища та інші.
Сумісність - придатність продукції, процесів, послуг до спільного
використання, що не викликає небажаних взаємодій за даних умов для
виконання встановлених вимог.
Безпека - відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю
завдання будь-якої шкоди.
Охорона навколишнього природного середовища - комплекс
міжнародних,
державних,
регіональних
заходів
(адміністративних,
господарських, політичних і громадських) щодо підтримування параметрів
функціонування природних систем (фізичних, хімічних, біологічних) у межах,
що забезпечують здоров'я та добробут людини.
Інші терміни та визначення наведено у подальших темах посібника.
Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1. Які існували перші стандартні рішення у Давньому Єгипті, Римі та
Японії?
2. Який розвиток отримала стандартизація під час переходу до машинного
виробництва у ХІХ-ХХ ст.?
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3. Коли почали створюватися національні та міжнародні організації зі
стандартизації?
4. Назвати основні етапи розвитку стандартизації в країні.
5. Які головні завдання у галузі стандартизації повинні вирішуватися в
Україні?
6. З якими науками пов'язана стандартизація?
7. Як стандартизація пов'язана з товарознавством?
8. Коли і ким було визначено поняття "стандартизація"?
9. Що належить до об'єктів стандартизації?
10. Які існують види стандартизації?
Завдання, вправи, тести
1. Основна мета стандартизації – це:
а) оптимальне впорядкування об'єктів стандартизації для прискорення
науково-технічного прогресу;
б) підвищення ефективності виробництва;
в) поліпшення якості продукції;
г) усі відповіді вірні.
2. Головне завдання стандартизації - це:
а) створення системи нормативної документації, забезпечення контролю
за правильністю використання нормативної документації;
б) широке впровадження сучасної техніки і технологій, інтенсифікація
виробництва, механізація і автоматизація виробничих процесів;
в) розвиток міжнародного економічного, наукового і технічного
співробітництва;
г) вірна відповідь відсутня.
3. Стандартизація - це:
а) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в
певній галузі шляхом встановлення положень для загального і
багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань;
б) галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, по відбору
одного або невеликої кількості видів продукції з найкращими якісними
показниками і властивостями;
в) вірна відповідь а) та б);
г) вірна відповідь відсутня.
4. Стандартизація впливає на сфери трудової діяльності людини, розвиток
н/г країни, прискорення науково-технічного прогресу, економію та
раціональне використання сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів,
підвищення якості продукції через:
а) стандарти;
б) нормативні документи;
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в) міжнародні положення;
г) усі перераховані вище види.
5. Стандартизація є:
а) кооперативна;
б) виробнича;
в) науково-технічна;
г) галузева.
6. Галузева стандартизація - це:
а) стандартизація, яка здійснюється урядовими органами;
б) стандартизація, яка здійснюється компетентними органами народного
господарства;
в) стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної держави;
г) вірна відповідь б) та в).
7. Стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про
проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та
сертифікації:
а) міждержавний стандарт;
б) національний стандарт;
в) регіональний стандарт;
г) комплексний стандарт.
8. Сумісність - це:
а)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
б) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання
встановлених вимог;
в) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
г) вірна відповідь а) та б).
9. Безпека - це:
а) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання
встановлених вимог;
б) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
в) відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
г) вірна відповідь відсутня.
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10. Охорона навколишнього природного середовища:
а) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
б)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
в) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання
встановлених вимог;
г) всі відповіді вірні.
ТЕМА 2: ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ
2.1.
2.2.
2.3.
2.1.

План
Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації
продукції.
Вимоги до параметричних рядів.
Методика створення параметричних рядів.
Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації
продукції

Для сучасної промисловості властива широка, постійно зростаюча
номенклатура вироблених товарів. Розвиток економіки приводить до
подальшого збільшення типів і типорозмірів виробів, що пов'язано зі
створенням нових видів продукції та потребою у широкому розвитку
механізації й автоматизації виробництва.
У ряді випадків має місце випуск надмірно великої номенклатури виробів,
що схожі за призначенням і незначно відрізняються конструктивним
виконанням і розмірами. Це знижує серійність виробництва продукції,
ускладнює уніфікацію виробів, гальмує розвиток спеціалізації виробництва,
подовжує термін опанування нової техніки, збільшує виробничі витрати,
порушує номенклатуру запасних частин, здорожує ремонт, підвищує вартість
обслуговування при експлуатації. Тенденція щодо збільшення кількості типів і
типорозмірів виробів виникає через неузгодженість різних виробництв та
дослідних організацій, що здійснюють розробку схожих виробів. Тому
упорядкування номенклатури і кількості типорозмірів виробів є одним із
найважливіших завдань стандартизації.
Основою для раціонального скорочення номенклатури і кількості
типорозмірів виробленої продукції є розробка параметричних стандартів.
Створення параметричних стандартів - один із важливих напрямів
стандартизації. Ці стандарти встановлюють параметри і розміри найбільш
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раціональних видів, типів і типорозмірів машин, приладів, обладнання тощо.
Створення та використання виробів буде найбільш успішним у тому випадку,
коли їх параметри будуть погоджені між собою. Узгодження різних параметрів і
розмірів методом параметричної стандартизації дає змогу ув'язати між собою
різні галузі промисловості, що призведе до великого економічного ефекту у
масштабах усієї економіки країни.
Сутність параметричної стандартизації полягає у тому, що параметри і
розміри виробів встановлюють не довільно, а дотримуються визначених, чітко
обґрунтованих рядів переважних чисел, що підпорядковані певній математичній
закономірності. Переважними називають числа, які рекомендовано вибирати
переважно перед усіма іншими для визначення величин параметрів при
створенні виробів, конструюванні, розрахунках, стандартизації та уніфікації.
Приклади використання переважних чисел зустрічаються всюди - це
розміри одягу і взуття, довжина цвяхів, номінальні значення маси гир,
потужність електричних машин тощо. Результатом використання саме
переважних чисел є таке узгодження параметрів і розмірів, у тому числі й в
міжгалузевому відношенні, що забезпечує взаємозамінність деталей, створення
гнучких виробничих систем, автоматизацію і механізацію виробничих процесів,
підвищення якості продукції та продуктивності праці. Переважні числа та їх
ряди слугують основою упорядкування вибору величин і градації параметрів
усіх виробничих процесів, обладнання, пристроїв, інструментів, матеріалів,
напівфабрикатів, транспортних засобів тощо.
Отже, теоретичною базою сучасної стандартизації є система переважних
чисел. Сутність цієї системи полягає у тому, що будь-які параметри виробу
(продуктивність, число обертів, швидкість, потужність, тиск, розміри)
керуються певним науково обґрунтованим рядом переважних чисел, тоді виріб
буде узгоджуваний з іншими, пов'язаними з ним, видами продукції:
електродвигуни - з технологічним обладнанням, вантажопідйомними
пристроями; вантажопідйомні пристрої - з вантажними машинами; вантажні
машини - з транспортною тарою; транспортна тара - з споживчою тарою і т.п.
2.2.

Вимоги до параметричних рядів

У зв'язку з вищезазначеним, ряди переважних чисел повинні відповідати
наступним вимогам:
• являти собою раціональну систему градацій, що відповідає потребам
виготовлення та експлуатації виробів;
• бути нескінченними, як у бік малих, так і великих чисел, тобто
допускати встановлення безмежної кількості параметрів або розмірів як у
напрямку збільшення, так і зменшення;
• включати усі послідовні десятикратні чи дробові значення кожного
числа ряду і одиницю;
• бути простими, щоб їх було легко запам'ятовувати.
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При встановленні розмірів і параметрів виробів широке застосування
знайшли ряди чисел, які побудовані на основі арифметичної чи геометричної
прогресії.
Позитивним у цих рядах є те, що вони прості, не потребують
заокруглення чисел. Але суттєвим недоліком є відносна нерівномірність. При
сталій абсолютній різниці між членами ряду відносна нерівномірність різко
зменшується. Так, відносна різниця між членами арифметичного ряду 1,2...9
для чисел 1 і 2 складає 100%, а для чисел 9-10 (усього 11%). Якщо зміну
відносної різниці для членів цього ряду зобразити графічно, то отримаємо
залежність, за якою при зростанні абсолютних значень членів арифметичного
ряду відносна різниця зменшується.
Ряди переважних чисел, що основані на арифметичній прогресії, мало
використовуються у параметричних стандартах. Вони застосовуються,
наприклад, у стандартах розмірів взуття, діаметрів підшипників коливання,
діаметрів метричних різьблень, модулів зубчастих колес тощо.
У більшості випадків найбільш придатними для стандартизації
параметрів є геометричні ряди чисел. Однак геометричних рядів нескінченно
багато, тому належить вибирати з них такі, які будуть мати певні переваги перед
іншими.
Геометрична прогресія має ряд корисних властивостей:
1. Відносна різниця між будь-якими сусідніми членами ряду постійна.
Будь-який член прогресії більше попереднього на 100%.
2. Добуток чи частка будь-яких членів прогресії є членом цієї прогресії.
Ця властивість використовується при пов'язуванні між собою параметрів, що
підлягають стандартизації у межах одного ряду переважних чисел.
Геометричні прогресії дають змогу погоджувати між собою параметри,
які зв'язані не тільки лінійною, а також й квадратичною, кубічною та іншими
залежностями.
Ще в Давній Римській імперії діаметри колес водопроводів були вибрані
згідно з геометричною прогресією. У Франції у 1805 р. розміри типографського
шрифту було встановлено також відповідно до геометричної прогресії.
Історія утворення рядів переважних чисел пов'язана з ім'ям офіцера
французького інженерного корпусу Шарля Ренара, який у 1877-1879 pp. заклав
наукові основи щодо використання переважних чисел для конструювання.
Враховуючи перевагу геометричної прогресії, Ренар взяв за основу довжину і
побудував ряд, прийнявши такий знаменник прогресії, який забезпечує
десятикратне збільшення кожного члена ряду, тобто aQ5=10a. Таким чином,
Ренар одержав числовий ряд: при обчислюванні з точністю до п'ятої цифри цей
ряд має вигляд: a; l,5849a; 2,5119a; 3,9811a; 6,3096a; 10а. Для практичного
користування ці значення були замінені більш зручними Іа округленими
величинами. При цьому "а" визначено числом ІОк, де к - будь-яке ціле
позитивне чи від'ємне число, а також нуль. В останньому випадку при к = 0
отримується ряд Ренара R5: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10, який може бути продовжений в
обох напрямках. Членами ряду переважних чисел є заокруглені значення членів
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ряду геометричної прогресії в інтервалі 1...10, які застосовуються при
встановленні градацій геометричних параметрів.
У 1953 р. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) прийняла
Міжнародні рекомендації щодо переважних чисел (ISO/P3), які стали основою
для розроблення параметричних стандартів у багатьох країнах світу.
У 1955 р. прийнята рекомендація ISO/PI7 "Керівництво з використання
переважних чисел і рядів переважних чисел".
Відповідно в Україні параметри і розміри виробів, що випускають
серійно, встановлюють відповідно до основних рядів переважних чисел. Але
допускається використання похідних рядів, їх отримують із основних рядів
шляхом відбору 2-, 3-, 4-го чи n-го члена основного чи додаткового ряду.
Наприклад, R5/2 - похідний ряд, отриманий з кожного 2-го члена основного
ряду R5. Похідні ряди використовують годі, коли жоден з основних рядів не
задовольняє заданим вимогам і не витримуються градації числових
характеристик, які залежать від параметрів і розмірів, що утворені на базі
основних рядів.
Введення в усіх галузях промисловості єдиного порядку під час переходу
від одних числових значень параметрів до інших зменшує кількість
типорозмірів, приводить до економії початкових матеріалів, дає змогу погодити
і пов'язати між собою різні види виробів, матеріалів, напівфабрикатів,
транспортних засобів, виробниче устаткування тощо.
2.3.

Методика створення параметричних рядів

Розробка параметричних стандартів на об'єкти стандартизації
здійснюється поетапно:
• вибір номенклатури параметрів;
• вибір діапазону параметричного ряду;
• вибір градації параметричного ряду.
Параметричний ряд - це сукупність числових значень параметрів, яка
побудована в певному діапазоні на основі прийнятої системи градацій.
Для визначення параметричного ряду слід враховувати його дві
характеристики: діапазон ряду та градацію. Діапазон ряду – це інтервал,
обмежений крайніми значеннями членів ряду. Градацією параметричного ряду
називають математичну закономірність, що визначає характер інтервалів між
членами ряду в певному діапазоні. Вибір оптимальної градації параметричного
ряду зводиться до знаходження такого ряду переважних чисел, який
найбільшим чином відповідав виробничим вимогам економіки країни.
Використання системи переважних чисел з різними рядами допускає
можливість їх комбінування. Більшість параметричних рядів, включених до
чинних параметричних стандартів, побудована на основі ряду R10. Це дає
підставу вважати, що ряд R10 є нині найбільш доцільним для побудови
параметричних рядів на машини та устаткування.
Згідно з характерними властивостями виробів розрізняють найбільш
важливі параметри продукції:
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• розмірні параметри (розмір одягу та взуття, місткість посуду);
• параметри ваги (маса окремих видів спортивного інвентарю);
• параметри, які характеризують продуктивність машин і приладів
(продуктивність вентиляторів, швидкість руху транспортних засобів);
• енергетичні параметри (потужність двигуна).
Отже, параметр продукції – це кількісна характеристика властивостей
продукції чи її станів, які визначають призначення продукції та умови її
використання. Параметри продукції наводяться в НД.
Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1. У чому полягає необхідність створення параметричних стандартів?
2. З якою метою розроблені ряди переважних чисел?
3. Перелічіть основні властивості переважних чисел.
4. Що являють собою ряди переважних чисел?
5. Що є основним критерієм при визначенні градації параметричного ряду
та при розробленні параметричного стандарту.
6. Дайте визначення поняттям "параметр", "параметричний ряд",
"параметричний стандарт".
7. В якій послідовності здійснюється розроблення параметричних
стандартів?
8. Дайте визначення поняттю "параметр продукції".
9. Що відносять до найбільш важливих параметрів продукції?
10. Яка роль параметричних рядів при стандартизації продукції?
Завдання, вправи, тести
1.Основою для раціонального скорочення номенклатури і кількості
типорозмірів виробленої продукції є:
а) параметричні ряди;
б) параметричні характеристики;
в) параметричні стандарти;
г) параметричні результати.
2.Сутність параметричної стандартизації полягає у тому, що параметри і
розміри виробів підпорядковані:
а) математичній закономірності;
б) економічній ситуації в країні;
в) технологічному процесу;
г) вірна відповідь б) та в) .
3.Результатом використання переважних чисел є:
а) створення гнучких виробничих систем;
б) підвищення якості продукції та продуктивності праці;
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в) взаємозамінність деталей;
г) усі відповіді вірні.
4.Теоретичною базою сучасної стандартизації є система:
а) проміжних чисел;
б) переважних чисел;
в) цілих чисел;
г) домінуючих чисел.
5.Найпростіші ряди переважних чисел будуються на основі:
а) арифметичної прогресії;
б) геометричної прогресії;
в) статистичних даних;
г) анкетного опитування.
6.Відносна нерівномірність є суттєвим недоліком:
а) геометричної прогресії;
б) арифметичної прогресії;
в) статистичного аналізу;
г) вірна відповідь відсутня.
7.Властивостями геометричної прогресії є:
а) відносна різниця між будь-якими сусідніми членами ряду постійна;
б) не потребують заокруглення чисел;
в) мало використовуються у параметричних стандартах;
г) вірна відповідь а) та б).
8.Розробка параметричних стандартів на об'єкти стандартизації
здійснюється у наступній послідовності:
а) вибір асортименту параметрів, вибір градації параметричного ряду;
б)вибір номенклатури параметрів, вибір діапазону параметричного ряду,
вибір градації параметричного ряду;
в)вибір діапазону параметричного ряду, вибір номенклатури параметрів,
вибір градації параметричного ряду;
г) вибір градації параметричного ряду, вибір діапазону параметричного
ряду.
9.Параметричний ряд - це:
а) інтервал, обмежений крайніми значеннями членів ряду;
б) послідовності чисел, в якій різниця між наступним і попереднім
членами ряду залишається постійною ;
в) ряд чисел, в якому кожне наступне число отримується множенням
попереднього на одне й те ж число;
г) сукупність числових значень параметрів, яка побудована в певному
діапазоні на основі прийнятої системи градацій.
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10. До параметрів, які характеризують продуктивність машин і приладів
належать:
а) маса окремих видів спортивного інвентарю;
б) потужність двигуна;
в) розмір одягу та взуття, місткість посуду;
г) продуктивність вентиляторів, швидкість руху транспортних засобів.

ТЕМА 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

План викладу і засвоєння матеріалу
Основні методи стандартизації та їх особливості.
Поняття уніфікації та її види.
Нормоконтроль технічної документації.
Міжнародна діяльність зі стандартизації.
3.1.

Основні методи стандартизації та їх особливості

Існують наступні принципи стандартизації:
1.
Повторюваності – визначається коло об’єктів, до яких можна
застосувати речі, процеси, види діяльності, явища, що мають загальну
властивість (повторювання).
2.
Обов’язковості – визначає законодавчий характер стандартизації.
3.
Варіантності – (створення раціональної різноманітності) –
забезпечує мінімум раціональних різновидів стандартних елементів, що входять
в об’єкт стандартизації.
4.
Системності – визначає стандарт як елемент системи і призводить
до створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою сутністю
конкретних об’єктів стандартизації.
5.
Взаємозамінності – стосовно техніки передбачає збірку чи заміну
однакових деталей, вузлів, агрегатів, інших конструкцій без попереднього
підбору.
На основі цих принципів була сформована система методів
стандартизації:
1. Метод симпліфікації - зменшення кількості типів виробів до числа,
достатнього, щоб задовольнити потребу.
2. Метод уніфікації – об’єднання двох чи більше документів в одному, з
таким розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було
взаємозамінювати. Основою уніфікації є систематизація і класифікація.
Систематизація – розташування предметів, явищ, понять в певному
порядку і послідовності, що дає чітку систему, зручну для користування.
Класифікація – розташування предметів, явищ, понять за класами,
підкласами, розрядами тощо в залежності від їх загальних ознак.
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3. Метод типізації – розробка типових конструкцій чи технологічних
процесів на основі загальних для ряду виробів (процесів) технічних
характеристик.
4. Метод специфікації – розробка одного з основних документів
конструкторської, технологічної документації на вироби.
5. Метод агрегування – компонування машин, механізмів зі стандартних,
уніфікованих агрегатів або механічне об’єднання в машину декількох агрегатів
(трактор і с/г знаряддя).
6. Програмно-цільовий метод – розробка і реалізація комплексних
цільових програм за найбільш важливими НТ, економічними і соціальними
проблемами.
Методологія стандартизації дозволяє виділити наступні види
стандартизації.
Прогресивна стандартизація (ПС).
З розвитком НТП все тісніше стає зв’язок стандартизації з технікою і
економікою на базі впровадження прогресивної стандартизації.
Прогресивні стандарти включають результати прогнозів, патентів,
виноходів, кращих конструктивних розробок, науково-дослідних робіт (НДР),
визначають перспективу удосконалення організації виробництва, росту
продуктивності
праці,
покращення
якості
продукції,
зниження
матеріаломісткості виробів. Вони надають дані про властивості матеріалів,
дають можливість точно оцінювати і прогнозувати рівень техніки, дозволяють в
най коротші строки і масштабно впроваджувати дослідження науки в
виробництво, сприяючи розвитку економіки країни.
Прогресивні стандарти орієнтують підприємства на зниження
собівартості, удосконалення організації виробництва, управління, поглиблення
спеціалізації, розвитку кооперування, дозволяють підвищити якість на основі
широкої уніфікації.
Комплексна стандартизація (КС).
Провідна роль у вирішенні задач скорочення строків створення і
впровадження у виробництво нових зразків товарів належить комплексній
стандартизації.
Вона забезпечує узгодження показників взаємозв’язаних компонентів, що
входять в об’єкти стандартизації, і ув’язку строків введення в дію стандартів
для найбільш повного і оптимального задоволення потреб зацікавлених
споживачів до якості готової продукції, матеріалів, сировини, засобів
оснащення, методів випробувань і вимірювань, маркування, пакування,
транспортування, зберігання.
Сутність КС проявляється в системному підході чи визначенні єдиних
вимог до всіх елементів, що стоять на різних ієрархічних рівнях по відношенню
до готової продукції, і в їх взаємній ув'язці.
Встановлюючи ці вимоги, комплекси стандартів створюють єдність, без
якої неможливі взаємозв’язок і взаємозалежність суміжних галузей із спільного
виробництва готової продукції (норми, вказані в стандарті на трактор,
стосуються підшипникової, хімічної, електромеханічної та інших галузей).
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Окремі ж стандарти, навіть із закладеними прогресивними показниками,
не зможуть забезпечити потрібні результати.
Випереджаюча стандартизація (ВС).
Основні параметри виробів, зафіксовані в стандартах, швидко старіють і
повинні систематично переглядатися з урахуванням довгострокового прогнозу і
випереджуючих темпів НТП.
Цим вимогам відповідає випереджуюча стандартизація, яка полягає у
встановленні підвищених по відношенню до уже досягнутого на практиці рівня
норм, вимог до об’єктів стандартизації, які за прогнозами будуть оптимальними
через певний строк.
Особливістю випереджаючих стандартів є те, що наряду з показниками,
що відповідають сучасному рівню розвитку промисловості, в них включають
вимоги завтрашнього дня, встановлені строки, на протязі яких показники з
випереджальних повинні стати діючими.
Різновидом випереджального стандарту є ступінчатий стандарт
(містить показники якості різного рівня) – кожна наступна серія виробу
відрізняється від попередньої більш досконалою конструкцією, що має більш
високий рівень якості.
3.2.

Поняття уніфікації та її види

Уніфікація як метод стандартизації полягає в раціональному скороченні
кількості типів і параметричних рядів продукції однакового чи близького
цільового (функціонального) призначення, що супроводжується встановленням
оптимальних конструкторсько-технологічних рішень.
Уніфікація продукції, раціонально зменшуючи кількість її різновидів,
супроводжується типізацією шляхом комбінування (поєднання) найбільш
вдалих конструкторсько-технологічних рішень, що мають місце в сукупності
уніфікованих виробів.
В залежності від сфери проведення робіт з уніфікації розрізняють
міжгалузеву уніфікацію, що проводиться в масштабі кількох галузей, галузеву і
заводську, що проводиться в рамках одного підприємства.
В промисловості існують такі види уніфікації продукції:
– Модифікаційна - між базовою моделлю виробу і конструктивними
модифікаціями, які виконані на основі базової моделі.
– Внутрішньотипова - розмірно-конструктивна - між однотипними
виробами, що мають різні параметри.
– Міжтипова – об’єднуються елементи продукції, що відрізняються
конструкцією, але схожі за основними параметрами.
– Загальна – об’єднується схожа за призначенням продукція, що не має
конструктивно-технологічної схожості.
Уніфікація може бути повною і неповною. При повній здійснюється
уніфікація всіх елементів запроектованого або існуючого виробу, при неповній тільки частини елементів.
Повна уніфікація передбачає уніфікацію форми, розмірів та матеріалів.
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Якщо повна уніфікація неможлива, проводять неповну (наприклад,
уніфікують форму деталі, але не уніфікують розміри і матеріали деталі, а також
складові одиниці (вузли), якщо вони виконують близькі по характеру функції).
Найбільш ефективна уніфікація при конструюванні нових виробів,
оскільки вона може бути комплексною: уніфікують вироби, технологічні
процеси та технологічну документацію. В процесі виробництва можна
проводити лише неповну уніфікацію, оскільки навіть незначна зміна
конструкції тягне за собою зміну оснастки і технології.
В більшості країн набула поширення внутрішньотипова уніфікація, що
проводиться на основі конструктивно-уніфікованого ряду виробів, коли
виділяють базовий виріб, що має максимальну конструкторську і технологічну
наступність, і модифікації - вироби, створені на основі базового (моделі).
Рівень уніфікації деталей і вузлів характерний коефіцієнтами: уніфікації,
наступництва конструктивних елементів в конструктивно-уніфікованому ряді та
повторності деталей в одному виробі.
3.3.

Нормоконтроль технічної документації

Технічні документи (конструкторські і технологічні) повинні відповідати
ряду вимог, найважливішим з них є:
- вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв'язок
елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення;
- вимоги до технології, що визначають можливість використання для
виготовлення виробів найбільш прогресивних та економічних технологічних
процесів і устаткування;
- вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність зображення
на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі чи виробу.
Щоб розроблювана в процесі проектування технічна документація
задовольняла перерахованим вимогам, необхідний постійний, добре
організований контроль, як конструктивний і технологічний, так і нормативний
(нормо контроль).
Мета нормоконтролю - повне додержання в технічних документах вимог
чинних стандартів, широке використання у виробах при проектуванні
стандартних і уніфікованих елементів.
Здійснення нормоконтролю обов'язкове для всіх підприємств, що
виконують проектно-конструкторські роботи незалежно від їх відомчої
підпорядкованості.
Нормоконтролю підлягає така конструкторська документація: текстові
документи (пояснювальна записка, інструкції, технічний опис і умови),
креслення та інша конструкторська документація.
При нормоконтролі технологічної документації перевіряють карти
технологічних процесів, додержання технологічних нормативів, технології
креслення, карти розкрою матеріалів, розрахунки з нормування матеріалів.
Нормоконтроль - один з завершальних етапів створення технологічної
документації, значення якого з розвитком стандартизації постійно зростає. Як
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один із засобів впровадження і додержання стандартів, нормо контроль
дисциплінує конструктора і технолога, привчає їх до суворого виконання
встановлених правил розробки та оформлення технічної документації.
3.4.

Міжнародна діяльність зі стандартизації

Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із
стандартизації в економічно розвинутих країнах вимагали їх координації. В
зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації в
Англії (1911), Німеччині (1917), Франції, США (1918). Після 1-ї Світової війни
стандартизація сприймається вже як об'єктивна, економічна необхідність.
В 1926 була створена міжнародна федерація національних асоціацій з
стандартизації (включають 20 національних організацій із стандартизації - з
початком війни припинила діяльність).
В жовтні 1946р. 25 країн під егідою ООН створили Міжнародну
організацію із стандартизації (ІSО), мета якої - сприяти успішному розвитку
стандартизації в усьому світі.
Стрімкий розвиток сертифікації сприяв тому, що у 1971 для розробки
способів взаємного визнання національних і регіональних систем сертифікації
та міжнародних знаків відповідності продукції вимогам стандартів та інших
нормативних документів був створений Комітет Ради (СЕRТICO), який в 1985
був реорганізований в Комітет Ради ІSО з оцінки відповідності САСКО.
Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародній та
європейській структурах: 1.01.93 прийнята в члени Міжнародної організації
стандартизації, а 14.02.93 - в члени міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС),
що дає їй право разом з іншими 90 країнами брати участь у діяльності більш як
1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів із стандартизації,
метрології та сертифікації.
Враховуючи те, що стан і розвиток національних систем стандартизації,
сертифікації та метрології є одним з чинників, від якого залежить національна
безпека (економічна), Держстандарт проводить єдину технічну політику за
такими основними напрямками:
- гармонізація національних стандартів з відповідними міжнародними та
європейськими, або їх пряме впровадження;
- забезпечення якомога більшої відповідності національних стандартів
вимогам ринку (включаючи вимоги СОТ);
- забезпечення простого доступу експортерів до міжнародних стандартів
шляхом розвитку національного інформаційного фонду стандартів.
Розвиток робіт у галузі стандартизації, оцінювання та сертифікації систем
якості, їх впровадження і застосування можна визначити як поширення та
деталізацію тих елементів структури функціонування підприємства, що входять
в систему якості і підлягають стандартизації в межах стандартів ІS0 серії 9000
та 10000, а також як деталізацію стандартизованих функцій забезпечення та
управління якістю, розвиток методів, засобів технології проектування систем
якості.
39

Стандарти ІS0 серії 9000 були розроблені технічним комітетом ІSО/ТК
176 в результаті узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн
щодо розробки, впровадження та функціонування систем якості. Вони не
стосуються конкретного сектору промисловості чи економіки і являють собою
настанови з управління якістю та загальні вимоги щодо забезпечення якості,
вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх
мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів
тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення
однакових систем якості, оскільки різні організації мають різні потреби.
Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково
враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею виготовляється,
процеси, що при цьому застосовуються, а також конкретні методи праці.
Стандарти ІSО серії 9000 отримали широке визнання та розповсюдження,
а більш, ніж 50 країн прийняли їх як національні. Після розповсюдження
почався процес їх широкого застосування при сертифікації систем якості. Це
викликало потребу визначення правил самої процедури сертифікації, а також
вимог до експертів, які здійснюють перевірку системи.
З цією метою ІS0/ТК 176 підготував та опублікував у 1990-95 стандарти
серії ІS0 10000.
Згідно з ІS0 9000-1, стандарти ІS0 серії 9000 передбачають застосування
систем якості у чотирьох ситуаціях:
- отримання вказівок щодо управління якістю;
- контракт між контрактами;
- затвердження або реєстрація, що проводить друга сторона;
- сертифікація або реєстрація, що проводить третя (незалежна) сторона.
Організація - постачальник повинна встановити і підтримувати таку
систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може зіткнутися
підприємство.
Так, до ІS0 9000-1:1994 слід звертатися кожній організації, що має намір
створити та впровадити систему якості - цей стандарт дає пояснення основних
понять у галузі якості та містить настанови щодо вибору і застосування
стандартів серії 9000 для цієї мети.
До ІS0 9000-4:1993 слід звертатися постачальнику у випадках, коли йому
потрібно
переконатися
в
забезпеченні
характеристик
надійності
(безвідмовності) продукції - це важливо для послуг транспорту, енергетики,
телекомунікації, інформаційних послуг. Стандарт містить вказівні щодо
управління програмою надійності і охоплює найважливіші характеристики
програми надійності з планування, організації, розподілу ресурсів та
управління ними з метою випуску продукції, яка б відзначалася надійністю і
підлягала обслуговуванню.
До ІS0 9001:1994, 9002:1994, 9003:1994 слід звертатися і застосовувати
постачальнику у разі потреби, щоб довести - відповідно - здатність управляти
процесом як проектування, так і виробництва продукції, що відповідає всім
вимогам; здатність управляти процесами виробництва; довести відповідність
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продукції встановленим вимогам на стадії остаточного контролю та
випробувань.
Варто відзначити, що стандарти серії 9000 - це технологія, яка встановлює
вимоги, а не як це зробити. Для більшості країн це пройдений етап, після якого
наступає більш високий рівень (ТQМ).
Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Які існують основні методи стандартизації?
Яке місце належить принципам стандартизації?
В чому полягає сутність методу уніфікації та що є його основою?
Які особливості прогресивної стандартизації?
Чому комплексній стандартизації належить провідна роль?
Які існують ознаки випереджаючої стандартизації?
У чому проявляється значимість уніфікації та на які види вона
підрозділяється?
8. Які існують вимоги щодо технічних документів?
9. За яким принципом здійснюється нормоконтроль?
10.У чому полягає особливість міжнародної діяльності зі стандартизації?
Завдання, вправи, тести
1.Що із переліченого не належить до принципів стандартизації:
а) системність;
б) взаємодоповненість;
в) повторюваність;
г) взаємозамінність.
2.Основою якого методу стандартизації є систематизація та класифікація:
а) типізації;
б) специфікації;
в) уніфікації;
г) симпліфікації.
3.Сутність методу типізації полягає у наступному:
а) розробка типових конструкцій чи технологічних процесів на основі
загальних для ряду виробів технічних характеристик;
б) розробка одного з основних документів конструкторської,
технологічної документації на вироби;
в) розробка і реалізація комплексних цільових програм по найбільш
важливим НТ, економічним і соціальним проблемам;
г) зменшення кількості типів виробів до числа, достатнього, щоб
задовольнити потребу.
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4.До основних видів стандартизації не відносять:
а) прогресивна стандартизація;
б) випереджаюча стандартизація;
в) уніфікована стандартизація;
г) комплексна стандартизація.
5.Ступінчатий стандарт є різновидом:
а) випереджального стандарту;
б) національного стандарту;
в) державного стандарту;
г) комплексного стандарту.
6.Уніфікація, яка схожа за призначенням продукція, що не має
конструктивно-технологічної подоби - це:
а) міжтипова;
б) внутрішньотипова;
в) модифікаційна;
г) загальна.
7.Коли виділяють базовий виріб, що має максимальну конструкторську і
технологічну наступність, і модифікації - вироби, створені на основі
базового – це уніфікація:
а) модифікаційна;
б) загальна;
в) внутрішньотпова;
г) міжтипова.
8До вимог, яким повинна відповідати технічна документація, належать:
а) вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність
зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення
деталі чи виробу;
б) вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв'язок
елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення;
в) вимоги до технології, що визначають можливість використання для
виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних
технологічних процесів і устаткування;
г) усі перелічені вище варіанти.
9.Перші національні організації зі стандартизації були створені в:
а) Німеччині;
б) Італії;
в) Японії;
г) Росії.
10.Основними напрямками політики Держстандарту є:
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а) узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн щодо
розробки, впровадження та функціонування систем якості;
б)забезпечення простого доступу експортерів до міжнародних стандартів
шляхом розвитку національного інформаційного фонду стандартів;
в) сертифікація або реєстрація ;
г) вірна відповідь відсутня.
ТЕМА 4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
План викладу і засвоєння матеріалу
4.1.Органи державної і галузевої служби стандартизації.
4.2.Об’єкти стандартизації.
4.3.Категорії нормативних документів із стандартизації.
4.4.Організація робіт із стандартизації.
4.5.Вітчизняні системи стандартів.
4.1.

Органи державної і галузевої служби стандартизації.

До органів державної служби стандартизації належать:
‒ Державний комітет України із стандартизації, метрології та
сертифікації (Держстандарт);
‒ Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації
та інформатики (УкрНДІССІ);
‒ Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система");
‒ Український державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації (УкрЦСМ);
‒ Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та
якості продукції;
‒ технічні комітети зі стандартизації (ТК);
‒ територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.
Держстандарт України був створений постановою Кабміну України
(23.09.91)- це національний орган зі стандартизації, який створює державну
систему стандартизації в країні і керує всіма роботами із стандартизації,
метрології та сертифікації.
На УкрНДІССІ покладена розробка НД і економічних основ
стандартизації, перспективних планів комплексної стандартизації сировини,
матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи
випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх
затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і
зарубіжних країнах, надає інформацію з стандартизації всім зацікавленим
організаціям.
На ДНДІ "Система" покладена розробка основоположень стандартів.
На УкрЦСМ покладено здійснення всієї централізованої інформації
організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови і іншу
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нормативну документацію; а також забезпечення їх цією документацією. Центр
здійснює реєстрацію стандартів та, іншої нормативної документації з
стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів, підвищення
їх кваліфікації та видання нормативних документів зі стандартизації.
На Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та
якості продукції покладена підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації.
Технічні Комітети з стандартизації створені за рішенням Державного
стандарту України для організації та забезпечення розробки, розгляду,
експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів
України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення
робіт з регіональної та міжнародної стандартизації (в Україні створено 120
технічних комітетів).
На територіальні центри покладено контроль за впровадженням і
додержанням стандартів і технічних умов (35 територіальних центрів).
Органи галузевої служби стандартизації включають:
- служба стандартизації міністерства (відомства) здійснює керівництво і
координацію діяльності з питань стандартизації в галузях н/г (організація і
планування робіт по створенню проектів державних і галузевих стандартів на
проектування і виготовлення продукції, а також організацію найважливіших
наукових досліджень з стандартизації для забезпечення випуску продукції
високої якості;
- головні (базові) організації зі стандартизації здійснюють проведення
НДР і розробку нормативних документів з стандартизації, як правило,
галузевого рівня;
- служба стандартизації на підприємстві здійснює НТ та орг-метод.
керівництво роботами з стандартизації: організацію і планування робіт з
стандартизації, контроль за їх виконанням розробку проектів стандартів
підприємства і технічних умов, контроль за впровадженням і додержанням
стандартів ТУ при проектуванні та виробництві продукції, визначення
фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і розрахунок економічної
ефективності робіт з стандартизації, забезпечення всіх служб підприємства
необхідною нормативною документацією з стандартизації, організація обліку,
зберігання і внесення змін в усі екземпляри стандартів та ТУ, організація і
здійснення нормоконтролю технічної документації, а також допомога всім
службам підприємства з усіх питань стандартизації і уніфікації.
4.2.
1)
-

Об’єкти стандартизації

Об'єктами державної стандартизації є:
організаційно-методичні та загально-технічні об'єкти, в тому числі:
організація проведення робіт із стандартизації;
термінологічні системи різних галузей знань і діяльності;
класифікація і кодування технічно-економічної та соціальної інформації;
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- системи і методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювання,
аналізу), методи випробувань;
- метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги,
організація робіт);
- вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;
- системи технічної та іншої документації загального використання, єдина
технічна мова;
- системи величин та одиниць;
- типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного
застосування (підшипники, кріплення, інструменти, деталі);
- інформаційні технології, включаючи програмні і технічні засоби
інформаційних систем;
2) достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;
продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;
3) складові елементи об'єктів державного значення, в т.ч. банківськофінансової системи, транспорту, зв'язку, енергосистеми, охорони довкілля,
вимог до вживаних природних ресурсів, оборони;
4) об'єкти державного соціально-економічного та науково-технічного
програмування.
4.3.

Категорії нормативних документів із стандартизації

Нормативні документи із стандартизації розподіляють за такими
категоріями:
- державні стандарти України – ДСТУ;
- галузеві стандарти – ГСТУ;
- стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок СТТУ;
- технічні умови – ТУУ;
- стандарти підприємств – СТП.
Державні стандарти розробляються на:
- організаційно-методичні та загально технічні об'єкти, а саме: організація
проведення робіт із стандартизації, Н-Т термінологія, класифікація і кодування
технічно-економічної і соціальної інформації, технічна документація,
інформаційні технології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові
дані про властивості матеріалів і речовин;
- вироби загальномашинобудівного застосування;
- складові елементи об'єктів державного значення (банківсько-фінансової
системи, транспорту, зв'язку, енергосистеми, оборони, охорони довкілля);
- продукцію міжгалузевого призначення;
- продукцію для населення та виробництва;
- методи випробувань.
ДСТУ містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.
Обов’язкові :
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вимоги, що стосуються безпечності продукції для життя, здоров'я, майна,
її сумісності і взаємозамінності, охорони довкілля, а також вимоги до
методів випробувань цих показників;
вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на відповідні норми,
правила;
метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують
достовірність і єдність вимірювань;
положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення,
виготовлення, експлуатації або застосування продукції.
Обов'язкові вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню на всій
території України.
Рекомендовані вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню, якщо:
- це передбачено чинними актами законодавства;
- ці вимоги включено до договорів на розробку, виготовлення і поставку
продукції;
- виробником (постачальником) продукції документально заявлено про
відповідність продукції цим стандартам.
ДСТУ затверджує Держстандарт України, а стандарти в галузі
будівництва і промисловості будівельних матеріалів - Мінбудархітектури
України.
ДСТУ та зміни до них підлягають державній реєстрації в Держстандарті
Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутності ДСТУ чи
в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють
вимоги ДСТУ.
Стандарти науково-технічного та інженерного товариств і спілок
розробляються у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і
прикладних досліджень, отриманих в окремих галузях знань чи сферах
професійних інтересів.
Технічні умови – нормативний документ, який розробляється для
встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (виробником,
розробником) продукції, для якої відсутні ДСТУ чи ГСТУ (або в разі
необхідності конкретизації вимог зазначених документів).
СТП розробляють на продукцію, виробничі процеси, послуги, які
виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному
підприємстві.
Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог,
встановлених для нього, для різних категорій нормативних документів з
стандартизації розробляють стандарти таких видів:
основоположні;
на продукцію, послуги;
на процеси;
методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).
Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та
загальнотехнічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також
-
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терміни та визначення, загально технічні вимоги і правила, норми, що
забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість
різних видів технічної і виробничої діяльності під час розробки, виготовлення,
транспортування та утилізації продукції, охорони довкілля.
Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп
однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність
своєму призначенню.
Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності
та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у
процесах, що використовують у різних видах діяльності та які забезпечують
відповідність процесу його призначенню.
Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)
встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми)
і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції,
процесів, послуг.
Стандарти і ТУ повинні використовуватися на всіх стадіях ЖЦТ.
ДСТУ на території України застосовують всі підприємства незалежно від
форм власності і підпорядкування.
ГСТУ застосовують для підприємств сфери управління органу, який їх
затвердив.
Стандарти НТ та інженерних товариств (спілок) застосовують
добровільно підприємства, які вважають доцільним використовувати нові
передові засоби, технології, методи, вимоги до яких містяться в цих стандартах
(використання цих стандартів можливе лише за згодою замовника (споживача).
ТУ використовують підприємства за договірними зобов'язаннями або
ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції.
СТП застосовують лише на конкретному підприємстві, яке затвердило ці
стандарти.
Міжнародні, міждержавні стандарти застосовують в межах міжнародних
договорів України.
4.4.

Організація робіт із стандартизації

Держстандарт України організує і координує роботи зі стандартизації та
функціонування державної системи стандартизації, встановлює в державних
стандартах цієї системи загальні організаційно-технічні правила проведення
робіт зі стандартизації, здійснює міжгалузеву координацію цих робіт,
включаючи планування, розробку, видання, розповсюдження та застосування
держаних стандартів, визначає порядок державної реєстрації нормативних
документів і бере участь в проведенні заходів з міжнародної стандартизації,
відповідно до міжнародних договорів України, організує навчання та
професійну підготовку спеціалістів у сфері стандартизації.
Міністерства (відомства) беруть участь у роботах із стандартизації та
організують цю діяльність в межах своєї компетенції через свої служби
стандартизації, головні або базові організації із стандартизації.
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Організацію та забезпечення розробки, експертизи, погодження та
підготовки до затвердження державних стандартів і інших нормативних
документів із стандартизації, а також проведення робіт з міжнародної
стандартизації проводять технічні комітети.
Стандарти НТ і інженерних товариств (спілок) розробляють самі спілки.
Служби, стандартизації підприємства розробляють СТП.
Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів
регламентовані ДСТУ 1.5:
Основоположні організаційно-методичні стандарти встановлюють цілі,
задачі, класифікацію. структури об'єктів стандартизації різного призначення
загальні організаційно-технічні положення щодо проведення робіт у певній
галузі діяльності, а також порядок (правила) розробки, затвердження і
впровадження нормативних, конструкторських, технологічних, проектних та
програмних документів.
Основоположні загальнотехнічні стандарти встановлюють науковотехнічні терміни та їх визначення, умовні позначення (назви, коди, позначки,
символи) для різних об'єктів стандартизації, вимоги до побудови, викладення,
оформлення і змісту різних видів документації, загальнотехнічні величини,
вимоги та норми, що необхідні для технічного, в т.ч. метрологічного
забезпечення процесів виробництва.
На продукцію і послуги розробляють стандарти загальних технічних
умов, які повинні мати загальні вимоги до груп однорідної продукції і
стандарти технічних вимог, які повинні вміщувати вимоги до конкретної
продукції (послуги) або їх груп.
Методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) повинні
забезпечувати об'єктивну перевірку всіх обов'язкових вимог до якості продукції,
які встановлені в стандартах на неї.
Стандарти на процеси встановлюють вимоги до методів (способів,
прийомів, режимів, норм) виконання різного роду робіт у технологічних
процесах розробки, виготовлення, зберігання, транспортування, експлуатації,
ремонту, утилізації продукції, що забезпечують їх технічну єдність і
оптимальність.
ДСТУ 1.5 регламентує вимоги до позначення стандартів: спочатку йде
індекс (ДСТУ, ГСТУ), потім реєстраційний номер, присвоєний при
затвердженні, потім відокремлені тире дві останні цифри року затвердження.
Позначення державного стандарту, що оформлений на підставі
застосування автентичного тексту міжнародного (регіонального) стандарту і не
вміщує додаткові вимоги складається з індексу (ДСТУ), позначення відповідно
міжнародному або регіональному стандарту без зазначення року його
прийняття і відокремлених тире двох останніх цифр року затвердження
державного стандарту (наприклад, міжнародний стандарт ІS0 9591:1992
позначається ДСТУ ІS0 9591-93).
ДСТУ 1.2 встановлює такі стадії виконання робіт із стандартизації:
- організація розробки стандарту;
- розробка проекту стандарту першої редакції;
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- розробка проекту стандарту остаточної редакції;
- затвердження та державна реєстрація стандарту;
- видання стандарту.
4.5.

Вітчизняні системи стандартів

Загальнотехнічні та організаційно-методичні стандарти, як правило,
об'єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпечення
рішень технічних і соціально-економічних задач в певній галузі діяльності.
Державна система стандартизації - в Україні розроблені п'ять
стандартів державної системи стандартизації (позначають перед номером
стандарту цифрою 1).
Єдина система конструкторської документації (ЕСКД) - це система
постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпечують взаємний
обмін конструкторською документацією без її переоформлення між країнами
СНД, галузями промисловості, розширення уніфікації продукції при
конструкторській розробці і, найголовніше, готовність промисловості до
організації виробництва будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в
най коротший строк (позначають перед номером стандарту цифрою 2).
Єдина система технологічної документації (ЕСТД) - ця система
встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і збереження всіх
видів технологічної документації на машинобудівельних і приладобудівельних
підприємствах для виготовлення, транспортування, монтажу, ремонту виробів
цих підприємств.
На основі технологічної документації здійснюють планування, підготовку,
організацію виробництва, встановлюють зв'язки між цехами, а також між
виконавцями (позначають перед номером стандарту цифрою 3).
Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) - в
сучасній промисловості витрати праці на виконання вимірювань складають
приблизно 10% загальних витрат праці на всіх стадіях створення і експлуатації
продукції, а в окремих галузях - 50-60% (електронна, радіотехнічна).
фективність цих витрат визнач, достовірністю і порівнюваністю вимірювань,
які досягаються в умовах добре організованого метрологічного забезпечення
господарства (цифра 8).
Система стандартів безпеки праці (ССБП) - встановлює єдині правила і
норми, що стосуються безпеки людини в процесі праці - введення системи в дію
забезпечує зниження травматизму і професійних захворювань (цифра 12).
Єдина система технологічної підготовки виробництва(ЄСТПВ) - це
комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної підготовки
виробництва, при виконанні вимог яких створили умови для скорочення строків
підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості,
забезпечення високої гнучкості в робочій структурі і значної економії трудових,
матеріальних, фінансових ресурсів (цифра 14).
Система розробки і постачання продукції на виробництво (СРПВ) - це
система правил, що визначає порядок проведення робіт по створенню,
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виробництву і використанню продукції, встановлених відповідними
стандартами (цифра 15).
Стандарти на штрихове кодування - позначення товарів чисельними
кодами вперше з'явилось в США при продажу алкогольних напоїв - скануючий
пристрій миттєво зчитує код і визначає ціну. Система сподобалась, до неї
приєдналися інші товаровиробники і незабаром у США всі товари маркувалася
12-розрядними штрих-кодами. Через п'ять років Європа наслідувала досвід
США. Але 12 розділів стало недостатньо для нумерації всіх виготовлених
товарів, тому Європейська Асоціація "ЕАН-ІНТЕРНЕШНЛ” розробила власний
13-розрядний код.
На сьогодні штрих-кодами користуються 97 країн.
Штрих-код ЕАН містить таку інформацію: перші дві або три цифри
називають префіксом і позначають країну виробника (країни, що вступили в
ЕАН першими - Бельгія, Англія, Данія, Франція та інші країни отримали
дворозрядні префікси, ті, що пізніше – три розрядні (в т.ч. Україна – 482).
Остання цифра є контрольною та служить для того, щоб після зчитування
коду апарат міг переконатися, що він зрозумів все правильно (в її розрахунку
використані всі цифри коду, і тому, якщо хоч одна з них зчитана неправильно,
результат не розпізнається і апарат подасть сигнал про те, що необхідно
поновити зчитування).
Всі інші цифри позначають підприємство і товар (система кодування
розроблена таким чином, що товар має свій власний неповторний код, який не
може бути сплутаний з іншим.
Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1.Які існують органи служби стандартизації? Дайте характеристику
кожного з них.
2.Що включають в себе об’єкти державної стандартизації?
3.Які є принципи національної системи стандартизації?
4.Охарактеризуйте основні функції Держстандарту?
5.Який існує розподіл нормативних документів за категоріями?
6.У чому проявляються обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ?
7.Які стадії виконання робіт з стандартизації встановлює ДСТУ?
8.Дайте розгорнуту характеристику структури технічної системи
документації?
9.У чому полягає особливість державної системи стандартизації?
10.Охарактеризуйте доцільність введення стандартів на штрихове
кодування.
Завдання, вправи, тести
1.До органів державної служби стандартизації належать:
а) технічні комітети зі стандартизації;
б) Державний науково-дослідний Інститут "Система";
50

в) Український державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації;
г) усі відповіді вірні.
2.На Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології
та якості продукції покладена:
а) розробка основоположень стандартів;
б) підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації;
в) розробка НТ і економічних основ стандартизації;
г)реєстрація стандартів та іншої нормативної документації з
стандартизації.
3.Об'єктами державної стандартизації є:
а) класифікація і кодування технічно-економічної та соціальної інформації;
б) системи та методи забезпечення якості та контролю якості;
в) метрологічне забезпечення;
г) усі відповіді вірні.
4.Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими
категоріями:
а) ГСТУ;
б) МСТУ;
в) НСТУ;
г) КСТУ.
5.Які нормативні документи містять обов’язкові та рекомендовані вимоги:
а) стандарти підприємств;
б) галузеві стандарти;
в) державні стандарти;
г) стандарти науково—технічних та інженерних товариств і спілок.
6.До видів стандартів, що розробляються для різних
нормативних документів зі стандартизації не належать:
а) основоположні;
б) рекомендовані;
в) на процеси;
г) методи контролю.

категорій

7.Стандарти на продукцію встановлюють:
а) вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність
своєму призначенню;
б) послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів
продукції;
в) вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт;
г) вірна відповідь відсутня.
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8.Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або
ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:
а) ГСТУ;
б) ДСТУ;
в) ТУ;
г) СТП.
9.Скільки стандартів державної системи стандартизації розроблені в
Україні:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
10.Єдина система технологічної документації (ЕСТД) - це:
а) система постійно діючих технічних і організаційних вимог;
б) комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної
підготовки виробництва;
в) система встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і
збереження всіх видів технологічної документації;
г) позначення товарів чисельними кодами.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
План викладу і засвоєння матеріалу
5.1. Класифікація промислової продукції і показники її якості.
5.2. Фактори, що обумовлюють якість продукції.
5.3. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження
комплексної системи управління якістю.
5.1.

Класифікація промислової продукції і показники її якості

Із різноманітних характеристик якості продукції виділяється сукупність
властивостей, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби.
Кожна окрема властивість продукції – це об'єктивна особливість, яка
може виявити себе при її створенні, обігу та споживанні, і характеризується
певними показниками.
З метою оцінки рівня якості вся промислова продукція поділена на два
класи і п'ять груп:
1. Продукція, що витрачається при використанні:
а) сировина і природне паливо;
б) матеріали і продукти;
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в) видаткові вироби.
2. Продукція, що втрачає свій ресурс:
а) вироби, що підлягають ремонту;
б) вироби, що не підлягають ремонту.
Така класифікація промислової продукції необхідна для:
‒ вибору номенклатури показників певної групи продукції;
‒ визначення сфери використання продукції;
‒ обґрунтування можливості вибору конкретного виробу або кількох
виробів як базових зразків;
‒ створення системи державних стандартів на номенклатуру показників
якості продукції.
Показники якості продукції в залежності від характеру досліджуваних
проблем з оцінки рівня якості продукції класифікуються наступним чином:
1.
В залежності від властивостей, що характеризуються – на
показники
призначення,
надійності
(безвідмовності,
довговічності,
ремонтопридатності, збереження), ергономічні, естетичні, показники
технологічності, транспортабельності, стандартизації і уніфікації, патентноправові, безпеки, економічні.
2.
В залежності від способу вираження – на показники, що виражені в
натуральних одиницях і вартісні.
3.
З залежності від кількості властивостей, що характеризуються – на
одиничні і комплексні (групові, узагальнені та інтегральні).
4.
В залежності від використання для оцінки – на базові і відносні.
5.
В залежності від стадії визначення значень показників – на
прогнозовані, проектні, виробничі і експлуатаційні.
Номенклатура показників якості продукції встановлює перелік кількісних
характеристик її властивостей, що визначають якість. Її вибирають з
урахуванням:
‒ призначення і умов використання продукції;
‒ складу і структури характеризованих властивостей вимог;
‒ вимог споживачів до якості на основі результатів вивчення попиту;
‒ досягнутого рівня якості продукції і завдань управління якістю;
‒ основних вимог до показників якості.
5.2. Фактори, що обумовлюють якість продукції
В умовах ринку якість продукції забезпечується і гарантується
підприємством, в противному випадку воно гине. Ще в 60-70 роки вважалося,
що для успіху виробника досить, щоб було продукції багато і вона була
дешевою. Але вже з 80-х років стало очевидним, що виникла конкуренція не
цін, а якості – 80% покупців приймають рішення про покупку, звертаючи увагу
саме на якість.
Таким чином, конкурентною стає продукція, яка при інших рівних умовах
має вищу якість при меншій виробничій собівартості.
Методичною основою забезпечення якості продукції є так звана „ петля
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якості ”:
1. Вивчення ринку (попит і перспективи розвитку);
2. НДР і проектування;
3. Придбання матеріалів, комплектуючих ;
4. Планування і розробка технологічних процесів;
5. Виробництво;
6. Контроль випробування та аналіз;
7. Пакування і зберігання;
8. Збут і сфера обслуговування;
9. Монтаж і наладка;
10. Технічна допомога і обслуговування;
11. Утилізація.
На якість продукції впливає багато факторів, які діють як самостійно, так
і у взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу товару, так і
на декількох. Всі фактори об’єднуються в 4 групи: технічні, організаційні,
економічні і суб’єктивні.
Технічні фактори: конструкція, схема послідовного зв’язку елементів,
схема резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби
технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування,
виготовлення, експлуатація.
Організаційні фактори: розподіл праці і спеціалізація, форми організації
виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю,
порядок пред’явлення і задачі продукції, форми і способи транспортування,
зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту.
Економічні фактори: ціна, собівартість, форми і рівень заробітної плати,
рівень витрат на технічне обслуговування та ремонт, ступінь підвищення
суспільної праці. Економічним факторам властиві контрольно-аналітичні і
стимулюючі властивості. До них відносять такі, що дозволяють виміряти:
витрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня
якості
Найбільш стимулюючі фактори – ціна і заробітна плата. Правильно
організоване ціноутворення стимулює підвищення якості (при цьому ціна
покриває всі витрати підприємства на заходи з підвищення якості і забезпечує
необхідний рівень рентабельності).
Суб’єктивні фактори по різному впливають на розглянуті вище фактори,
і від професійної підготовки людей, зайнятих проектуванням, виготовленням і
експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але
якщо в процесі функціонування технічних факторів роль суб'єктивних слабшає
(автоматизація), то в організаційних факторах суб'єктивний елемент відіграє
значну роль (способи і форми експлуатації і споживання виробів).
Якість розглядається як соціально бажана мета, але її вплив на
підвищення рентабельності вважається мінімальним – це пояснюється
недостатньою обізнаністю виробників, які допускаються наступних помилок:
1.
Більш висока ціна обходиться дорожче – одночасне вдосконалення
виробничих процесів може привести до значного зниження собівартості виробу
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(комплектуючі і побутова техніка, електроприлади – якість помітно
поліпшилась, а вартість впала).
2.
Акцент на якість веде до зменшення продуктивності – в сучасній
структурі управління якістю акцент змінився на попередження недоліків на
стадіях розробки і виготовлення, тому брак не виготовляється, а зусилля,
потрачені на те, щоб поліпшити якість і зберегти кількість, сприяють тому, що
покращення якості призводить до більш високої продуктивності.
3.
На якість впливає культура праці робочої сили – компаніям
необхідно вивчити слабкі місця своїх систем управління і забезпечити вихідні
умови робочих місць:
‒ всебічне навчання операторів обладнання;
‒ детальні інструкції до роботи;
‒ засоби для перевірки або оцінювання результатів дій працівників;
‒ засоби для регулювання обладнання або процесу у випадку, якщо
результат виявиться незадовільним.
4.
Якість може бути забезпечена суворою перевіркою - 60-70% всіх
дефектів, виявлених на виробництві, прямо або опосередковано належать до
помилок, допущених на таких ділянках, як проектування, технологічна
підготовка виробництва і закупка матеріалів.
Управління якістю – це не ізольований вид діяльності відділу
технологічного контролю. Щоб бути ефективним, цей процес повинен
охоплювати операції всіх відділів підприємства: маркетингових, проектноконструкторських
розробок,
технології,
виробництва,
пакування,
диспетчеризації, транспортування. Тобто, управління якістю повинно
охоплювати діапазон від постачальників вихідного матеріалу до замовників.
5.3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження
комплексної системи управління якістю
Комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП) – це
підсистема системи управління підприємством, об’єктом якої є якість продукції,
а також фактори і умови, що на неї впливають.
Структура системи складається з усіх підрозділів та служб, які беруть
участь в управлінні і виробництві продукції.
Елементами системи є функції, заходи, процеси, технічні засоби і
нормативні документи, які формують і забезпечують функціонування системи.
Взаємозв’язок між елементами системи забезпечується системою
стандартизації, що регламентує норми і правила в сфері управління і організації
виробництва, а також встановлює порядок розробки, виготовлення і обіг
стандартів.
Здійснюється це шляхом розробки стандартів підприємства (СТП), які
поділяються на: основний, загальні, спеціальні.
Основний (базовий) СТП характеризує систему в цілому: основну мету
системи, об’єкти, критерії ефективності, структуру основних функцій, схему
організаційної структури управління, розподіл функцій управління між ланками
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організаційної структури, склад системи, методи забезпечення функціонування
системи на всіх етапах виробничого процесу, порядок розробки і впровадження
СТП та інші організаційно-методичні питання.
Загальні СТП регламентують загальносистемні питання інформаційного
забезпечення, порядок проведення днів якості, роботу різних громадських груп,
комісій тощо.
Спеціальні стандарти встановлюють вимоги до номенклатури і значення
показників якості матеріалів, півфабрикатів, деталей і збірних одиниць, методів
їх визначення і оцінки.
КСУЯП має такі основні функції:
‒ Прогнозування потреб, технічного рівня і якості продукції.
‒ Нормування вимог до якості продукції.
‒ Оцінка і сертифікація продукції.
‒ Організація розробки і поставки продукції на виробництво.
‒ Організація технологічного забезпечення якості продукції.
‒ Організація метрологічного забезпечення якості продукції.
‒ Організація матеріально-технічного забезпечення якості продукції.
‒ Організація взаємовідносин підприємства стосовно якості продукції зі
споживачами і постачальниками і таке інше.
Розробка і впровадження системи є складним процесом, який має 3 етапи:
1. Підготовка до розробки системи.
2. Розробка проекту системи.
3. Впровадження системи.
На І етапі розробляється програма аналізу стану справ з якості продукції
(передбачається аналіз показників діяльності підприємства в галузі якості
продукції, організація робіт з кожної функції, їх методичне і матеріальне
забезпечення).
Результати аналізує основою для розробки технічного завдання на
систему.
На ІІ етапі здійснюється розробка технічного завдання на систему, що
містить план заходів по підвищенню організаційно-технічного рівня
підприємства, а також розробка технічного проекту системи і робочого проекту
(всіх СТП) і їх впровадження.
На ІІІ етапі – видається наказ по підприємству про введення в дію
затверджених СТП; виконуються заходи по впровадженню; організується
контроль за впровадженням і додержанням СТП.
По закінченні впровадження всіх СТП складається акт про її
впровадження і вона реєструється в територіальному органі Держстандарту.
Питання для роздуму, самоперевірки та повторення
1. На скільки класів і груп поділена промислова продукція?
2. На які класи і групи поділена промислова продукція?
3. Як класифікують показники якості продукції?
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4. Наведіть класифікацію основних факторів, що впливають на якість
продукції.
5. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження
комплексної системи управління якістю.
Завдання, вправи, тести
1.
Властивість продукції – це:
а) система основних характеристик продукції;
б) об'єктивна особливість, яка може виявити себе при її створенні, обігу
та споживанні, і характеризується певними показниками;
в) суб’єктивна характеристика продукції, яка може виявити себе при її
створенні, обігу та споживанні;
г) міра відповідності вимогам нормативно-технічної документації
фактичних значень показників якості продукції.
2. З метою оцінки рівня якості вся промислова продукція поділена на :
а) два класи і п'ять груп;
б) два класи і сім груп;
в) три класи і п'ять груп;
г) вісім груп.
3. Сировина і природне паливо належать до:
а) першого класу промислової продукції;
б) другого класу промислової продукції;
в) третього класу промислової продукції;
г) немає правильної відповіді.
4. Ціна, собівартість і рівень заробітної плати це –
а) економічні фактори, що обумовлюють якість продукції;
б) організаційні фактори, що обумовлюють якість продукції;
в) технічні фактори, що обумовлюють якість продукції;
г) суб’єктивні фактори, що обумовлюють якість продукції.
5. Методичною основою забезпечення якості є :
а) Держстандарт;
б) „ петля якості ”;
в) КСУЯП;
г) правильні відповіді а) і в).
6. В залежності від використання для оцінки показники якості
поділяються на:
а) проектні і базові;
б) прогнозовані, проектні, виробничі;
в) базові і відносні;
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г) виробничі та експлуатаційні.
7. Стандарти підприємства поділяються на:
а) основний і додатковий;
б) основний, загальні, спеціальні;
в) проектні, виробничі, спеціальні;
г) основний, додатковий, спеціальний.
8. КСУЯП – це:
а) підсистема системи управління підприємством, об’єктом якої є якість
продукції, а також фактори і умови, що на неї впливають;
б) система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на
забезпечення виробництва продукції, яка б повністю відповідала вимогам
нормативних документів;
в) підсистема системи управління підприємством, об’єктом якої є якість
продукції;
г) нормативний документ, у якому встановлені для загального та
багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи
характеристики щодо різних видів діяльності.
9. Розробка і впровадження системи управління якістю має наступні
етапи:
а) підготовка до розробки системи;
б) розробка проекту та впровадження системи;
в) планування, розробка та контроль;
г) правильні відповіді а) і б).
10. На етапі розробки проекту системи управління якістю:
а) розробляється програма аналізу якості продукції;
б) виконуються заходи по розробці технічного завдання на систему;
в) виконуються заходи по розробці систем технічних і адміністративних
заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції;
г) немає правильної відповіді.

ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
План викладу і засвоєння матеріалу
6.1. Розвиток контролю якості.
6.2. Розробка методів оцінки якості продукції.
6.3. Діяльність метрологічної служби із забезпечення якості продукції.
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6.1. Розвиток контролю якості
Розглянемо взаємопов'язані питання, що складають історичну
послідовність розвитку управління якістю продукції в Україні:
‒ контроль якості продукції;
‒ оцінка якості продукції;
‒ управління якістю продукції (УЯП);
‒ етапи системного підходу в УЯП;
‒ взаємозв'язок безпосереднього УЯП з факторами, що його
забезпечують (роль держави, державна система стандартизації, гармонізації з
міжнародними стандартами тощо).
Технічний контроль якості є основою будь-якого способу управління
якості як в Україні, так і за кордоном.
Організація контролю якості – це система технічних і адміністративних
заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції, яка б повністю
відповідала вимогам нормативних документів .
Технічний контроль – це перевірка відповідності об'єкта контролю
встановленим технічним вимогам.
Під контролем якості розуміють перевірку відповідності кількісних або
якісних характеристик продукції чи процесу, від якого залежить якість
продукції, встановленим технічним вимогам.
Суть контролю полягає в одержанні інформації про стан об'єкта контролю
і порівнянні одержаних результатів із встановленими вимогами, зафіксованими
в кресленнях, стандартах, ТУ, договорах на поставку, нормативних документах
тощо.
Основні терміни і визначення встановлено у ДСТУ 3230-95 "Управління
якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення".
Контроль – діяльність, яка складається з вимірювань, експертизи,
випробувань чи оцінювання однієї або кількох характеристик з метою
калібрування об'єкта і порівняння одержаних результатів з установленими
вимогами для визначення того, чи досягнуто відповідність для кожної з цих
характеристик.
Класифікація видів контролю наведена на рис. 6.1.
Контроль якості на підприємстві здійснюють виробники продукції і
виробничі майстри; працівники відділу технічного контролю (ВТК) (рис. 6.2),
робочі, переведені на самоконтроль, представники замовника на підприємстві
(якщо це зазначено у контракті на поставку).
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продукції
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Безперервний
Періодичний
Летючий









Контроль якості продукції
Контроль товарної та супровідної продукції
Контроль засобів технічного обладнання
Контроль технічної дисципліни
Контроль кваліфікації виконавців
Контроль проходження рекламації
Контроль дотримання умов експлуатації







Ручний
Механізований
Автоматизовані системи
Автоматичні системи
Активний контроль

 Самоконтроль
 Одноступеневий
(контроль
виконавця
приймання ВТК)
 Одноступеневий (контроль виконавця +
операційний контроль + спеціальний +
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Рис. 6.1 Класифікація видів технічного контролю
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Технічне бюро

Підрозділ ВТК

Підрозділ вхідного
контролю
Підрозділ контролю
експортної продукції
Підрозділ контрольних
випробувань

Підрозділ ВТК
спеціальної
(функціональної)
компетенції

Підрозділ контролю
якості і відходів
Підрозділ аналізу браку і
рекламації
Підрозділ інспекційного
контролю
Підрозділ контролю
на складі готової
продукції

Бюро технічного
контролю у виробничих і
випробувальних цехах

Підрозділ ВТК
цехової компетенції

Рис. 6.2 Структурні підрозділи ВТК
Складність проблеми якості вимагає комплексного підходу до організації
служби якості підприємства, в якій доцільно об'єднати не лише підрозділи, що
здійснюють контроль якості, а й підрозділи по організації всієї роботи в галузі
забезпечення й аналізу якості, а також стимулювання якості.
Планування якості – діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості,
до застосування елементів системи якості.
Планування якості охоплює:
а) планування якості продукції: ідентифікація, класифікація й оцінювання
характеристик якості, а також установлення цілей, вимог до якості та штрафних
санкцій;
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б) планування управлінської і виконавчої діяльності: підготування до
застосування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і складання
календарного графіка;
в) підготування програми якості та вироблення заходів щодо поліпшення
якості.
Крім того, потрібно займатися підготовкою контролю і застосуванням
контрольних засобів. При цьому слід розробляти методи управління якістю як у
власному виробництві, так і у постачальників.
Необхідно вести аналітичну роботу – обробку і аналіз даних з якістю і
витрат на її забезпечення.
До системи контролю якості на великих фірмах входять підрозділи
випробувань на надійність, контролю матеріалів, перевірки макетів, дослідних
зразків продукції.
Невід'ємною частиною роботи з контролю якості є контроль куплених
виробів, вхідний контроль на всіх ділянках і технологічних переходах у
виробництві, операційний і кінцевий (фінішний) контроль готової продукції.
До функцій контролю безпосередньо належить метрологічне
забезпечення виробництва, яке дає змогу здійснювати розробку, перевірку і
правильну експлуатацію засобів вимірювань, електричних, комп'ютерних
пристроїв і контроль їх стану.
І, нарешті, слід підготувати програми та організувати навчання і
підвищення кваліфікації кадрів, забезпечити мотивацію і стимулювання
персоналу для успішного вирішення задач якості.
Звісно, не кожне підприємство здатне утримувати повністю розвинену
службу якості. Малі та середні підприємства, як правило, звертаються до послуг
спеціалізованих консультаційних, інжинірингових фірм, обмежуючись, у
кращому випадку, наявністю одного інженера з якості.
Науковою основою сучасного технологічного контролю стали
математико-статистичні методи.
Управління якістю продукції може забезпечуватись двома методами:
шляхом розбракування виробів і шляхом підвищення технологічної точності.
Здавна методи контролю зводились, зазвичай, до аналізу браку шляхом
суцільної перевірки виробів на виході.
При масовому виробництві такий контроль дуже дорогий: контрольний
апарат повинен у 5-6 раз перевищувати кількість робочих, і навіть при цьому
немає повної гарантії від браку.
Тому від суцільного контролю переходять до вибіркового з використанням
статистичних методів обробки результатів. Але такий контроль ефективний
тільки тоді, коли технологічні процеси, перебуваючи в налагодженому стані,
володіють точністю і стабільністю, достатньою для "автоматичної" гарантії
виготовлення бездефектної продукції. Звідси виникає потреба у стабілізуванні
виробництва. Найбільш надійним способом стабілізації виробництва є
створення системи якості, а потім її сертифікація. З цією метою прийнято ДСТУ
3514-97 "Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та
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визначення".
 Контрольована партія продукції. Сукупність одиниць продукції одного
найменування, типономіналу чи типорозміру та виконання, вироблена протягом
визначеного проміжку часу в одних і тих самих умовах і одночасно пред'явлена
для контролю. Вироблена продукція може бути в процесі виготовлення,
добування, ремонту, зберігання, транспортування, експлуатації.
 Контроль за кількісною ознакою. Контроль якості продукції, під час якого
визначають значення її параметра, а наступне рішення про контрольовану
сукупність чи процес приймають залежно від порівняння їх з контрольним
нормативом.
 Контроль за якісною ознакою. Контроль якості продукції, під час якого
кожну перевірену одиницю зараховують до певної групи, а подальше рішення
щодо контрольованої сукупності чи процесу приймають залежно від
співвідношення кількості її одиниць, що опинилися у різних групах.
 Стабільність технологічного процесу. Властивість технологічного
процесу, яка обумовлює сталість розподілу ймовірностей його контрольованих
параметрів протягом певного проміжку часу без втручання ззовні.
 Статистичне регулювання технологічного процесу. Коригування значень
параметрів технологічного процесу за результатами вибіркового контролю
контрольованих параметрів, здійснюване для технологічного забезпечення
належного рівня якості продукції.
 Статистичний приймальний контроль якості продукції. Вибірковий
контроль якості продукції, що ґрунтується на застосуванні методів
математичної статистики для перевірки відповідності якості продукції
встановленим вимогам і прийняття рішення.
 План контролю. Сукупність вимог і правил, яких слід дотримуватись,
обираючи рішення про прийняття партії продукції. Сукупність вимог і правил –
обсяг контрольованої партії, рівень і вид контролю, тип плану вибіркового
контролю, обсяг вибірки, контрольні нормативи, вирішальні правила тощо.
 Схема статистичного приймального контролю. Повний комплект планів
вибіркового контролю, поєднаний з сукупністю правил застосування цих
планів.
 Обмежений контроль. Статистичний приймальний контроль, який слід
припинити в момент, коли встановлено, що обсяг отриманої інформації
достатній для прийняття рішення щодо партії продукції.
 Рівень контролю. Характеристика плану контролю, яка пов'язує обсяг
вибірки з обсягом партії продукції.
Основні області застосування статистичних методів УЯП надано на рис.
6.3.
Основні етапи управління якістю продукції, які вимагають використання
статистичних методів, наведено на рис. 6.4.
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Рис. 6.3. Області застосування статистичних методів управління
якістю продукції

РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ
Засоби переведення вимог покупця у відповідні вимоги до
розробки процесів і виробів випуску продукції
УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМ
ПРОЦЕСОМ
Управління технологічним процесом за допомогою
контрольних карт. Моніторинг всіх значних подій .
Встановлення причин відхилень та їх усунення
РОЗРОБКА ЯКІСНИХ ВИРОБІВ І ПРОЦЕСІВ
Розробка виробів і процесів з використанням методу
планування експериментів, характеристики яких мають
мінімальне відхилення від заданих і стійкі до внутрішніх і
зовнішніх впливів
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ
Розробка гіпотези факторів, які впливають на якісні
характеристики з використання результатів контрольних
карт, аналізу характеру і наслідків відмов, а також іншої
інформації. Відслідковування факторів, які впливають на
якісні характеристики, шляхом планування і аналізу
експериментів. Розробка заходів з вдосконалення процесу

Рис. 6.4 Основні етапи управління якістю продукції, які потребують
застосування статистичних методів
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Статистичне регулювання процесів забезпечує систематичний підхід до
оптимізації процесів і допомагає:
‒ позбавитись від відходів (втрат);
‒ виявити проблемні області (ділянки);
‒ позбавитись від суб'єктивності при прийнятті рішень;
‒ зменшити мінливість (непостійність, нестійкість) процесу;
‒ досягти зазначеної мети;
‒ визначити момент досягнення досконалості.
Причини змін якості носять різний характер:
Випадкові зміни — це сума численних "випадкових причин", вплив
кожної з яких незначний, до того ж окрему причину для будь-якої великої
складової сукупних змін встановити неможливо.
Виробництву і контролю завжди притаманна стабільна "система
випадкових причин".
Невипадкові зміни — це зміни (коливання) внаслідок "невипадкових
причин" (причин систематичних похибок), які характеризують відмінності між
працівником, машинами, матеріалами, методами, в кожному факторі в часі. За
наявності "невипадкових причин" зміни в даних не йдуть за очікуваними
схемами, і вважається, що процес "некерований".
Якщо раніше традиційним способом вважалось оцінювання (контроль)
виробів, то тепер є прагнення контролювати технологічний процес,
характеристики якого дають змогу оцінювати і якість продукції, яка
випускається.
Разом з тим регулювання процесів з використанням статистичних методів
не замінює:
‒ вирішення проблем (прийняття рішень);
‒ винесення надійних технічних оцінок;
‒ інженерного проектування і наукових розробок;
‒ оптимізації операцій;
‒ методів проектування, аналізу й управління.
6.2. Розробка методів оцінки якості продукції
Виникнення потреби в оцінці якості продукції історично зумовлено
розподілом праці та появою масового виробництва. Тут можна виділити 3
етапи.
Перший – етап безпосереднього поєднання людини із засобами
виробництва, коли якість продукції залежала від майстерності робітника, його
фізичної досконалості, органів його чуття. Виготовлення і споживання
продукції не було поділено ні у просторі, ні в часі, тому потреба в оцінці була
відсутня.
На другому етапі – етапі машинного виробництва, з посиленням
розподілу праці, розвитком товарних відносин, коли продукція виробляється
для невідомого споживача і масово, виникає потреба в отриманні об'єктивної
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оцінки якості продукції; ця оцінка повинна нести інформацію про потреби у тій
чи іншій продукції.
Оцінка якості тут вже важлива, але особлива необхідність в ній постає на
третьому етапі автоматизованого виробництва, через те, що продукція все
більше ускладнюється, одночасно пропонується до декількох десятків
різновидів товарів одного й того ж призначення, різко скорочується період між
змінами моделей, зростає серйозність наслідків, до яких може призвести
неточна чи помилкова оцінка.
До недавнього часу існувало багато видів оцінок для визначення якості
продукції:
‒ відповідність якості продукції чинній НД (стандартам, ТУ, договорам);
‒ оцінка на виробничій стадії при прийнятті рішення про постановку
продукції на виробництво або ще раніше, коли приймається рішення про
розробку продукції та її параметри заносяться в карту технічного рівня і якості.
Продукцію на цій стадії порівнюють з аналогом, який вже до цього задовольняв
конкретну потребу;
‒ атестація продукції за категоріями якості;
‒ розбивка продукції за сортами;
‒ сертифікація продукції;
‒ за результатами випробувань дослідних зразків;
‒ оцінка економічності продукції з точки зору витрати ресурсів за
собівартістю, цінами (оптовою і роздрібною), сумарними витратами
(виготовлення і експлуатації);
‒ оцінка якості продукції торговими органами для експорту і внутрішніх
потреб;
‒ оцінка держприйманням.
Наявність великої кількості видів оцінок свідчить про два моменти: поперше, проблема оцінки вважалася складним завданням, по-друге, визнавалось,
що в цей час були відсутні достатньо об'єктивні методи по кількісній оцінці
якості, які приймались би усіма споживачами. Саме такий стан справ з оцінкою
якості продукції зумовив в нашій країні посилення наукових досліджень з
пошуку об'єктивних кількісних оцінок якості продукції (також споживчої
вартості, корисності), а потім привів і до появи наукового напрямку, пов'язаного
з кількісною оцінкою якості, кваліметрії. Кваліметрія оперує не з визначенням
абсолютної якості, а з відносними оцінками і визначає якість по відношенню до
виробу, взятого за базу порівняння – рівень якості (ГОСТ 15467-79). Були
введені поняття показників якості продукції: одиничний, комплексний,
груповий, узагальнений, відносний, інтегральний. Пропонувалося враховувати
лише найважливіші властивості продукції при оцінках якості продукції. Серед
оцінок якості продукції були диференційна, а також - надійності, технічного та
техніко-економічного рівня якості. Першим етапом оцінки якості продукції був
вибір номенклатури показників якості. У 1979 році ВИДІ стандартизації
Держстандарту запропонував для оцінки якості продукції номенклатуру із 10
видів показників; кожний з видів містив більш конкретні показники. Залежно
від засобів, що використовуються, методи вимірювання показників якості
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поділялись на вимірювальні, реєстраційні, розрахункові, органолептичні,
експертні тощо.
За базову модель виробу вибиралась не лише існуюча, але й гіпотетична,
що відображає найрізноманітніші рівні якості:
‒ середній досягнутий світовий;
‒ середній досягнутий народногосподарський;
‒ вищий досягнутий народногосподарський;
‒ економічно-оптимальний;
‒ перспективний національний;
‒ перспективний світовий.
Для отримання відносних показників якості при порівнянні оцінюваного і
базового зразка бралися як одиничні показники (диференціальна оцінка), так і
узагальнені (комплексна оцінка). Слід ще раз відзначити, що такий підхід до
оцінки якості продукції існує іноді й зараз (наприклад, при оцінці рівня
конкурентоспроможності продукції), але за кордоном вітчизняні способи оцінок
якості продукції не були прийняті.
6.3. Діяльність метрологічної служби із забезпечення якості продукції.
Метрологічна служба – одна з ланок державного управління, основними
завданнями якої є:
– державний метрологічний контроль і нагляд;
– державне випробування засобів вимірювання;
– перевірка засобів вимірювання їх калібрування;
– міжнародне (європейське) співробітництво;
– метрологічне забезпечення підготовки виробництва.
В залежності від функцій, які виконує метрологічна служба, її поділяють
на державну і відомчу. До державної метрологічної служби належать:
 Держстандарт;
 Державна служба законодавчої метрології;
 Державна служба єдиного часу та еталонів частот;
 Державна служба стандартизації зразків складу і властивостей речовин
і матеріалів;
 Державні наукові метрологічні центри;
 територіальні органи Держстандарту.
Держстандарт через управління метрології координує діяльність
метрологічної служби країни, відповідає за забезпечення проведення єдиної
технічної політики, яка містить в собі:
виконання фундаментальних досліджень в галузі метрології,
створення та удосконалення еталоної бази;
визначення загальних вимог до засобів вимірювання, методів та
результатів вимірювання;
організацію та проведення контролю та нагляду;
участь у метрологічній діяльності міжнародних метрологічних
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організацій;
розробка або участь у розробці національних, державних або
багатогалузевих програм з метрології.
До відомчої метрологічної служби відноситься служба головного
метрологічного відомства, яка здійснює організаційно-методичне керівництво
діяльністю всіх ланок метрологічної служби і метрологічна служба
підприємства.
Для забезпечення визначення з необхідною точністю характеристик
виробів, напівфабрикатів, вузлів, матеріалів, сировини, параметрів
технологічного процесу і устаткування здійснюється метрологічне забезпечення
підготовки виробництва, що дозволяє добитися значного підвищення якості
виготовлення продукції і зниження непродуктивних витрат на її розробку і
виробництво.
Нормативною
базою
метрологічного
забезпечення
підготовки
виробництва є стандарти державної системи вимірювань, єдиної системи
технологічної підготовки виробництва, галузеві стандарти, організаційнометодична та інструктивна документація, що регламентує:
1.
Встановлення раціональної номенклатури вимірюваних параметрів
та норм точності вимірювань, що забезпечують достовірність вхідного й
приймального контролю виробів, вузлів, матеріалів, а також контролю
характеристик технологічних процесів і устаткування.
2.
Забезпечення технологічних процесів найсучаснішими методиками
виконання вимірювань, що гарантують необхідну точність вимірювань,
атестація і стандартизація цих методик.
3.
Забезпечення (постачання, розробка, виготовлення) виробництва
засобами вимірювання, засобів обробки і подання інформації за результатами
вимірювання.
4.
Забезпечення метрологічного обслуговування (в першу чергу
повірка засобів вимірювання).
5.
Забезпечення умов виконання вимірювань, встановлених в
нормативній документації.
6.
Підготовка виробничого персоналу до виконання контрольновимірювальних операцій, повірки, ремонту.
7.
Організація й проведення метрологічного контролю або експертизи
технічної документації.
Питання для роздуму, самоперевірки та повторення
1.
Дайте визначення термінів "контроль" та "контроль якості".
2.
Які існують види контролю якості?
3.
Які основні етапи управління якістю продукції?
4.
Які основні етапи розвитку контролю якості?
5.
Які складові частини метрології як науки?
6.
Розкрийте структуру і напрями діяльності служби якості на
великому підприємстві.
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Завдання, вправи, тести
1.Технічний контроль – це:
а) система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на
забезпечення виробництва продукції;
б) перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним
вимогам;
в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
2.
За етапом виробництва контроль поділяється на:
а) суцільний, вибірковий, безперервний;
б) вхідний, операційний, приймальний;
в) одноступеневий і багатоступеневий;
г) вхідний, операційний, періодичний.
3. Планування якості – це:
а) сукупність операцій, які включають вибір номенклатури показників
якості продукції, що оцінюється і визначення значень цих показників;
б) це встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції
в) діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, після застосування
елементів системи якості.
г) діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, до застосування
елементів системи якості.
4. Науковою основою сучасного технологічного контролю є :
а) статистичні і експертні методи;
б) експертні методи;
в) статистичні методи;
г) математико-статистичні методи.
5.Невипадкові зміни — це:
а) зміни (коливання) внаслідок навмисних похибок;
б) зміни (коливання) внаслідок причин систематичних похибок, які
характеризують відмінності між працівником, машинами, матеріалами,
методами, в кожному факторі в часі;
в) сума численних причин , вплив кожної з яких незначний, до того ж
окрему причину для будь-якої великої складової сукупних змін встановити
неможливо;
г) немає правильної відповіді.
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6. Статистичне регулювання технологічного процесу передбачає:
а) вибірковий контроль якості продукції, що ґрунтується на застосуванні
методів математичної статистики для перевірки відповідності якості продукції
встановленим вимогам і прийняття рішення;
б) коригування значень параметрів технологічного процесу за
результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів, здійснюване
для технологічного забезпечення належного рівня якості продукції;
в) коригування значень параметрів технологічного процесу за
результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів;
г) всі відповіді вірні.
7. Повний комплект планів вибіркового контролю, поєднаний з
сукупністю правил застосування цих планів — це:
а) план контролю;
б) правила контролю;
в) схема статистичного приймального контролю;
г) немає правильної відповіді.
8. Якого рівня якості не існує:
а) середній досягнутий світовий;
б) вищий досягнутий народногосподарський;
в) мінімальний досягнутий світовий;
г) економічно-оптимальний.
9. До державної метрологічної служби належить:
а) Держстандарт;
б) Державні наукові метрологічні центри;
в) Державна служба законодавчої метрології;
г) всі відповіді вірні.
10. Нормативною базою метрологічного забезпечення
виробництва є:
а) стандарти державної системи вимірювань;
б) галузеві стандарти;
в) організаційно-методична та інструктивна документація,
г) всі відповіді вірні.

підготовки

ТЕМА 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
План викладу і засвоєння матеріалу
7.1. Рівень якості продукції і методи його визначення.
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7.2.Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення,
експлуатації.
7.1 Рівень якості продукції і методи його визначення
Рівень якості продукції – це відносна характеристика її якості, яка
ґрунтується на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється,
з базовими значеннями.
Оцінка рівня якості продукції – це сукупність операцій, які включають
вибір номенклатури показників якості продукції, що оцінюється, визначення
значень цих показників і співставлення їх з базовими.
Оцінка якості продукції проводиться методами прикладної кваліметрії –
науки про вимірювання і оцінку якості продукції, завданням якої є розробка
конкретних методик і математичних моделей для оцінки якості конкретних
об'єктів різного виду і призначення.
Якість продукції кількісно визначається:
 технічним рівнем продукції;
 рівнем якості виготовлення продукції;
 рівнем якості продукції в експлуатації.
Під технічним рівнем продукції розуміють відносну характеристику якості
продукції, основану на співставленні значень показників, які характеризують
технічну довершеність продукції, що оцінюється, у відповідності з базовими
значеннями.Для знаходження
значень
показників якості
продукції
використовують дві групи методів: за способами і за джерелами отримання
інформації.
В залежності від способу отримання інформації методи поділяють:
вимірювальний, реєстраційний, органолептичний і розрахунковий.
Вимірювальний метод ґрунтується на. використанні інформації, яку
отримують з використанням технічних вимірювальних засобів - найбільш
поширений метод.
Реєстраційний – ґрунтується на використанні інформації, яку отримують
шляхом підрахунку кількості подій, предметів або витрат на створення,
експлуатацію продукції, кількість частин складного виробу (стандартних,
уніфікованих, захищених авторськими свідоцтвами тощо). Цим методом
визначають показники уніфікації, патентно-правові тощо.
Органолептичний метод ґрунтується на використанні інформації, яку
отримують за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику, смаку
(значення показників знаходять методом аналізу одержаних відчуттів на основі
колишнього досвіду і виражають в балах). За допомогою цього методу
визначають деякі показники якості харчових продуктів, легкої промисловості,
особливо естетичні показники.
Розрахунковий метод ґрунтується на використанні інформації, яку
отримують за допомогою теоретичних або емпіричних залежностей. Цим
методом користуються, в основному, при проектуванні продукції, коли остання
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ще не може бути об'єктом експериментальних досліджень або випробувань
(користуються для визначення показників продуктивності, довговічності,
ремонтопридатності виробу).
В залежності від джерела інформації методи знаходження значень
показників якості продукції поділяють на: традиційні, експертні, соціологічні.
При традиційному методі знаходження значень показників якості
здійснюються спеціалістами лабораторій, конструкторських відділів при
проведенні випробувань виробів.
При експертному методі знаходження значень показників якості
здійснюють групи спеціалістів – експертів (користуються у випадках, коли
значення показників якості не можуть бути отримані іншими більш об'єктивним
методам).
При соціологічнім методі знаходження значень показників якості
здійснюють шляхом вивчення попиту фактичних або потенціальних споживачів
продукції за допомогою усних опитувань або спеціальних анкет.
Визначення числових значень показників якості є одною з найважливіших
операцій оцінки рівня якості продукції і вимагає використання статистичних
методів, за допомогою яких вирішують наступні задачі:
визначається надійна межа і інтервали для параметрів розподілу
показника якості, що оцінюється;
порівнюються середні значення досліджуваного показника якості
для двох або кількох сукупностей одиниць продукції з метою встановлення їх
випадкової чи закономірної відмінності;
визначається коефіцієнт кореляції між двома показниками якості;
визначається параметри залежності досліджуваного показника
якості від інших числових характеристик факторів, що впливають на
досліджений показник якості;
визначається вплив досліджуваних факторів на зміну показника
якості, що оцінюється.
Дуже важливим завданням є оптимізація значень показника якості
продукції, коли досягають або найбільшого ефекту від експлуатації чи
споживання продукції при заданих витратах, або найбільшого відношення
ефекту до витрат. Це означає, що поліпшення значень показників якості
продукції повинно здійснюватися таким чином, щоб їх сумісний ефект приймав
би найліпше значення при заданих витратах (теза "максимальний рівень якості
при мінімальних витратах" – безглуздя).
Оптимальне значення показників якості при наявності цільової функції і
обмежень на витрати чи ефект встановлений методами лінійного і нелінійного
програмування, динамічного програмування, теорії ігор і статистичних рішень,
теорії оптимізація управління та іншими математичними методами.
7.2. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення і
експлуатації
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Оцінка рівня якості на етапі розробки продукції – це порівняння
сукупності показників якості цієї продукції з відповідною сукупністю
показників базового зразка.
Вона повинна характеризувати оптимальний рівень якості на деякий
заданий період. Від вибору базового зразка значно залежить результат оцінки.
Базовими зразками можуть бути:
 на стадії розробки – продукція, що відповідає вимогам (реально
досяжним перспективам – перспективний зразок) або запланована до освоєння
продукція, показники якої відображені в технічнім завданні, тех. або роб.
проектах.
 на стадії виготовлення – продукція, яка вже випускається і показники
якої відповідають самим вис. вимогам і яка найбільш ефективна в експлуатації.
При оцінці рівня якості використовують диференційний, комплексні або
змішані методи. Диференційний метод базується на використанні одиничних
показників якості. При цьому для кожного показника проводять розрахунок:
qi =

,

(7.1)

де Рі – значення і-го показника якості продукції, що оцінюється;
Ріб – значення і-го базового показника.
При використанні цього методу можуть бути такі рішення:
– рівень якості вищий або дорівнює рівню базового зразка, якщо всі
значення відносних показників > 1;
– рівень якості нижче, коли < 1.
Коли частина значень відносних показників > 1, а частина < 1, необхідно
використовувати комплексний або змішаний метод оцінки.
Комплексний метод заснований на використанні узагальненого
показника якості продукції, який є функцією від одиничних (групових,
комплексних) показників якості продукції. Він може бути виражений:
 головним показником (відображає основне призначення продукції);
 інтегральним показником якості продукції;
 середньозваженим.
Оцінка рівня якості виготовленої продукції – це встановлення міри
відповідності вимогам нормативно-технічної документації фактичних значень
показників якості продукції до початку її експлуатації.
Для визначення рівня якості виготовлення продукції використовують
коефіцієнт дефектності – це характеристика середніх витрат, пов'язаних з
наявністю дефектів, які виражені в цінових чи умовних одиницях – балах, що
приходяться на одиницю продукції Він визначається за формулою:
Д=

,

(7.2)
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де m - кількість всіх видів дефектів, що зустрічаються в даній продукції або
вибірці;
di - кількість дефектів і-го виду;
Zi - коефіцієнт вагомості і-го дефекту (виражається у грошах або в балах);
N– обсяг вибірки.
При прийманні готової продукції оцінку рівня якості характеризують
приймальним рівнем дефектності на основі певного середнього значення
коефіцієнта дефективності.
Оцінка рівня, якості продукції в експлуатації – тут розуміється міра
відповідності вимогам нормативно-технічної документації фактичних значень
показників в процесі експлуатації (всієї після виробничої стадії існування
продукції).
Оцінка проводиться за тими ж показниками, що й на стадіях розробки і
виготовлення (шляхом порівняний фактичних значень показників з тими, що
були досягнуті на стадіях розробки і виготовлення). Це дозволяє:
 давати обґрунтований висновок про якість, розробку і виготовлення
продукції
 отримати інформацію про стабільність значень показників якості на
післявиробничій стадії існування продукції;
 робити висновок про якість використання, зберігання, ремонту,
транспортування та інших форм експлуатації або споживання продукції.

1.
2.
3.
4.
5.

Питання для роздуму, самоперевірки та повторення
Які існують види оцінки якості продукції?
У чому полягає різниця між контролем якості, оцінкою якості та
підтвердженням якості продукції?
У якій послідовності здійснюється оцінювання рівня якості продукції?
Як розраховують комплексний показник якості товару та індекс якості?
Як оцінюють технічний рівень продукції?
Завдання, вправи, тести

1. Рівень якості продукції – це:
а) відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні
значень показників якості продукції, що оцінюється, з базовими значеннями;
б) відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні
значень показників якості продукції, що оцінюється, з плановим значення;
в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
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2. Якість продукції кількісно визначається:
а) технічним рівнем продукції;
б) рівнем якості виготовлення продукції;
в) рівнем якості продукції в експлуатації;
г) всі відповіді вірні
3. Коефіцієнт дефектності – це:
а) характеристика максимальних витрат, пов'язаних з наявністю дефектів,
які виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
б) характеристика граничних витрат, пов'язаних з наявністю дефектів, які
виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
в) характеристика середніх витрат, пов'язаних з наявністю дефектів, які
виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
г) немає правильної відповіді.
4. В залежності від способу отримання інформації методи визначення
рівня якості поділяють на:
а) вимірювальний, реєстраційний, органолептичний;
б) розрахунковий і органолептичний;
в) експертний і вимірювальний;
г) немає правильної відповіді.
5. При якому методі знаходження значень показників якості здійснюють
шляхом вивчення попиту фактичних або потенціальних споживачів продукції за
допомогою усних опитувань або спеціальних анкет:
а) експертному;
б) соціологічному;
в) розрахунковому;
г)традиційному.
6. Який метод визначення рівня якості ґрунтується на використанні
інформації, яку отримують за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху,
дотику, смаку:
а) експертний;
б) органолептичний;
в) реєстраційний;
г) біологічний.
7. Оцінка рівня якості на етапі розробки продукції – це:
а) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
б) коригування значень параметрів технологічного процесу за
результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів;
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в) порівняння сукупності показників якості цієї продукції з відповідною
сукупністю показників базового зразка;
г) немає правильної відповіді.
8. Комплексний метод оцінки якості може бути виражений:
а) головним показником відображає основне призначення продукції);
б) інтегральним показником якості продукції;
в) середньозваженим показником;
г) всі відповіді вірні.
9. Оцінка рівня якості виготовленої продукції – це:
а) перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним
вимогам;
б) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції під час її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
10. Науки про вимірювання і оцінку якості продукції – це:
а) кваліметрії ;
б) квазіметрія;
в) стандартизація;
г) немає правильної відповіді.

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
План викладу і засвоєння матеріалу
8.1. Досвід управління якістю.
8.2.Статистичні методи управління якістю.
8.3.Людський фактор в управлінні якістю продукції.
8.1. Досвід управління якістю.
Історія розвитку принципів управління якістю сягає в глибину віків. Але
почнемо з 1905 р. - із появи системи Тейлора. Завдяки цій системі в практику
ввійшли такі поняття, як: верхня та нижня межа якості; поля допуску; технічні
засоби у вигляді прохідних і непрохідних калібрів. З'явилась така спеціальність,
як інспектор якості чи технічний контролер. Ця система дала змогу поділити
продукцію на якісну та дефектну (брак), побудувати замкнений механізм
управління якістю, використовуючи економічні й адміністративні санкції щодо
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працівників, які допускають брак. Ця система й нині залишається однією з
головних, хоч з'явилося багато надбудов, нових методів та ідей. Систему
Тейлора часто критикують, особливо в Японії, але незважаючи на це, її роль
дуже велика, особливо в інжинірингу якості. Система Тейлора дала чудовий
механізм управління якістю кожного конкретного виробу (деталь, складова
одиниця). Але виробництво - це процеси. І незабаром стало ясно, що управляти
слід процесами.
У 1924 р. у Бєлл Телефоун Леборетріз (зараз AT&T) була створена група
під керівництвом доктора Р.Л.Джонса, що заклала основи статистичного
управління якістю. Це були розробки контрольних карт, виконані В. Шухартом,
перші поняття та таблиці вибіркового контролю якості, розроблені Х.Доджем і
Х.Ромігом. Ці роботи стали початком статистичних методів управління якістю,
що згодом, завдяки доктору Е.Дьомінгу, набули широкого розповсюдження в
Японії й істотно вплинули на економічну революцію в цій країні.
Американський математик У.А.Шухарт, один із основоположників
використання статистичних методів при серійному виробництві, писав:
"Протягом тривалого часу ефективність статистики буде залежати меншою
мірою від існування загону статистиків, що мають чудову підготовку, ніж від
підготовки всього покоління, вихованого в дусі статистики, з фізиками,
хіміками, інженерами і багатьма іншими спеціалістами, які будуть відповідати
тою чи іншою мірою за підготовку та управління новими процесами
виробництва".
Загострення конкуренції на національному і міжнародному рівнях
змусило багатьох знову звернутись до статистичних методів. Статистичні
методи визнаються важливою умовою рентабельного управління якістю, а
також засобом підвищення ефективності виробничих процесів і якості
продукції.
У стандартах ІСО 9001 - ІСО 9003, в яких розглядаються системи якості,
записано: "У разі потреби постачальник повинен розробляти процедури, що
забезпечують вибір статистичних методів, необхідних для перевірки
можливості технологічного процесу і прийнятності характеристик продукції".
8.2. Статистичні методи управління якістю.
Для вирішення проблем, пов'язаних з якістю продукції, широко
використовуються 7 традиційних методів (так званих "інструментів" якості), а
саме: контрольні листки, контрольні карти, діаграми розсіювання, гістограми,
діаграми Парето, причинно-наслідкові діаграми, часові ряди.
На сьогодні ці методи, набувши подальшого розвитку, стандартизовані та
рекомендуються для використання в роботі по підвищенню якості
(міжнародний стандарт ІСО 9004-4: 1993). В Україні прийнятий ДСТУ ІСО
9004-4-98 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4.
Настанови щодо поліпшення якості". Як зазначає відомий японський спеціаліст
з якості професор К.Ісікава: "Базуючись на досвіді своєї діяльності, можу
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сказати, що 95% усіх проблем фірми можуть бути вирішені за допомогою цих
семи прийомів".
Для контролю якості необхідно зібрати певні дані, а потім обробити. Але
дані, що характеризують навіть один і той же параметр виробу, не можуть бути
багаторазово отримані за ідентичних умов, тому що в процесі виробництва
змінюються окремі деталі та обставини. Тому при операціях з контролю якості
мають справу з великим числом даних, які характеризують ті чи інші параметри
виробу, умови процесу тощо. Ці дані при повторних вимірюваннях завжди дещо
відрізняються від отриманих в інший час і за інших умов, тобто завжди
спостерігається розкидання даних, аналізуючи яке можна знайти вирішення
проблеми, що виникла в процесі виробництва.
Наприклад, при використанні тієї ж самої технології та однакових
виробничих операцій, в одному випадку виробляється якісний виріб, в іншому –
неякісний. Якщо порівняти процес виготовлення якісного та неякісного
виробів, детально вивчаючи дані щодо кожного етапу, процесу, можна виявити
момент, коли відмінність в даних є максимальною. Таким чином можна знайти
причину, що призвела до появи браку. Усунення причини або системи причин і
буде рішенням проблеми.
Систематизація, обробка та дослідження такого великого числа даних за
допомогою різноманітних методів з метою виявлення визначених
закономірностей, яким вони підкоряються, називається статистичною
обробкою; дані при цьому називаються статистичними даними, а методи, що
застосовуються - статистичними методами. Як правило, для обробки й аналізу
даних використовують не один, а декілька статистичних методів. Це інколи дає
змогу отримати цінну інформацію, яка при аналізі розкидання даних лише
одним методом може висковзнути.
Розглянемо суть вказаних методів.
Мозкова атака використовується, щоб допомогти групі виробити
якнайбільше ідей з якої-небудь проблеми за найкоротший час, і може
здійснюватись двома шляхами:
1) впорядковано - кожний член групи подає ідеї по черзі або пропускає
свою чергу до наступного разу. Таким способом можна спонукати до розмови
навіть наймовчазніших людей, однак тут присутній деякий елемент тиску, що
може заважати;
2) невпорядковано - члени групи просто подають ідеї стихійно, тобто тоді,
коли вони спадуть на думку. Так створюється більш розкута атмосфера, але є
небезпека, що найбалакучіші візьмуть гору.
В обох методах загальні правила поведінки однакові. Бажано
дотримуватись такої лінії поведінки:
‒ Ніколи не критикувати ідеї. Записувати на аркуш або дошку кожну
ідею. Якщо слова бачать усі, це допомагає запобігти невірного розуміння та
породжує нові ідеї.
‒ Кожний повинен погодитися з питанням або порядком денним
мозкової атаки, що передує.
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‒ Заносити на дошку або аркуш слова людини, що виступає буквально,
не редагуючи їх.
‒ Робити все швидко, краще за все проводити мозкову атаку за 5-15
хвилин.
Схема процесу (схема послідовності операцій, маршрутна карта)
застосовується, коли необхідно прослідкувати фактичні або ті, що є на думці,
стадії процесу, які проходять виріб (послуга), щоб можна було визначити
відхилення.
При вивченні схем процесів можна часто виявити приховані пастки, які є
потенційним джерелом перешкод та труднощів.
Треба зібрати спеціалістів, що мають найбільші знання про цей процес,
для того щоб:
1) побудувати послідовну схему стадій процесу, який дійсно відбувається;
2) побудувати послідовну схему стадій процесу, який повинен
відбуватися, якщо все буде працювати правильно;
3) порівняти дві схеми, щоб знайти, чим вони відрізняються, і таким
чином, знайти точку, в якій виникають проблеми.
З контрольного листка починається перетворення думок та припущень у
факти. Для побудови контрольного листка необхідно:
1. Встановити найточніше, яка подія буде спостерігатись. Кожний
повинен слідкувати за однією й тією ж річчю.
2. Домовитись про період, протягом якого будуть збиратись дані. Він
може коливатись від годин до тижнів.
3. Побудувати форму, яка буде зрозумілою та легкою для заповнення. У
формі повинні бути чітко визначені графи та стовпці, повинно бути достатньо
місця для внесення даних.
4. Збирати дані постійно та чесно, нічого не потворюючи. Ще раз
впевніться, що призначений вами час достатній для виконання завдань по
збиранню даних.
Зібрані дані повинні бути однорідними. Якщо це не так, треба спочатку
згрупувати дані, а потім розглядати їх окремо.
Часовий ряд (лінійний графік) застосовується, коли потрібно
найпростішим способом представити хід зміни даних, що спостерігаються за
певний період часу.
Часовий ряд призначений для наочного показу даних, він дуже простий за
побудовою та у використанні. Точки наносяться на графік у тому порядку, в
якому вони були зібрані, адже оскільки вони означають зміни характеристики в
часі, дуже суттєва послідовність даних.
Небезпека у використанні часового ряду полягає в тенденції вважати
важливою будь-яку зміну даних у часі.
Часовий ряд, як й інші види графічної техніки, треба використовувати,
щоб зосередити увагу на дійсно суттєвих змінах у системі.
Одне з найефективніших застосувань часового ряду полягає у виявленні
суттєвих тенденцій або змін середньої величини. Діаграма Парето названа за
ім'ям італійського економіста Парето (1845-1923 pp.). Діаграми Парето часто
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використовують для аналізу причин браку. У повсякденній діяльності
підприємства постійно виникають різноманітні проблеми: труднощі з обігом
кредитних сум; засвоєння нових правил; прийняття законів; поява браку,
неполадки обладнання; подовження часу від випуску партії виробів до її збуту;
наявність на складах продукції, що лежить "мертвим вантажем"; затримка
термінів поставок вихідної сировини і матеріалів та ін. Пошук вирішення цих
проблем починають з їх класифікації за окремими факторами (проблеми, які
належать до фінансових; проблеми, які належать до браку; проблеми, які
належать до роботи обладнання або виконавців, тощо), збору й аналізу даних
окремо по групах проблем. Щоб виявити, які з цих факторів є основними,
будують діаграму Парето та проводять аналіз діаграми.
Діаграма Парето використовується і в протилежному випадку, коли
позитивний досвід окремих цехів або підрозділів хочуть застосувати загалом по
підприємству. За допомогою діаграми Парето визначають основні причини
успіхів і широко пропагандують ефективні методи роботи.
При використанні діаграми Парето для контролю найважливіших
факторів найбільш розповсюдженим методом аналізу є так званий ABC-аналіз.
Припустимо, на складі знаходиться велика кількість деталей - 1000, 3000 шт.
або більше.
Проводити контроль всіх деталей однаково, без всяких відмінностей,
вочевидь, неефективно. Якщо ж ці деталі поділити на групи, припустимо, за їх
вартістю, то на частку групи найбільш дорогих деталей, яка складає 20-30% від
загального числа деталей, що зберігаються на складі, припаде 70-80% від
загальної вартості всіх деталей, а на частку групи найдешевших деталей, яка
складає 40-50% від усієї кількості деталей, припаде лише 5-10% від загальної
вартості. Назвемо першу групу групою А, другу - С. Проміжну групу, вартість
якої складає 20-30% від загальної вартості, назвемо групою В. Тепер зрозуміло,
що контроль деталей на складі буде ефективним в тому випадку, коли контроль
деталей групи А буде найжорсткішим, а контроль деталей групи С —
спрощеним.
Такий аналіз широко застосовується для контролю складів, контролю
клієнтури, контролю грошових сум, пов'язаних зі збутом і т.д.
Діаграма Парето для вирішення таких проблем, як поява браку,
несправність обладнання, контроль деталей на складах будується у вигляді
стовпчастого графіка, стовпчики якого відповідають окремим факторам, які є
причинами виникнення проблеми. Стовпчики поділяють на групи А,В,С за
числом випадків або за сумою втрат.
Діаграму Парето доцільно застосовувати після проведення коректуючих
заходів, її можна знову побудувати для змінених внаслідок корекції умов і
перевірити ефективність проведених заходів.
Порядок побудови діаграми Парето
1. Виберіть проблеми, які треба порівняти, і розташувати їх за важливістю
(шляхом мозкової атаки, використовуючи існуючі дані -звіти).
2. Визначте критерій для порівняння одиниць вимірювання (натуральні
характеристики, вартісні).
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3. Зазначте період часу для вивчення.
4. Згрупуйте дані за категоріями, порівняйте критерії кожної групи.
5. Перелічіть категорії зліва направо на горизонтальній осі в порядку
зменшення значення критерію. В останній стовпчик включіть категорії з
найменшим значенням.
Гістограма використовується для дослідження і розподілу даних про
число одиниць у кожній категорії за допомогою стовпчико-вого графіка.
Гістограма - це стовпчиковий графік, побудований згідно з отриманими за
певний період (наприклад, за тиждень або місяць) даними, які розбиваються на
декілька інтервалів; число даних, що потрапляють до кожного з інтервалів
(частота), виражається висотою стовпчика. Дані для побудови гістограми
збирають протягом тривалого періоду - (тижня, місяця, року тощо).
Велику кількість даних, зібраних за тривалий час, систематизують,
аналізують їх розподіл (середнє значення та довільне розташування),
комбінуючи методи "семи інструментів контролю якості", і отримують важливу
інформацію для оцінки проблеми та пошуку способів її вирішення. Так, при
контролі якості виробів застосовують наступні методи.
1. Для щомісячного аналізу умов зміни частки дефектних виробів
використовують графік, що зображується ламаною лінією (зміни в часі).
2. Частку дефектних виробів окремо за видами браку досліджують за
допомогою діаграми Парето та кругового графіка.
3. Зміну чинників, що впливають на виникнення браку, по місяцях
досліджують за допомогою стрічкового графіка.
4. Частку дефектних виробів, число дефектних виробів і показники якості
контролюють за допомогою контрольних р-карт, рп-карт і (X-R) - карт.
5. Співвідношення між чинниками, що впливають на появу дефектів
(причинами), і самими дефектами (наслідком), досліджуються за допомогою
причинно-наслідкової діаграми.
6. Показники якості при високому відсотку дефектних виробів
співставляють зі стандартами за допомогою гістограми.
Комбінація різних методів аналізу дає змогу дослідити проблему з
найрізноманітніших поглядів, що має велике значення для оцінки стану,
знаходження шляхів вирішення проблеми і проведення заходів щодо
покращання стану процесу. Як вже зазначалося вище, наскільки б ідентичними
не були умови виробництва, показники якості завжди мають певну
різноманітність.
Автоматизація виробництва зменшує різницю, але не усуває її зовсім.
Проте при ретельному розгляді можна побачити, що різниця залежить від
певних закономірностей. Зазвичай, частота розкидання є максимальною у
центрі зони розкладання, а чим далі від центру, тим частота менша, тобто
частіше за все різниця підпорядковується нормальному закону розподілу. Отже,
систематизуючи показники якості та, аналізуючи побудовану для них
гістограму, можна легко зрозуміти вид розподілу, а визначивши середнє
значення х та стандартне відхилення S, можна порівняти показники якості з
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контрольними нормативами і таким чином отримати інформацію високої
точності.
Гістограма застосовується як для аналізу значень параметрів, що були
виміряні, так і для розрахункових значень. Завдяки простоті побудови та
наочності гістограми знайшли широке застосування у найрізноманітніших
галузях.
Систематизують дані, що зібрані, наприклад, за 10 днів або за місяць.
Число даних повинно бути не менше 30-50, оптимальне число - близько 100.
Якщо даних більше 300, затрати часу на їх обробку надто великі. Наступний
крок - визначення найбільшого L і найменшого S значень даних. При великій
кількості значень (близько 100) визначення L і S ускладнено, тому спочатку
визначають найбільше і найменше значення у кожному десятку, а потім серед
отриманих значень визначають L і S. Інтервал між найбільшим і найменшим
значеннями поділяють на відповідні ділянки.
Останнім кроком є побудова графіка гістограми. По осі абсцис
відкладають значення параметрів якості, по осі ординат - частоту. Для кожної
ділянки будують прямокутник (стовпчик) з основою, що дорівнює ширині
інтервалу ділянки; висота його відповідає частоті попадання даних у цей
інтервал. Якщо на гістограмі від руки провести криву розподілу даних по
частоті, а також верхні та нижні граничні значення норми, то легко можна
зрозуміти вид розподілу гістограми І співвідношення значень контрольних
нормативів.
Аналіз гістограм дозволяє зробити висновок про стан процесу, але якщо
не зрозумілі умови контролю процесу або тимчасові зміни, необхідно в
комбінації з гістограмою використовувати також контрольні карти.
Причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави, діаграма "риб'ячий
скелет") застосовується, коли необхідно дослідити і зобразити всі можливі
причини визначених проблем або умов. Вона дозволяє виявити і
систематизувати різноманітні фактори та умови (наприклад, вихідні матеріали,
умови операцій, верстати і обладнання, оператори), які впливають на проблему,
що розглядається (на показники якості). Можна сказати, що якість виробу є
результатом дії системи факторів і причин, що складають процес. Японці
визначають процес як взаємодію 4М (material - (матеріал) + machine (обладнання) + man - (оператор) + method - (метод). Залежність між процесом
(4М), що являє собою систему причинних факторів, та якістю, що являє собою
результат дії цих причинних факторів, можна виразити графічно.
Порядок побудови причинно-наслідкової діаграми:
1. Починайте процес з описання вибраної проблеми, а саме: в чому її
особливості, де вона виникає, коли з'являється і як далеко поширюється.
2. Перелічіть причини, необхідні для побудови причинно-наслідкової
діаграми одним із наступних способів:
‒ проведіть мозкову атаку, на якій обговоріть всі можливі причини без
попередньої підготовки;
‒ уважно прослідкуйте всі стадії виробничого процесу і на контрольних
листках вкажіть можливі причини виникаючої проблеми.
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3. Побудуйте дійсну причинно-наслідкову діаграму.
4. Проаналізуйте всі взаємозв'язки.
Для того, щоб знайти основні причини проблеми, шукайте причини, які
повторюються. Основні причинні категорії слід записувати в загальному
вигляді.
Діаграма розсіювання (розкидання) застосовується, коли необхідно
уявити, що відбувається з однією із змінних величин, якщо інша змінна
змінюється, і перевірити припущення про взаємозв'язок двох змінних величин.
Діаграма розсіювання використовується для виявлення причиннонаслідкових зв'язків показників якості та впливаючих факторів при аналізі
причинно-наслідкової діаграми.
Діаграма розсіювання будується як графік залежності між двома
параметрами. Якщо на цьому графіку провести лінію медіани, можна легко
визначити, чи є між цими двома параметрами кореляційна залежність. За
допомогою діаграми розсіювання аналізується залежність між впливаючими
факторами (причиною) і характеристиками (наслідком), між двома факторами,
між двома характеристиками. За наявності кореляційної залежності між
окремими факторами значно полегшується контроль процесу з технологічної,
часової та економічної точок зору.
За наявності кореляційної залежності причинний фактор значно впливає
на характеристику, тому, контролюючи цей фактор, можна досягти стабільності
характеристики. Можна також визначити рівень контролю, необхідний для
потрібного показника якості.
Використання діаграми розсіювання для аналізу залежності між двома
характеристиками (результатами) можна бачити на таких прикладах, як аналіз
залежності між об'ємом виробництва та собівартістю виробу; між міцністю на
розтягування сталевої пластини та її міцністю на згин; між розмірами
комплектуючих деталей та виробів.
За наявності кореляційної залежності можна здійснювати контроль лише
однієї (будь-якої) з двох характеристик.
Для побудови діаграми розсіювання з метою визначення наявності
залежності між двома видами даних, перш за все проводять їх збір і подають у
вигляді таблиці відповідності тих чи інших даних якійсь загальній для них
умові збору. Діаграма розсіювання будується в такому порядку: по
горизонтальній осі відкладаються показники вимірювання величин однієї
змінної, а по вертикальній - іншої змінної. Контрольна карта застосовується,
коли потрібно встановити, скільки коливань у процесі викликано випадковими
змінами або окремими діями, щоб визначити, чи здатний процес до
статистичного регулювання.
Контрольна карта являє собою розглянутий вище часовий ряд зі
статистичне визначеними верхньої та нижньої межами, нанесеними по обидва
боки від середньої лінії процесу. Вони називаються "верхня контрольна межа"
та "нижня контрольна межа".
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Ці межі вираховуються за особливими формулами з використанням
окремих вимірів. При цьому не береться до уваги, як проходить весь процес
після нанесення меж процесу на схему.
Щоб далі визначити, чи потрапляють точки між лінії меж, чи вони
виходять за них, і утворюють "неприродні" викиди. Якщо це відбувається, то
говорять, що процес вийшов з-під контролю. Відхилення точок всередині меж
відбувається через зміни, притаманні самому процесу (конструкції, вибору
машини, профілактичного обслуговування та ін.). Вплинути на ці коливання
можна лише зміною самої системи.
Верхні й нижні контрольні межі повинні бути вирахувані статистичне, не
слід плутати їх з межами технічних характеристик, які грунтуються на вимогах
стандартів до виробів.
Контролюватися повинні природні коливання між межами контролю.
Слід впевнитись, що обрано правильний тип контрольної карти для
визначеного типу даних. Дані повинні братися точно в послідовності, збирання,
інакше вони втрачають суть.
Не слід вносити зміни в процес під час збору даних. Дані повинні
відображати проходження процесу природним чином.
Контрольна карта може вказувати на наявність потенційних проблем до
того, як почнеться випуск дефектної продукції.
Якщо контрольна карта розділена на зони, необхідно зробити відповідне
коректування процесу за умови, що:
а) дві точки з трьох знаходяться з одного боку від центральної лінії в зоні
А або ще далі;
б) чотири точки з п'яти розташовані з одного боку від центральної лінії в
зоні Б або далі;
в) дев'ять точок знаходяться з одного боку від центральної лінії;
г) шість послідовних точок збільшуються або зменшуються;
д) чотирнадцять точок в ряду коливаються вгору-вниз;
ж) п'ятнадцять точок в ряду знаходяться в зоні В (нижче або вище
центральної лінії).
Є два основних типи контрольних карт: для якісних ознак (придатнийнепридатний) і для кількісних ознак. Для якісних ознак можливі чотири види
контрольних карт:
1) V - карта (число дефектів на одиницю продукції);
2) С - карта (число дефектів у вибірці);
3) Р - карта (частка дефектних виробів у вибірці);
4) (пр) - карта (число дефектних виробів у вибірці).
При цьому в першому і третьому випадках об'єм вибірки є шінним, а в
другому і четвертому - постійним.
Таким чином, метою застосування контрольних карт можуть бути:
• виявлення некерованого процесу;
• контроль за керованим процесом;
• оцінювання можливостей процесу.
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Як правило, підлягає вивченню наступна змінна величина (параметр
процесу) або характеристика:
• відома важлива чи найважливіша;
• можлива ненадійна;
• по якій потрібно отримати інформацію про можливості процесу;
• експлуатаційна, яка має значення при маркетингу.
При цьому не слід контролювати всі величини одночасно. Контрольні
карти коштують грошей, тому потрібно використовувати їх розумно; ретельно
вибрати характеристики; закінчувати роботу з каргами при досягненні мети;
продовжувати вести карти тільки тоді, коли процеси і технічні вимоги
стримують одне одного.
Потрібно мати на увазі, що процес може бути в стані статистичного
регулювання і давати 100% браку. І навпаки, може бути некеро-ваним і давати
продукцію, що на 100% відповідає технічним вимогам. Контрольні карти дають
змогу проводити аналіз можливостей процесу.
Можливості процесу - це здатність функціонувати належним чином.
Зазвичай, під можливостями процесу розуміють здатність шдовольняти
технічним вимогам.
Методи Тагучі. Наприкінці 60-х років японський спеціаліст із статистики
Тагучі завершив розробку ідей математичної статистики щодо задач планування
експерименту та контролю якості. Сукупність своїх ідей Тагучі назвав "методом
надійного проектування".
Тагучі запропонував характеризувати вироби, що виготовляються,
стійкістю технічних характеристик. Він вніс зміни в поняття випадкового
відхилення, стверджуючи, що існують не випадковості, а фактори, які інколи
важко підлягають обліку.
Важлива відмінність методів Тагучі полягає у відношенні до
основоположних характеристик виробленої продукції якості та вартості.
Надаючи пріоритет економічному фактору (вартості), він все ж таки пов'язує
вартість і якість в одній характеристиці, названій функцією втрат Loss Function.
При цьому одночасно враховуються втрати як з боку споживача, так і
виробника. Задачею проектування є задоволення обох сторін.
Тагучі винайшов надійний метод розрахунку, використавши відношення
"сигнал - шум", що застосовується в електрозв'язку, яке стало основним
інструментом інжинірингу якості. Він ввів поняття ідеальної функції виробу, що
визначається ідеальним відношенням між сигналами на вході та виході.
Фактори, які є причиною появи відмінностей реальних характеристик продукції
від ідеальних, Тагучі назвав шумом. Спеціаліст, який використовує методи
Тагучі, повинен володіти методами завбачення шуму в будь-якій галузі, чи то
технологічний процес, чи маркетинг.
Зовнішні шуми - це варіації навколишнього середовища: вологість, пил,
індивідуальні особливості людини тощо.
Шуми при зберіганні та експлуатації - це старіння, знос і тощо.
Внутрішні шуми - це виробничі несправності, які призводять до
иідмінностей між виробами навіть всередині однієї партії продукції.
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При перенесенні свого методу із лабораторних в реальні умови Тагучі
використовує для характеристики відношення "сигнал - шум", показник
стійкості, що розуміється як висока повторюваність реагування.
8.3. Людський фактор в управлінні якістю продукції.
Якими б досконалими не були системи управління якістю продукції,
організація виробництва та технології – за всім цим стоїть людина з її бажанням
чи небажанням, вмінням чи невмінням працювати якісно. Навіть якість виробів,
повністю виготовлених роботизованими заводами, врешті-решт залежить від
якості виготовлення тих же роботів людиною.
Загальновизнаною є залежність якості продукції від того, як вище
керівництво фірми сприймає ідеї комплексного управління якістю продукції,
впровадження різних заходів, пов’язаних з цим. Спеціалісти фірми «Крейслер
Моторс», наприклад, вважають, що для успіху в конкурентній боротьбі мало
простого управління, для цього повинен бути керівник – лідер, який чітко
усвідомлює потребу у змінах і розуміє, що цим пов'язаний певний ризик.
Ф.Кросбі запропонував модель оцінки лідера і ступінь зрілості керівників
різного рівня. Одним із способів цієї оцінки є складання «моделі ефективного
лідера», яка враховує показники «оперативної зрілості» і «психологічної
зрілості».
Розроблені також рекомендації щодо оцінки лідера з урахуванням «рівня
зрілості» колективу, яким він керує. У цьому випадку розглядаються такі
критерії, як ступінь орієнтації колективу на досягнення високої якості
продукції, стиль і ефективність роботи керівника, особливості характеру
підлеглих. Ф.Кросбі пропонує спосіб визначення компетентності фірми з
питань забезпечення якості продукції, який має шість показників: ставлення
керівництва до питань якості, статус відділу якості, способи аналізу проблеми
якості, частка затрат на якість у загальному обороті фірми, заходи по
підвищенню якості, реальний стан справ з якістю на фірмі. Показники
оцінюються в балах.
Складається таблиця, в якій кожному значенню показника відповідає
певний ступінь зрілості фірми. Чим ближче фактичні значення показників,
характерних для тієї чи іншої фірми, до табличних, тим вище ступінь
компетентності фірми щодо якості. Показниками «незрілості» вважаються
пасивність, несамостійність в прийнятті рішень, невпевненість у собі, слабке
відчуття перспективи, мала зацікавленість в успіху. «Зрілість» характеризується
такими факторами, як активність, незалежність, бачення перспективи, знання
своїх можливостей і вміння ними користуватися.
На сьогодні гуртки якості можна вважати найбільш поширеною формою
мотивації працівників до творчого підходу при вирішенні проблем якості
продукції. Але загальновизнаним є те, що діяльність гуртків дає бажаний ефект
лише тоді, коли зарубіжний досвід впроваджує з урахуванням національних
особливостей.
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Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1. Які характерні особливості американського досвіду в галузі якості?
2. Що повчального, на Вашу думку, є в досвіді управління якістю,
накопиченому в США, Японії?
3. У чому полягають відмінні особливості японського підходу до
управління якістю?
4. У чому суть програми "п'ять нулів"?
5. З чим пов'язане вимірювання рівня якості продукції, що випускається в
США, Японії, Західній Європі?
6. Наведіть приклади законів зарубіжних країн щодо стандартизації та
сертифікації.
7. Сутність японської концепції чотирьох рівнів якості.
8. У чому полягає взаємозв'язок і взаємозалежність між законами,
підзаконними актами та стандартами на продукцію?
9. Назвіть відмінності європейського підходу до вирішення проблем
якості.
10. Охарактеризуйте "сім інструментів" якості.
11. Що таке інструменти якості? Побудуйте основні графіки та діаграми,
які застосовуються для виявлення й аналізу проблем якості.
Завдання, вправи, тести
1. Показники якості продукції залежно від використання для оцінювання
поділяються на:
а) базові та відносні;
б) проектні й експлуатаційні;
в) ергономічні й естетичні;
г) ендогенні та екзогенні.
2. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом
базується на використанні інформації, яку отримують:
а) з використанням технічних вимірювальних засобів;
б) шляхом опитувань і результатів лабораторних досліджень;
в) шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і
експлуатацію продукції;
г) за допомогою органів чуття.
3. Під контролем якості розуміють:
а) перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача;
б) перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик
продукції встановленим технічним вимогам;
в) перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку;
г) діяльність, яка спрямована на визначення рівня якості шляхом
вимірювань, експертиз, випробувань тощо.
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4. Хто встановлює правила і норми метрологічного забезпечення
продукції?
а) Держстандарт України;
б) Державний метрологічний нагляд України;
в) Державна торгово-промислова палата України;
г) Державна метрологічна система України.
5. Під час оцінювання рівня якості використовують наступні методи:
а) диференційний, комплексний, змішаний;
б) інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;
в) диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції;
г) загальний, функціональний, інтегральний.
6. Результати вимірювання якості продукції є:
а) науково точними значеннями показників і параметрів якості;
б) випадковими значеннями показників і параметрів якості;
в) не випадковими значеннями показників і параметрів якості;
г) натуральними значеннями показників і параметрів якості.
7. Скільки рівнів якості продукції та послуг є у Японії:
а) шість;
б) чотири;
в) два;
г) три.
8.Статистичні методи управління якістю базуються на:
а) економічній обробці даних;
б) математичній обробці даних;
в) статистичній обробці даних;
г) математично-статистичній обробці даних.
ТЕМА 9. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
План викладу і засвоєння матеріалу
9.1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.
9.2. Види і системи сертифікації продукції.
9.1. Основні положення державної системи сертифікації продукції
Система сертифікації України - дворядна: верхній ряд створює державна
система сертифікації; нижній – органи сертифікації, спеціалізовані за видами
продукції та дослідні центри.
Державну систему сертифікації створює Державний Комітет
стандартизації, метрології та сертифікації України – національний орган
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України з сертифікації, який здійснює та координує роботу щодо забезпечення її
функціонування, а саме:
- визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації
в Україні;
- затверджує переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації,
та визначає терміни її запровадження;
- призначає органи з сертифікації продукції;
- акредитує органи з сертифікації та випробувальні аудиторії (центри),
атестує експертів-аудиторів;
- встановлює правила визнання сертифікатів інших країн;
- розглядає спірні питання з випробувань і дотримання правил
сертифікації продукції;
- веде Реєстр системи сертифікації;
- організує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.
Держстандарт України в межах своєї компетенції несе відповідальність за
дотримання правил і порядку сертифікації продукції.
Органи сертифікації спеціалізовані за видами продукції:
- сертифікують конкретну продукцію за замовленням виробників з
наступним наглядом за сертифікованою продукцією;
- акредитують дослідницькі центри (лабораторії) з наступним наглядом
за їх діяльністю;
- співробітничають з Держстандартом України з питань вдосконалення
систем сертифікації;
- видають висновки про відповідність продукції – сертифікат
відповідності – виробнику продукції.
Найперспективнішими незалежними органами сертифікації можуть стати
саме центри сертифікації, які мають сучасну дослідну базу та кваліфікаційних
спеціалістів. Незалежність, притаманна «третій стороні», підвищує
об’єктивність результатів випробувань і оцінок продукції, що сертифікується, а
також ускладнює виникнення корумпованості експертів і чиновників системи
сертифікації.
У системі здійснюються такі взаємоповязані види діяльності:
- сертифікація продукції (процесів, послуг);
- сертифікація систем якості;
- атестація виробництв;
- акредитація випробувальних центрів (лабораторій);
- акредитація органів з сертифікації продукції;
- акредитація органів з сертифікації систем якості;
- атестація аудиторів за переліченими видами діяльності.
У системі передбачається сертифікація продукції, що імпортується. З
метою забезпечення визнання за кордоном сертифікатів та знаків відповідності
система побудована з урахуванням вимог міжнародних систем і взаємодіє на
основі угод з міжнародними, регіональними та національними організаціями
інших держав, що здійснюють діяльність з сертифікації.
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Система взаємодіє на основі угод з системами перевірки безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та інше, що функціонують в Україні під
керівництвом уповноважених урядом органів. Національний орган з
сертифікації може передавати цим органам окремі функції у проведенні
сертифікації продукції.
Сертифікація в системі передбачає підтвердження третьою стороною
показників, характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на
підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості.
Система призначена для проведення обов’язкової та добровільної
сертифікації продукції (процесів, послуг).
Сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних
документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами
України, проводиться виключно в системі.
Система є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та
випробувальних лабораторій інших держав і доступу до неї будь-яких
підприємств та організацій. Обов’язковою умовою при цьому є визнання та
виконання правил системи.
9.2. Види і системи сертифікації продукції
Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов’язкову та
добровільну.
Сертифікація на відповідальність обов’язковим вимогам нормативних
документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.
Обов’язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та
випробування продукції для визначення її характеристик і подальший
державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Випробування з
метою обов’язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими
випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені
відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів –
методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, що виконує
його функції.
Виробники, виконавці, постачальники, продавці продукції, яка підлягає
обов’язковій сертифікації та реалізується на території України зобов’язані:
провести у встановлені терміни у встановленому порядку сертифікацію
продукції; забезпечувати виготовлення продукції згідно з вимогами
нормативного документа, на відповідність якому вона сертифікована;
припинити або зупинити виготовлення сертифікованої продукції, якщо
виявлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документа, на
відповідність якому вона сертифікована, або якщо термін дії сертифіката
закінчився, або дія сертифіката припинена або зупинена рішенням органу з
сертифікації.
Продукція, що імпортується та підлягає обов’язковій сертифікації на
території України, повинна супроводжуватися сертифікатом, яка підтверджує її
відповідність обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів.
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Зазначений сертифікат повинен бути виданий або визнаний уповноваженим на
те органом з сертифікації України. Порядок ввезення на територію України
продукції, що імпортується та підлягає Україні обов’язковій сертифікації,
встановлюється Державним митним комітетом України та Державним
комітетом України з стандартизації, метрології та сертифікації.
Орган з сертифікації продукції при проведенні обов’язкової сертифікації
несе відповідальність за: необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифіката
відповідності; порушення правил сертифікації.
Акредитована випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за
недостовірність результатів випробувань.
Виробник за порушення правил обов’язкової сертифікації продукції несе
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Добровільна сертифікація може проводитися а відповідність вимогам
продукції, що не віднесені актами законодавства та нормативними актами до
обов’язкових вимог, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів
державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на
договірних умовах між заявником та органом з сертифікації.
Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства,
організації та інші юридичні особи, що взяли на себе функції з добровільної
сертифікації, а також органи, що акредитовані в державній системі сертифікації.
Правила добровільної сертифікації встановлюються органами з
добровільної сертифікації, які подають Державному комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України інформацію для їх реєстрації у
встановленому Комітетом порядку.
Сертифікація продукції ( як обов’язкова, так і добровільна) здійснюються
уповноваженими на те органами з сертифікації з метою:
- запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та
майна громадян і навколишнього природного середовища;
- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
- створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в
міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та
міжнародній торгівлі.
Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
1. Охарактеризуйте структуру системи сертифікації України.
2. Назвіть основні завдання дослідних центрів (лабораторій).
3. Перерахуйте види діяльності, які здійснюють в системі сертифікації
продукції.
4. Назвіть та поясніть основні види та системи сертифікації.
5. З якою метою здійснюється сертифікація продукції.
Завдання, вправи, тести
1. Одиницею продукції вважається:
а) один штучний виріб;
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б) партія товарів, що була виготовлена на одному підприємстві або одній
структурній одиниці;
в) партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом
відповідності;
г) партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини,
матеріалів тощо.
2. Етапи сертифікації продукції включають:
а) перевірку на відповідність продукції певним вимогам і стандартам;
б) випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;
в) позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або
знака відповідності;
г) позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.
3. На скільки рівнів ділиться система сертифікації України:
а) один;
б) три;
в) чотири;
г) два.
4. До видів діяльності, що здійснюється в системі сертифікації не
відносять:
а) сертифікація продукції;
б) акредитація продукції;
в) атестація виробництв;
г) акредитація органів з сертифікації продукції.
5. На скільки видів поділяється сертифікація продукції в Україні.
а) два;
б) три;
в) чотири.
ТЕМА 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
План викладу і засвоєння матеріалу
10.1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.
10.2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.
10.3. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції
і послуг.
10.1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.
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Важливе місце в системі стандартизації та управління якістю посідає
правове забезпечення. За допомогою права і усієї сукупності правових засобів
юридичного застосування здійснюється вплив на суспільні відносини, які
пов'язані зі стандартизацією та забезпеченням якості продукції. Правове
забезпечення стандартизації та управління якістю є однією із функцій
державної системи управління якістю продукції.
Правове забезпечення включає наступні види діяльності:
 правове регулювання;
 правостосовну діяльність;
 правоохоронну діяльність.
Правове регулювання - це розробка та затвердження правових норм
(стандартів, правил, зразків тощо). Правостосовна діяльність -це забезпечення
ефективного застосування чинних норм та правил, їх впровадження і
додержання. Правоохоронна діяльність це юридична відповідальність за
дотриманням норм, які затверджені законодавчим шляхом.
Право - це керуючий фактор, який регулює широко коло суспільних
відносин, які пов'язані з розробкою, виробництвом, реалізацією та
експлуатацією продукції. Право є важливим інструментом управління
господарством країни, яке регулює поведінку учасників виробництва на усіх
етапах і забезпечує одноманітність, стабільність та належну спрямованість
управлінських рішень. Право впливає на розвиток виробництва, прискорення
технічного прогресу і поліпшення якості продукції. Цей вплив визначається
шляхом надання технічним нормам сили норм права.
Держава у відповідному законодавчому акті надає технічній нормі
обов'язкову юридичну силу, що перетворює її у правову норму. Правильне,
уміле використання правових норм сприяє розвитку ініціативи та
заповзятливості підприємств по задоволенню потреб промисловості, сільського
господарства і громадян продукцією високої якості, закріпленню законності та
підвищенню відповідальності за якість продукції, забезпеченню надійного
захисту інтересів споживачів. Закріплюючи у правових нормах (стандартах)
визначені вимоги до якості виробів у цілому чи до окремих його властивостей,
держава тим самим регулює суспільні відносини, які пов'язані з виробництвом,
обігом і споживанням продукції належної якості. У правових нормах
закріплюються такі вимоги, які відповідають потребам суспільства і можуть
бути виконані на даному етапі розвитку науки і техніки.
Стандартизація є регулюючим видом діяльності по упорядкуванню,
введенню визначених правових норм технічного прогресу, науки, техніки,
управління виробництвом. Вона є найкращим методом прямого,
безпосереднього впливу права на технічний прогрес, на забезпечення якості
продукції, що дозволяє підвищувати ефективність виробництва та суспільної
праці. Стандартизація як засіб державного нормування вимог до технічного
рівня й якості продукції становить адміністративно-правову основу управління
якістю продукції. Тому стандартизація посідає міцні позиції в економіці країни,
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у вирішенні вузлових проблем народного господарства і фактично є технічним
законодавством.
Нормативні документи, які затверджені в установленому порядку
(юридичні акти), є формою вираження правових норм, наслідком
правостосовної діяльності. Особливість правових норм стандартів і технічних
умов полягає у тому, що вони складають техніко-юридичні норми, мають
двоелементну структуру (гіпотезу і диспозицію) і в них не закладена міра
відповідальності за недотримання цих норм. Міра відповідальності передбачена
в нормативних актах чинного законодавства України. Це обумовлено тим, що
стандарти і технічні вимоги є частиною єдиного механізму регулювання і діють
тільки у сукупності з іншими нормативними та законодавчими актами, їх
розробка, затвердження, використання і державна охорона забезпечуються за
допомогою норм різних галузей права: адміністративного, цивільного,
фінансового, трудового, кримінального.
До найбільш актуальних проблем права належить проблема визначення
ефективних і раціональних правових форм закріплення технічних, економічних
і організаційних рішень, які складають зміст системи управління якістю, а
також дослідження механізму правового забезпечення суспільних відносин в
стандартизації, метрології, управлінні якістю.
На практиці та в науковій літературі проблема стандартизації і якості
продукції розглядається головним чином у техніко-економічному аспекті.
Значення правового аспекту стандартизації і забезпечення випуску продукції
високої якості недооцінюються. Передбачена лише відповідальність
підприємств і робітників за випуск недоброякісної продукції. Проте правовий
аспект цієї проблеми значно ширший і не обмежується питаннями
відповідальності. Недооцінювання правового аспекту проблеми якості призвело
до того, що правові засоби забезпечення якості продукції застосовується на
практиці неефективно. Усталений в економіці "правовий нігілізм",
перебільшення ролі правової заборони і недооцінка права як конструктивного,
творчого, регулюючого фактору є гальмом для розвитку вітчизняного
виробництва. Підприємства в основному тільки стягують з виробників штрафи і
не відшкодовують збитків, які заподіяні внаслідок постачання та використання
недоброякісної продукції.
Розглядаючи питання правового регулювання стандартизації, метрології і
якості, потрібно враховувати, що роль права не вичерпується лише
встановленням і закріпленням технічних вимог. Значення правового
регулювання полягає також у впливанні на поведінку окремих людей у
суспільстві, яке забезпечило б здійснення та додержання закріплених в
правових нормах технічних вимог. Для цього держава:
‒ встановлює загальний порядок приймання сировини, матеріалів і
готової продукції визначеного рівня якості;
‒ регулює відносини, які виникають у зв'язку з використанням
вимірювальної техніки;
‒ передбачає відповідальність за порушення стандартів і метрологічних
правил;
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‒ регулює відносини щодо якості між підприємствами, організаціями і
споживачами.
Роль правового регулювання в цьому аспекті проявляється в закріпленні у
правових нормах певних технічних вимог та в забезпеченні правовими
засобами додержання цих вимог при виготовленні й обігу продукції відповідно
до встановлених технічних вимог. При додержанні технічних вимог
промисловість виробляє і постачає у торговельні організації доброякісну
продукцію. А доброякісна продукція - це відповідність сукупності властивостей
продукції вимогам стандартів та іншої НД, а також умовам договору
постачання.
Удосконалення правової основи стандартизації, метрології та управління
якістю є неодмінною умовою для успішного вирішення важливих соціальноекономічних завдань країни.
10.2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.
Для визначення необхідної інформації і правильного використання
правових норм стандартизації, метрології та управління якістю продукції
потрібно знати структуру законодавства та її місце в єдиній системі
українського законодавства. Законодавство в галузі стандартизації, метрології
та управління якістю продукції має наступні задачі:
‒ регулювання діяльності державних органів, підприємств, організацій
різних форм власності та громадян по розробці, виробництву, реалізації і
використанню продукції;
‒ встановлення прав, обов'язків і відповідальності усіх учасників
суспільного виробництва з метою найбільш повного задоволення потреб людей,
трудових колективів і усього суспільства в продукції високої якості, яка
відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я людей та збереженню
навколишнього середовища.
Законодавство в цих галузях поділяється на дві групи:
1) нормативні акти, спеціально видані з питань стандартизації, метрології
і управління якістю продукції, які визначають політику держави в галузі
управління якості;
2) правові норми щодо якості продукції, які містяться в нормативних
актах з широкого кола питань.
До першої групи належать нормативні акти, які є правовою базою
проведення робіт зі стандартизації, метрології та забезпечення єдності
вимірювань у країні. До них належать: Декрет "Про стандартизацію і
сертифікацію" від 10.05.93 р. № 46-93; Декрет "Про Державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"
від 08.04.93 р. № 30-93; Закон України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" від 11.02.98 р. № 113/98-ВР та інші.
Останніми роками прийнято низку важливих нормативних актів, які
присвячені питанням стандартизації та якості продукції або спрямовані на
рішення цих питань в комплексі з іншими народногосподарськими проблемами.
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Особливо потрібно зупинитися на Законі України "Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини", який прийнято 23.12.97 р. №
771/97-ВР. У цьому Законі наведено задачі та форми рішення проблем якості,
правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і
продовольчої сировини для здоров'я населення. Законом регулюються
відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями
(постачальниками) і споживачами під час розробки, виробництва, ввезення на
митну територію України, закупівлі, постачання, зберігання, транспортування,
реалізації, використання, споживання та утилізації харчових продуктів і
продовольчої сировини, а також надання послуг у сфері громадського
харчування.
До нормативних актів другої групи належать правові норми і нормативні
акти, що регулюють відносини щодо якості продукції, а саме: Закон України
"Про підприємство в Україні" від 27.03.91 р. № 887-12 зі змінами і
доповненнями; Закон України "Про захист прав споживачів" від 15.12.93 р. зі
змінами та доповненнями; Закон України "Про забезпечення санітарного й
епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.94 p.; Закон України "Про
ветеринарну медицину від 25.06.92 p.; Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища" від 26.06.91 р. та інші. Порушення
чинного законодавства цих Законів може бути встановлено шляхом проведення
екологічної експертизи згідно із Законом України "Про екологічну експертизу"
від 9.02.95 р.
Спеціальними нормативними актами у сфері управління якістю є
нормативні акти Держстандарту України, які регламентують важливі питання
розробки, впровадження і функціонування систем управління якістю продукції,
проведення правової експертизи нормативних документів. До спеціальних
нормативних актів належать нормативні документи на продукцію, а також
організаційно-методичні стандарти.
Питання якості продукції знаходять рішення в нормативних актах, які
присвячені удосконаленню господарського механізму, прискоренню науковотехнічного прогресу. Детально питання якості продукції і відповідальність за
постачання продукції неналежної якості регулюється Положенням про
постачання товарів народного споживання і Основними умовами регулювання
договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій та іншими
нормативними актами. Норми, які регулюють якість продукції, включені в
устави, кодекси, нормативні акти, що регулюють порядок пред'явлення і розгляд
претензій, розв'язання господарських суперечок.
Служби Держстандарту України постійно виявляють у торговельній
мережі різні фальсифіковані продукти і вживають попереджувальні заходи щодо
запобігання появи таких товарів на ринку. Серед лідерів фальсифікованої
продукції - лікеро-горілчані вироби, бо саме їх фальсифікація сприяє
отриманню величезних прибутків. На запобігання цьому спрямована дія
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.98 р. № 1809 "Про додаткові
заходи щодо недопущення імпорту неякісних лікеро-горілчаних виробів", якою
передбачена сертифікація імпортної лікеро-горілчаної продукції з атестацією
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виробництва згідно з правилами, чинними для вітчизняних товаровиробників. З
моменту введення в дію цієї постанови лише одна фірма з Франції звернулася з
заявою на сертифікацію своєї продукції в Україні.
Отже, чинне законодавство України складає міцну нормативну базу
стандартизації і якості продукції на усіх рівнях управління народним
господарством. Однак слід відзначити, що законодавство ще не повною мірою
відповідає суспільним вимогам. Ускладнює його практичне застосування в
нових умовах ринкової економіки наявність різних форм власності. Нині на
розгляді у Верховній Раді України знаходяться проекти законів "Про
відповідальність постачальників за
виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції", "Про
порядок утилізації та вивезення неякісної і небезпечної продукції", "Про
державне регулювання виробництва і реалізацію екологічно чистої продукції"
та інші.
Перед нашим суспільством стоїть важливе завдання - розробити і
прийняти цілу низку законів, які б забезпечили справжній захист споживачів.
Адже тільки держава може і повинна бути надійним гарантом цих прав.
10.3. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості
продукції і послуг.
До цивільно-правової форми забезпечення якості належать господарські
договори, які опосередковують суспільні відносини між учасниками на усіх
етапах формування й існування продукції як споживчої вартості. При цьому
кожний вид договору виконує певні функції.
Відповідно до законодавства і судової практики договір - це погодження
двох чи більше сторін. Чинним законодавством визначені основні принципи
договору: юридична рівність сторін, свобода договору та обов'язковість умов
договору для усіх його учасників. Договір як юридичний документ найбільш
повно закріплює права й обов'язки сторін і має важливе значення для процесу
управління якістю продукції. Управління якістю продукції (послуг) через
систему господарсько-договірних відносин є елементом державної системи
управління якістю. За допомогою договорів торгівля впливає на якість товарів,
примушує виробників продукції створювати системи управління якістю.
В умовах ринкової економіки без договору неможлива діяльність усієї
господарської системи країни. Договір - це один із важливих інститутів
обов'язковості права, значення якого в економічному житті країни з кожним
роком зростає. Його основна роль полягає у тому, що він виступає як
інструмент організації і функціонування торговельного обміну.
Договір набуває особливого значення при різних відносинах, пов'язаних із
забезпеченням якості товарів. У цивільно-правових договорах більшість умов є
специфічними. Проте незважаючи на їх різноманітність, умови щодо якості
посідають центральне місце.
Наприклад, у договорах: на проведення науково-дослідних і проектноконструкторських робіт, на постачання товарів (продукції), купівлі-продажу,
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перевезення вантажу, контрактації сільськогосподарської продукції, технічного
обслуговування та інших залежно від їх призначення містяться умови про
якість.
Надаючи такого важливого значення якості, чинне законодавство
встановлює різні засоби його визначення у договорі. Ці обставини залежать в
основному від виду договірних зобов'язань і складу його учасників. Якість
продукції у договорах визначається: шляхом посилання на нормативний
документ; за описом виробу і специфікацією, яка містить якісні характеристики.
При укладанні договорів на виготовлення машин та обладнання до опису
прикладають креслення та іншу технічну документацію. Договори здатні
впливати на якість як система, що опосередковує весь рух товарів - від його
проектування до споживача.
Договір постачання - це найбільш ефективна і найчастіше
використовувана правова форма господарювання в діяльності підприємств
промисловості та торгівлі. До суттєвих умов у договорі на постачання належать
умови щодо якості товарів. Причому якість товару підлягає повному і чіткому
визначенню. Це означає, що за відсутності умов, що визначають якість товарів у
договорі постачання, останній визнається не укладеним і недійсним. Згідно з
Положенням про постачання товарів, якість продукції повинна відповідати
затвердженим нормативним документам. При цьому обов'язково має бути
посилання на відповідний пункт стандарту та технічних умов в договорі.
Вплив договору на якість постачаємих товарів виявляється у тому, що ця
продукція визнається доброякісною, якщо її якість відповідає вимогам НД і
умовам про якість у договорі. Проте договір постачання впливає на якість
товарів не тільки тим, що в ньому закріплено конкретні права і обов'язки його
учасників, а й тим, що забезпечує якість продукції на усіх стадіях її
виробництва і надходження у торговельну мережу, сприяє розробленню і
плануванню рівня якості та визначенню його у договорі, гарантує збереження
рівня якості при транспортуванні, реалізації та експлуатації товарів тощо.
Особливо простежується вплив договору постачання на якість товарів у праві
його сторін передбачати постачання товарів більш високої якості порівняно з
затвердженими стандартами чи зразками, при встановленні нових гарантованих
термінів зберігання товарів тощо.
Роль договору як правового інструмента управління якістю посилюється,
коли предметом договору постачання є продукція, на яку ще не затверджена
НД. У цьому випадку якість продукції повинна відповідати ТУ, які
затверджуються постачальником і погоджуються зі споживачем, чи
встановленим зразкам. У договорі визначається належний рівень якості зразка.
Великого значення набуває договір як засіб контролю за якістю. Контроль
за якістю товарів, який здійснюється договірними контрагентами, дуже
ефективний. Підконтрольними суб'єктами в цьому випадку є не окремі
працівники, а виробники товарів -підприємство, організація, об'єднання як
єдиний колектив (юридична особа). Тобто, при порушенні договірних
зобов'язань санкції застосовуються не до окремого працівника, а до колективу
підприємства-виробника в цілому. Але цим не обмежується роль договору як
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засобу перевірки додержання умов про якість. Якщо товари реалізовані
роздрібними торговельними підприємствами споживачам за договором купівліпродажу, останній при виявленні в реалізованих виробах дефектів має право
пред'являти продавцю передбачені законом вимоги. Отже, перевірка якості
вироблюваних товарів починається з моменту їх прийняття від виробника і
продовжується протягом тривалого періоду, що включає і час експлуатації
виробу.
Договір як засіб забезпечення якості продукції при зберіганні також
відіграє велику роль. При цьому деякі договори слугують безпосередньо, а інші
посередньо чи допоміжно. Наприклад, договір складського збереження
використовується безпосередньо для зберігання якості товарів. А договір
перевезення, спрямований на досягнення іншої мети — доставку товарів
споживачу. Незалежно від цього обидва наведених договори широко
використовуються для збереження якості товарів, які постачаються у торгівлю
на основі інших договорів, зокрема опосередковуючих реалізацію товарів
(договору постачання і контрактації сільськогосподарської продукції).
Незважаючи на суттєвий зв'язок між різними договорами, які
використовуються у торгівлі, у багатьох випадках цей взаємозв'язок не
виявляється як єдина і цілісна система. Трапляються випадки, коли через
незадовільну роботу транспорту, відсутність необхідних складів і сховищ,
накопичення наднормативних товарних запасів добротні, високоякісні товари
втрачають свою початкову якість.
Для поліпшення якості постачаємих у торгівлю товарів доцільно постійно
удосконалювати та зміцнювати договірні (господарські) зв'язки між
промисловістю і торгівлею, модернізувати структуру договірних зв'язків.
Відомо, що чим менше посередницьких ланок у використовуваній структурі,
тим швидше вироби надходять у торгівлю, а це приводить до збереження їх
якісних показників.
Серед багатьох питань, які пов'язані з якістю товарів, що постачаються у
торгівлю, особливе місце належить питанням підвищення відповідальності
промислових і торговельних підприємств за виконання договорів. Проблема ця
багатогранна, її не слід зводити тільки до підвищення розмірів штрафних
санкцій. Штрафні санкції за порушення договору постачання та інших
договорів відіграють стимулюючу роль у фінансово-економічній діяльності
підприємства. Впливаючи на майнову сферу боржника, ці санкції матеріально
спонукають його до виконання прийнятих на себе договірних зобов'язань.
Основною формою цивільної відповідальності боржника є зобов'язання
відшкодовувати збитки. Використовуючи чинне законодавство, торгівля може у
кожному конкретному випадку добитися належного виконання виробникамипостачальниками покладених на них обов'язків по постачанню якісних товарів.
Договірна форма застосовується у взаємовідносинах громадян і
торговельних підприємств при купівлі-продажу продовольчих і непродовольчих
товарів. Серед різноманітних договорів з участю громадян і організацій договір
роздрібної купівлі-продажу по кількості щоденно укладених угод посідає перше
місце. Чинним законодавством всебічно охороняються права споживачів по
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договору роздрібної купівлі-продажу при реалізації недоброякісної продукції
(послуг).
У межах гармонізації цивільного права з міжнародним законодавством
між Україною та іншими країнами світу укладаються договірні відносини з
правовими нормами, які регламентують якість продукції (послуг). Зближення
правових норм України та різних країн у договорах є необхідною умовою
поширення
зовнішньоекономічних
зв'язків
торговельно-економічних
взаємовідносин на міжнародному ринку.
Питання для, роздуму, самоперевірки,повторення
1.Сертифікація товару і сертифікація якості.
2.Документація на продукцію, що пройшла сертифікацію.
3.З яких видів діяльності складається правове забезпечення
стандартизації?
4.Які задачі має законодавства в галузі стандартизації та управління
якістю продукції?
Завдання, вправи, тести
1.Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації виконується на
основі:
а) нормативних актів;
б) державних стандартів України;
в) правових норм;
г) нормативних актів та правових норм.
2. Скільки видів персональної відповідальності робітників:
а) чотири;
б) шість;
в) три;
г) сім.
3. Правове забезпечення не включає такий вид діяльності:
а) правове регулювання;
б) правоохоронне регулювання;
в) правоохоронна діяльність.
4. На скільки груп поділяється законодавство в галузі стандартизації та
сертифікації.
а) три;
б) дві;
в) чотири.
5. До нормативних актів другої групи не належать:
а) ЗУ «Про підприємство в Україні»;
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б) ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
в) ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
г) ЗУ «Про екологічну експертизу».

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І
СЕРТИФІКАЦІЇ
План викладу і засвоєння матеріалу
11.1.Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельноекономічних зв’язків між країнами.
11.2.Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).
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11.1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельноекономічних зв’язків між країнами.
Національна стандартизація будь-якої країни відображає у своїх
стандартах особливості та рівень промислового розвитку. Тому національні
стандарти різних країн на однотипову продукцію чи матеріали часто містять
різні вимоги, що є серйозною перешкодою для розвитку міжнародної торгівлі.
Для успішного проведення торговельного обміну необхідно погоджувати
характеристики тієї чи іншої продукції з країною, яка купує цю продукцію.
Розвиток міжнародної торгівлі вимагає єдиного підходу до оцінки якості
продукції, її характеристик, вимог до маркування, пакування, збереження та
транспортування. У міжнародній стандартизації зацікавлені як індустріальні
розвинені країни, так і країни, що розвиваються, які створюють власну
національну економіку. Ця зацікавленість пов'язана з поширенням міжнародних
науково-технічних і торговельно-економічних зв'язків.
Завдяки міжнародному співробітництву в галузі стандартизації, початок
якого можна віднести на кінець XIX - початок XX ст., фахівці усіх країн
говорять нині на єдиній "технічній мові", яка обслуговує телефонний зв'язок
між різними країнами, міжнародні польоти літаків, діяльність міжнародних
банків та інше.
Міжнародна стандартизація одночасно є наслідком та інструментом
управління науково-технічним і економічним розвитком у світі. Вона
сформувалась на базі міжнародного розподілу праці, поглиблення на цій основі
процесів спеціалізації та кооперації виробництва. Міжнародний розподіл праці
сприяє підвищенню ефективності суспільного виробництва.
Економічне і науково-технічне співробітництво між країнами
характеризується сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної торгівлі,
підвищенням частки наукоємної та технічно складної продукції в загальному
101

обсягу товарообігу, прискореним впровадженням досягнень науково-технічного
прогресу в виробництві продукції, підвищенням попиту споживачів до її якості
та надійності. У цих умовах значно зростає роль міжнародної стандартизації як
організаційно-технічної основи співробітництва країн у самих різних галузях
науки, техніки, економіки, виробництва, що покликана пов'язати та
систематизувати вимоги світової торгівлі, інтереси споживачів, сприяти
найбільш повному використанню продуктивних сил.
Особливе значення міжнародна діяльність зі стандартизації набуває в
світлі рішучих заходів, які здійснюються світовим товариством щодо ліквідації
перешкод та обмежень у торгівлі між країнами. Стандартизація у міжнародному
масштабі створює сприятливі умови для торгівлі за рахунок єдиних підходів до
якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, безпеки й охорони
навколишнього середовища, що пов'язано з розробкою міжнародних стандартів
(МС). Використання МС, досвіду міжнародної стандартизації дозволяє швидко
розвивати і піднімати виробництво до рівня передових промислових країн і тим
самим розвивати та поглиблювати торговельно-економічні відносини між
країнами. МС, які розробляються різними міжнародними організаціями,
усувають технічні бар'єри у торгівлі (ТВТ), що пов'язано з розрізненнями у
національних стандартах країн світу. Крім того, на перший план висувається
проблема якості продукції.
Міжнародні рекомендації, наведені у стандартах, не обов'язкові для країн,
але відповідність продукції нормам подібних стандартів визначає її вартість і
конкурентоспроможність на світовому ринку. Конкурентоспроможність
національної продукції на світовому ринку с важливим стимулом для країн, які
бажають брати участь у міжнародній діяльності зі стандартизації. Сьогодні
стандартизація є одним з діючих засобів забезпечення високоякісною та
конкурентоспроможною продукцією споживачів, а також має першорядне
значення для підвищення зовнішньоторговельного обігу країни.
Зовнішня торговельна діяльність країн залежить від розвитку
національних систем стандартизації, їх відповідності вимогам Генеральної
угоди тарифів і торгівлі (GATT) і Кодексу цієї організації. GATT є всебічним
міжурядовим договором, чинним з 1947 p., що визначає права і зобов'язання
сторін-учасників у області зовнішньої торгівлі, яка об'єднує більш 100 країн. Усі
учасники GATT і ті країни, які бажають приєднатися до цієї організації, повинні
виконувати принципові, правила Кодексу стандартів з 40 позицій.
Головне завдання GATT полягає у лібералізації зовнішньої торгівлі
шляхом усунення митних бар'єрів і зниження тарифів, а також використання
нетарифних засобів регулювання торгівлі. У 1993 р. на Уругвайському раунді
було прийнято рішення про перетворення GATT у Світову організацію торгівлі
(WTO), яка офіційно почала функціонувати з 1 січня 1995 p. GATT, як всебічна
угода, що регулює торгівлю товарами, стала складовою частиною WTO.
Сферою дії Угоди ТВТ, так званого Кодексу GATT/WTO зі стандартів є
технічні правила, регламенти і стандарти, які можуть впливати на торгівлю
прямим чи непрямим чином. Угода ТВТ засвідчує, що національні або
регіональні стандарти, які містять обов'язкові
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вимоги не створюють непотрібних перешкод у світовій торгівлі, якщо
вони базуються на узгоджених міжнародних стандартах. Тому WTO підкреслює
перевагу стандартів, які розробляються Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO), Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) та
Міжнародним союзом телекомунікацій (ITU). Діяльність цих організацій
поширюється на усі галузі стандартизації у світі та підтримує реалізацію Угоди
ТВТ. Угода WTO та ТВТ на основі міжнародних стандартів - це фундамент
світового ринку.
ISO й ІЕС здійснюють тісне співробітництво з питань стандартизації з
різними міжнародними та регіональними організаціями економічного і науковотехнічного профілю. Торговельно-правовий законодавчий зв'язок стандартизації
з міжнародною торгівлею й економічним співробітництвом країн знаходиться у
центрі уваги таких міжнародних організацій, як Європейська економічна
комісія ООН (ЄЕК ООН), Європейське товариство (ЄС), GATT, WTO тощо. ISO
та ІЕС від імені WTO опублікувало у 1996 р. Покажчик Угоди ТВТ для подання
систематизованої інформації про органи стандартизації, які дотримуються
Кодексу доброчинної практики щодо розроблення, приймання та застосування
стандартів (додаток № 3 до Угоди ТВТ). Угодою ТВТ передбачається
інформаційний обмін між усіма членами WTO стосовно вимог стандартів,
правил і технічних регламентів на продукцію.
Процес приєднання України до GATT розпочався у 1993 р. Нині Україна
проводить консультації та двосторонні переговори з членами WTO.
Рекомендовано визначити перехідний період щодо кожної Угоди WTO у рамках
вступу України до цієї впливової міжнародної економічної організації.
Прагнучи інтегруватися у світову економіку, Україна має намір гармонізувати
своє законодавство та нормативні документи з нормами GATT/WTO, привести у
відповідність до них митне і тарифне регулювання та інші механізми
управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Основним завданням державного регулювання розвитку внутрішньої
торгівлі на сучасному етапі є застосування односторонніх обмежень імпорту
товарів відповідно до норм і принципів системи GATTAVTO за наявності
причинно-наслідкових зв'язків між зростанням обсягу їх імпорту та заподіяння
серйозної шкоди національному виробництву або загрозою такого заподіяння
тощо.
Україна приділяє велику увагу міжнародному науково-технічному
співробітництву в галузі стандартизації з різними організаціями І бере
безпосередню участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх
технічних комітетів. Основними завданнями міжнародного науково-технічного
співробітництва в галузі стандартизації є:
‒ зближення та гармонізація ДСС України з міждержавними та
регіональними системами, прогресивними національними системами
стандартизації інших країн;
‒ удосконалення та розвиток фонду НД України з питань стандартизації
на засадах застосування міжнародних, регіональних і національних стандартів
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інших країн, а також систематизація, узагальнення та максимальне
використання досягнень науково-технічного прогресу;
‒ проведення цілеспрямованої науково-технічної та економічної
політики шляхом розроблення міжнародних і регіональних стандартів на базі
стандартів України на нові конкурентоспроможні види продукції та послуг;
‒ поліпшення нормативного забезпечення торговельного, економічного і
науково-технічного співробітництва з іншими країнами та участь в
міжнародному розподілі праці;
‒ забезпечення захисту інтересів країни під час розроблення
міжнародних, регіональних і міждержавних стандартів;
‒ забезпечення єдності вимірювань;
‒ забезпечення взаємного визнання результатів випробувань і
сертифікації продукції.
У галузі міжнародної стандартизації Держстандарт України, як
національний орган зі стандартизації, представляє Україну в міжнародних та
міждержавних організаціях з питань стандартизації:
‒ з 1992 року - в Міждержавній Раді зі стандартизації, метрології та
сертифікації країн СНД (в рамках "Угоди про проведення узгодженої політики в
галузі стандартизації, метрології та сертифікації" та інших);
‒ з 1993 року - в Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) та
Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС) - найбільш впливових міжнародних
організаціях у сфері стандартизації;
‒ з 1997 року Україна є членом за підпискою Європейського комітету зі
стандартизації (CEN) і членом-кореспондентом Міжнародної організації
законодавчої метрології (OIML).
Держстандарт України бере активну участь у роботі Робочої групи з
питань стандартизації ЄЕК ООН, представляє Україну в Організації державних
метрологічних комітетів ISO - Комітеті з інформаційних систем і послуг
(INFCO), Комітеті з оцінки відповідності (CASCO), є членом міжнародної
інформаційної мережі (ISONET).
Держстандарт України послідовно здійснює активну політику,
спрямовану на укладання двосторонніх міжнародних угод про співробітництво
в галузі стандартизації, метрології та сертифікації. Усього укладено 40 угод з 29
країнами, з них 17 на міжурядовому рівні.
11.2. Міжнародна організація зі стандартизаї (ISO).
Початок міжнародної стандартизації припадає на кінець XIX ст., коли у
1875 р. в Парижі була підписана Конвенція по організації Міжнародної комісії
мір і ваг, Міжнародного бюро мір і ваг, Міжнародної конференції мір і ваг. У цей
же час з'являється проект міжнародних одиниць мір у галузі електроніки.
Однак безпосереднє співробітництво різних країн у галузі стандартизації
розпочинаєтьтся у 1921 p., коли була проведена перша конференція секретарів
семи національних комітетів зі стандартизації. Ця конференція виробила
організаційні принципи, на основі яких у 1926 р. створено Міжнародну
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федерацію національних асоціацій зі стандартизації (ISA). ISA, до складу якої
ввійшли біля 20 національних організацій зі стандартизації, розробила близько
180 міжнародних рекомендацій зі стандартизації, але з початком Дугої світової
війни її діяльність була припинена.
У 1943 р. при Організації Об'єднаних Націй (ООН) створено Комітет по
координації стандартів (ККС), до якого увійшли 18 країн антигітлеровської
коаліції. Основним завданням цього Комітету було збереження досвіду
міжнародної стандартизації та координація діяльності країн у галузі
стандартизації у воєнний час.
Після війни, в жовтні 1946 p., у Лондоні відбулося спільне засідання ККС
і делегатів 25 країн, на якому було прийнято рішення щодо створення
Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). В цьому ж році був прийнятий
її статут, який визначив неурядовий статус цієї організації, структуру, функції
керівних і робочих органів, методи роботи.
Основною метою ISO є забезпечення розвитку стандартизації та суміжних
з нею галузей для сприяння міжнародного обміну товарами і послугами, а
також розвитку співробітництва в інтелектуальній, науковій, технічній та
економічній діяльності.
До основних видів діяльності ISO належать: заходи, які сприяють
координації та уніфікації національних стандартів; розроблення і затвердження
міжнародних стандартів; обмін інформацією по проблемах стандартизації;
співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які зацікавлені у
вирішенні суміжних проблем, і на їх прохання, вивчає проблеми стандартизації.
ISO як неурядова організація користується консультативним статусом
ООН і є найбільшою міжнародною організацією в галузі стандартизації з
широкого кола питань, її членами є 160 країн світу. Членами ISO є не уряди, а
національні організації зі стандартизації (комітети-члени) з правом одного
голосу. В ISO встановлено наступні види членства:
‒ повноправний член організації;
‒ член-кореспондент;
‒ член-абонент.
Повноправний член організації має право брати участь в усіх робочих
органах, бути обраним до керівних органів, отримувати копії всіх робочих
документів, представляти на розгляд зауваження щодо них. Для цього виду
членства встановлена шкала щорічних внесків до бюджету ISO.
Члени-кореспонденти (їх кількість становить 22) за рахунок сплати
незначного внеску до бюджету ISO мають право отримувати комплект всіх
міжнародних стандартів, що видаються, інших інформаційних видань.
Членами-кореспондентами є країни, що розвиваються, їх економічний стан не
дозволяє стати повноправними членами. Члени-абоненти сплачують пільгові
внески і мають можливість отримувати інформацію щодо міжнародної
стандартизації.Сьогодні органи цієї організації дислокуються у Женеві
(Швейцарія). Офіційні мови ISO - англійська, французька, російська. На цих
мовах видаються усі матеріали та документи ISO. ISO складається із керівних і
робочих технічних органів.
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Вищим органом ISO е Генеральна Асамблея, яка скликається один раз на
три роки. Генеральна Асамблея - це збори посадових осіб і делегатів,
призначених комітетами-членами. Кожний комітет-член має право представляти
не більше трьох делегатів, але їх можуть супроводжувати наглядачі. Членикореспонденти та члени-абоненти беруть участь як наглядачі.
До керівних органів належать Рада, Технічне бюро та Центральний
секретаріат. Вищими керівними особами є Президент, який обирається на три
роки, і Центральний секретаріат. Рада керує роботою ISO в перервах між
сесіями Генеральної Асамблеї. До складу Ради входять 18 комітетів-членів. На
засіданнях Ради рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні
комітетів-членів Ради. У період між засіданнями і за потребою Рада може
приймати рішення шляхом переписки. Поточну адміністративно-технічну
роботу здійснює Центральний секретаріат. Технічне бюро з питань управління
готує пропозиції щодо планування, організації та координації роботи комітетів.
До сфери роботи Бюро входить розгляд пропозицій щодо створення та розпуску
технічних комітетів (ТК); визначення галузі стандартизації, якими повинні
займатися комітети.
Технічними органами Ради ISO є Комітети, що розробляють питання
міжнародної стандартизації, сфери діяльності яких розмежовані. Комітет з
принципів стандартизації (STAKO) надає методичну та інформаційну допомогу
по принципам і методикам розробки міжнародних стандартів (МС). Комітет
здійснює вивчення наукових принципів стандартизації та підготовку
рекомендацій по досягненню оптимальних результатів у даній області,
займається питаннями термінології й організацією семінарів по використанню
МС для розвитку торгівлі.
На початку 70-х років, у зв'язку з бурхливим розвитком сертифікації в усіх
країнах світу, створено Комітет з оцінки відповідності продукції вимогам
стандартів (CASCO). CASCO розглядає питання відповідності продукції,
послуг, процесів і систем якості вимогам нормативних документів. Вивчає
практику діяльності в галузі відповідності, здійснює аналіз отриманої
інформації. Комітет розробляє міжнародні рекомендації з сертифікації, створює
методологічну базу для розробки й акредитації національних систем
сертифікації по взаємному визнанню результатів випробувань. CASCO
періодично проводить аналіз усіх чинних національних,
регіональних і міжнародних систем сертифікації з метою своєчасного
прийняття заходів з організації міжнародних систем сертифікації продукції на
відповідність вимогам ISO.
Результати роботи Комітету з оцінкі відповідності набувають особливого
значення для країн, де створюються національні системи сертифікації. CASCO
спільно з ISO підготував ряд керівних рекомендацій з основних аспектів
сертифікації. Ці документи найшли широке визнання у країнах-членах ISO і
ІЕС. У ряді країн вони покладені в основу національних систем сертифікації.
До компетенції Комітету з інформації (INFCO) входить координація та
гармонізація діяльності в галузі інформаційних послуг, банків, даних
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маркетингу, продажу стандартів і технічних регламентів. INFCO тісно
співпрацює з Комітетом з питань інформаційних мереж (ISONET).
Комітет з допомоги країнам, що розвиваються (DEVCO), здійснює
обслуговування цих країн по усіх питаннях міжнародної стандартизації та
метрології, створює умови для обміну досвідом з розвиненими країнами та
підготовки спеціалістів тощо. DEVCO тісно співпрацює з цих направлень з
ООН. Результатом їх спільних зусиль стало створення та функціонування
міжнародних центрів навчання.
При ISO у 1977 р. створений Комітет з політики в галузі споживання CAPOLCO. Метою роботи цього Комітету є проведення стандартизації в галузі
інформації споживачів. До задач цього Комітету входить вивчення наступних
питань:
 шляхи сприяння споживачам в отриманні максимального ефекту від
стандартизації продукції;
 розроблення рекомендацій щодо забезпечення інформацією споживачів,
захист їх інтересів;
 узагальнення досвіду участі споживачів у роботах зі стандартизації,
використанню стандартів на споживчі товари;
 підтримування зв'язків з різними органами ISO, діяльність яких зачіпає
інтереси споживачів.
Результатом діяльності CAPOLCO є періодичне видання переліку
національних і міжнародних стандартів, які становлять інтереси для організацій
споживачів, а також підготовка Настанов з питань товарів народного
споживання. Наприклад: Настанова 12 "Порівняльні випробування споживчих
товарів", Настанова 14 "Інформація про товари для споживачів".
Комітет зі стандартних зразків (REMCO) займається питаннями
методичної допомоги та розробки настанов по стандартних зразках. REMCO є
координатором робіт зі стандартних зразків і тісно співпрацює з міжнародними
метрологічними організаціями.
Сфера діяльності ISO розподілена між 214 ТК. Кожний ТК має
затверджену Радою ISO сферу діяльності. ТК поділяються на загальнотехнічні
та на комітети, які працюють в конкретних галузях техніки. Діяльність
загальнотехнічних комітетів спрямована на вирішення загальнотехнічних і
міжгалузевих проблем (таких комітетів 26). Решта комітетів здійснюють свою
діяльність в конкретних галузях техніки. Наприклад: ТК 10 "Технічні
креслення", ТК 22 "Автомобілі", ТК 37 "Термінологія".
В 1979 р. був створений ТК176 "Забезпечення якості", який у 1987 р.
перейменовують в "Управління якістю та забезпечення якості". Цей ТК був
створений з метою розробки однакового підходу до вирішення питань якості
продукції на підприємствах та у сфері обігу. У 1987 р. Комітет опублікував 4
стандарти ISO серії 9000, що стало початком впровадження систем якості в
різних країнах світу. Основним видом роботи ТК є розробка, погодження та
подання на затвердження Ради проектів міжнародних стандартів.

107

Для безпосередньої розробки проектів МС в межах ТК створюються
підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ). .Сьогодні налічується близько 650
підкомітетів, до 1700 робочих груп .
Спеціалісти ISO під час розробки стандартів дотримуються трьох
основних принципів, спрямованих на забезпечення ефективності роботи:
1) стандартизація повинна відповідати вимогам галузей промисловості;
2) погодження повинно досягатися за допомогою консенсусу;
3) використання стандартів повинно бути добровільне.
Україна є повноправним членом ISO з 1993 р. Входить до складу членів
Комітетів: CASCO, STACO, INFCO. Як національний комітет-член входить до
складу Комітетів DEVCO, REMCO, COPOLCO. 25 ТК Держстандарту України
співпрацюють з 96 ТК та ПК ISO. Україна бере активну участь в роботі
спільного ТК ISO/IEC СТК1 "Інформаційні технології", який створений у 1987
р.
У своїй роботі ISO підтримує зв'язки з біля 400 міжнародними
організаціями, які працюють над питаннями стандартизації. Члени цих
організацій одночасно є членами ISO. Останніми роками ISO об'єдналась з
Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) на паритетних засадах.
Система ISO/IEC є найбільшою з існуючих міжнародних технічних
організацій і поширює свою діяльність на всі галузі економіки і науки від
стандартних форм реєстрації до валютних кодів, від будівництва до дорожнотранспортних засобів. Сумісна діяльність ISO/IEC призвана технічно
забезпечити ефективне міжнародне співробітництво між країнами. Тому вони,
першою чергою, регламентують питання сумісності та взаємозамінності
продукції, методи її випробувань, класифікації та позначень, транспортування,
зберігання тощо.
Сучасний період характеризується серйозними змінами в технічних,
економічних та соціальних аспектах суспільного розвитку. Бурхливий
технічний прогрес, застосування нових матеріалів і технологій, розвиток
міжнародних наукових, технічних та економічних зв'язків, зростання
матеріальних потреб суспільства - все це примусило керівні органи ISO/IEC,
теоретиків і практиків стандартизації, представників промислових та
академічних кіл держав-членів ISO/IEC серйозно замислитись над
перспективами стандартизації та її роллю в нових умовах господарювання.
Міжнародна стандартизація з кожним роком набуває все більший
розвиток. Починаючи з 1989 p., щорічно 14 жовтня на честь дня створення ISO
відзначається Міжнародний день стандартизації.
11.3. Розвиток сертифікації в країнах світу.
Провідні економічні країни почали розвивати процеси сертифікації в 2030-ті роки нашого століття. У 1920 р. Німецький Інститут стандартів (DIN)
заснував у Німеччині знак відповідності стандартам DIN, який поширюється на
всі види продукції, за виключенням газового обладнання, обладнання для
водопостачання і деякої іншої продукції, для якої передбачений спеціальний
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порядок проведення випробувань зразків та нагляду за виробництвом. Знак DIN
зареєстрований в ФРН відповідно до закону про захист торгових Інаків.
Прикладом сертифікації конкретного виду продукції є система
сертифікації електротехнічного й електронного обладнання, що діє під егідою
Німецької електротехнічної асоціації (VDE). Це одна з перших систем,
створених у країні на початку 20-х років. Відповідно до угоди з DIN вона
організує розробку національних стандартів в електротехніці, електроніці та
зв'язку, здійснює управління системою сертифікації цього обладнання. До
складу VDE входить Інститут з випробувань і приймань, який має свої
випробувальні підрозділи та виконує функції національного органу повірки
засобів вимірювань.
Під егідою VDE діють чотири системи сертифікації зі своїм знаком
відповідності стандартам:
1. Електротехнічного обладнання для побутового використання,
освітлювального обладнання, трансформаторів безпеки (класу III), телевізійного
та радіообладнання тощо.
2. Електричних кабелів і шнурів.
3. Обладнання на електромагнітні перешкоди, які від нього
випромінюються.
4. Виробів електронної техніки.
Перші три системи сертифікації є обов'язковими. Практичне керівництво
системами сертифікації здійснює Інститут з випробувань і приймання, який
проводить: випробування продукції на відповідність стандартам, нагляд за
виробництвом продукції і вибірку зразків для періодичних контрольних
випробувань; випробування та дослідження, а за потребою нагляд за
виробництвом електротехнічної, електронної продукції, що виготовляється
відповідно до інших визнаних правил на основі спеціальних угод.
Таким чином, сертифікація VDE є сертифікацією, що проводиться
третьою стороною, і передбачає максимальну кількість заходів як з боку
підприємства-виробника, так і випробувальних лабораторій та органів нагляду,
що дозволяє гарантувати належний рівень якості продукції.
У Великобританії сертифікація, як і в Німеччині, охоплює багато галузей
промисловості та видів товарів. У цій країні діють декілька національних
систем сертифікації, найбільша — Британського інституту стандартів. Для
продукції, яка сертифікується в системі, затверджено спеціальний знак
відповідності британським стандартам, який зареєстрований та охороняється
законом. Зображення цього знака, а також деяких інших, що застосовуються за
кордоном.
Сертифікація у Великобританії в основному носить добровільний
характер, за винятком галузей, де за рішенням уряду стандарти обов'язкові для
використання.
У Франції в 1938 р. Декретом була створена Національна система
сертифікації знака NF (Французький стандарт). Відповідальність за спільну
організацію та управління системою було покладено на Французьку асоціацію з
стандартизації (AFNOR). Таким чином, в основу системи покладено виключно
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національні стандарти, які розроблюються та затверджуються AFNOR. Знак NF
зареєстровано у Франції відповідно до закону про торговельні та сервісні знаки.
Після Другої світової війни почалось практичне функціонування системи.
Зараз вона включає понад 75 систем сертифікації, кожна з яких
розповсюджується на конкретні групи продукції. Наприклад, по побутових
приладах і машинах діють 15 систем сертифікації (електропобутові прилади,
побутові холодильники тощо).
Починаючи з 1981 р, 18 національних організацій були визнані урядом
Франції вповноваженими органами з сертифікації. Серед них найбільш
значною, звичайно є AFNOR. Згідно з Законом від 1978 р, про інформацію та
захист споживачів і декретом від 1980 р. сертифікати якості визначені як ознаки
продукції, які підтверджують, що її характеристики контролюються
незалежним національним органом.
Наявність великої кількості національних систем сертифікації в країнах
Західної Європи, які базуються на нормативних документах цих країн, призвела
до ситуації, коли однорідна продукція оцінювалась різними методами за
різними показниками. Це було технічною перешкодою в торгівлі між країнамичленами Європейського Союзу (ЄС) (табл. 11.1) і заважало реалізації ідеї
створення простору без внутрішніх кордонів, у якому забезпечується вільне
попереміщення людей, товарів та послуг.
Таблиця 11.1
Країни - члени ЄС
Країна
Франція
ФРН
Італія
Бельгія
Нідерланди
Люксембург
Великобританія
Данія

Рік вступу
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1973
1973

Країна
Ірландія
Греція
Португалія
Іспанія
Австрія
Швеція
Фінляндія

Рік вступу
1973
1981
1986
1986
1995
1995
1995

Відмінності в сертифікації відповідності стосувались також і
адміністративних аспектів. Внаслідок чого технічні бар'єри, обумовлені різними
нормативними документами, долались у країні-імпортері шляхом повторення
процедур сертифікації, які в країні-експортері (виробнику) вже були проведені
за чинними там правилами. Вирішення цієї проблеми було знайдено 21 грудня
1989 p., коли Рада ЄС прийняла документ "Глобальна концепція з сертифікації і
досліджень". Основна ідея цього документа полягає у формуванні довіри до
товарів та послуг шляхом використання таких інструментів, як сертифікація та
акредитація, що побудовані за єдиними європейськими нормами. Ця довіра
повинна бути підтверджена якістю та компетентністю.
Основні рекомендації "Глобальної концепції" ЄС можна сформулювати у
шести тезах:
1. Заохочення загального застосування стандартів по забезпеченню якості
серії EN 29000 і сертифікація на відповідність цим стандартам.
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2. Застосування стандартів серії EN 45000, які встановлюють вимоги до
органів з сертифікації та випробувальних лабораторій при їх акредитації.
3. Заохочення створення централізованих національних систем
акредитації.
4. Заснування організації з досліджень і сертифікації в галузі, яка не
регулюється законодавством.
5. Гармонізація інфраструктури випробувань і сертифікації в країнах ЄС.
6. Укладання договорів з третіми країнами (не членами ЄС) про
взаємне визнання випробувань та сертифікатів.
Для практичної реалізації рекомендацій європейські країни заснували
багато організацій з акредитації, сертифікації і випробувань, які переслідують
такі цілі, як: полегшення умов для міжнародної торгівлі, гармонізація методик
акредитації, випробувань і сертифікації; взаємне визнання акредитації,
сертифікації, результатів випробувань та калібровки засобів вимірювань;
підвищення якості випробувань. Найбільш відомі з них сьогодні в галузі
сертифікації і випробувань наведені в табл. 11.2, а в галузі акредитації в табл.
11.3. Великого значення для взаємного визнання сертифікації набувають угоди
по конкретних видах продукції, наприклад, угода HAR по визначенню процедур
присвоєння знака відповідності на кабелі та дроти або угода EMEDICA щодо
маркування медичних електроприладів.
Незважаючи на відсутність єдиного національного органу з сертифікації,
на який урядом було б покладено спільне керівництво роботами з сертифікації,
здійснюють спроби по створенню загальних критеріїв для чинних
сертифікаційних систем. Для цього створена національна система акредитації
випробувальних лабораторій, організується система реєстрації сертифікаційних
систем.
Сертифікація в США є гарантією якості на національному (якщо орган,
при якому вона створена, дійсно є загальнонаціональним) і міжнародному
рівнях. Проте, при відсутності законодавства, яке встановлює обов'язковість
сертифікації, авторитетом користуються системи сертифікації, створені при
таких загальновизнаних організаціях, як Національна лабораторія страхових
компаній, Лабораторія американських підприємств газової промисловості,
Випробувальний центр сільськогосподарської техніки у штаті Небраска тощо.
Таблиця 11.2
Міжнародні організації з сертифікації
Прийнята
абревіатура
EUROLAB
EUROCHEM
EQS

Повна назва організації

Мета створення

Європейська
організація
по
дослідженнях
Європейська
кооперація
по
аналітичній хімії
Європейський
комітет
по
впровадженню і сертифікації
систем забезпечення якості

Об'єднання
випробувальних
лабораторій
Об'єднання
хіміко-аналітичних
лабораторій
Об'єднання органів по сертифікації
систем забезпечення якості
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ECITS

Європейський
комітет
по
дослідженнях і сертифікації в
галузі інформаційних технологій
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Продовження таблиці 11.2
Прийнята
абревіатура

Повна назва організації

Мета створення

ELSECOM

Європейський електротехнічний Об'єднання органів з сертифікації і
комітет
з
випробувань
і випробувальних лабораторій
сертифікації
Європейський
комітет
по
вогнезахисту і пожежній безпеці
Європейська
організація
з Об'єднання ECITS, ELSECOM та
випробувань
і
сертифікації. ESCIF для гармонізації сертифікації в
Заснована в листопаді 1990 р. Європі
Штаб-квартира в Брюселі

ESCIF
ЕОТС

Таблиця 11.3
Міжнародні організації з акредитації
Прийнята
абревіатура
ILAC
IAF
ЕА

Повна назва

Цілі та задачі

Міжнародна конференція по
Обмін досвідом між органами
акредитації лабораторії, заснована в з акредитації і лабораторіями
1970 р.
Міжнародний
форум
з
Уніфікація систем і критеріїв
акредитації, заснований у 1993 р.
акредитації в Європі та в світі
Європейська
кооперація
з
Формування
довіри
до
акредитації
випробувальних випробувань і сертифікації в Європі
лабораторій та органів з сертифікації

Країни Східної Європи розвивали національні системи сертифікації
аналогічно західноєвропейським країнам. В рамках Ради економічної
взаємодопомоги (РЕВ) роботи по інтеграції з питань сертифікації розпочались
наприкінці 70-х років. Були розроблені "Основні принципи взаємного визнання
результатів і контролю якості продукції для укладання двосторонніх угод" та
методичні матеріали "Типова форма двосторонніх угод про взаємне визнання
результатів випробувань і контролю якості продукції".
У 1980 р. Інститут РЕВ з стандартизації розробив "Загальні умови
взаємного визнання результатів випробувань продукції". Цей документ
передбачав організацію структур для взаємного визнання результатів
випробувань в усіх країнах-учасницях угоди. Передбачалося створення мережі
керівних структур, а також акредитованих випробувальних лабораторій, які
повинні були забезпечувати об'єктивність та достовірність проведених
випробувань, правильного оформлення протоколів випробувань і сертифікатів.
Політичні події кінця 80-х років не дали можливості реалізуватися планам
в рамках РЕВ, але інтеграційні процеси в світовій економіці змушують колишні
країни соціалістичного табору розвивати й удосконалювати процеси
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сертифікації та акредитації, гармонізуючи їх із загальноєвропейськими та
світовими стандартами.
Сертифікація в Україні існувала у вигляді державних випробувань, як
один із видів контролю якості продукції (ГОСТ 16504-81).
У 1992 р. відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" в
Україні розпочались роботи з сертифікації продукції та послуг, які очолив
Держстандарт України. У 1993 р. був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів
України "Про стандартизацію та сертифікацію".
Прискорений розвиток національної системи стандартизації та
сертифікації розпочався з 1993 p., коли Україна стала членом Міжнародної
організації з стандартизації (ІСО) міжнародної електротехнічної комісії (IES) та
Організації державних метрологічних закладів країн Центральної та Східної
Європи (КООМЕТ). Це значно підвищило авторитет України на міжнародних
ринках. З 1997 р. Україна стала членом Міжнародної організації законодавців
метрології (МОЗМ), а з квітня 1997 р. - першою з країн колишнього СРСР
-членом-кореспондентом Європейського комітету з стандартизації.
Напрямок розвитку української системи технічного регулювання
визначено Угодою про партнерство та співпрацю між Україною та
Європейським Союзом. Це забезпечило: участь країни у робочій групі з питань
стандартизації Європейської економічної комісії ООН; входження до
Міжнародної системи сертифікації МЕКСЕ та МЕКСБ; приєднання у 1996 р. до
Кодексу встановленої практики розробки, прийняття та застосування стандартів
Угоди по технічних бар'єрах у торгівлі ГАТТ/СТО; вступ України до організації
метрологічних закладів країн Європи (ЄВРОМЕТ).
Своєрідним підтвердженням правильності обраної стратегії стали
переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) про
надання Україні кредиту на розвиток виробництва, однією з умов якого
спочатку була відміна української системи сертифікації і заміна її системою
періодичних перевірок продукції на оптовому та роздрібному ринках. Але на
основі різнобічного аналізу інформації про роботу системи сертифікації
УкрСЕПРО (отриманої як від Держстандарту України, так і від представників
зарубіжних компаній, що працюють в Україні) експерти МБРР прийшли до
висновку: українська система сертифікації та стандартизації, сформована згідно
з правом України як суверенної держави на національне технічне регулювання,
відповідає принципам, цілям та вимогам ГАТ/СТО і не створює надмірних
перешкод у торгівлі. Також було прийнято до уваги визнання УкрСЕПРО
торговельними партнерами України, про що свідчать, зокрема, двосторонні
угоди про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, а
також угоди про взаємне визнання результатів робіт по оцінці відповідності, що
укладені Держстандартом України більш ніж з 20 країнами. Укладені угоди з
Росією, Білорусією, Вірменією, Грузією, Киргизією, Молдовою, Узбекистаном,
Азербайджаном, Литвою, Естонією, Латвією, Польщею, Чехією, Болгарією,
США, Францією, Ізраїлем та ін. Як наслідок, Рада директорів МБРР виключила
з умов надання кредиту Україні вимогу про відміну сертифікації імпорту. При
цьому експертами МБРР було прийнято до уваги дії Держстандарту України
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щодо гармонізації національного технічного регулювання з регулюванням
Європейського Союзу, а також підписання міжнародних вимог про взаємне
визнання результатів робіт по сертифікації.
Про визнання національної системи сертифікації та стандартизації
свідчить попередня угода з Світовим Банком про підготовку кредитної угоди з
метою її подальшого розвитку.
Таким чином, сьогодні, коли завершено перший етап робіт, можна з
впевненістю сказати, що національні системи стандартизації, метрології та
сертифікації в Україні створено і вони функціонують. І хоча, через економічні
умови, що склалися, не вдалося знайти єдиного розуміння важливості та
необхідності побудови ефективної системи технічного регулювання, в країні
створено відповідну законодавчу базу.
Сьогодні в Україні робота в галузі стандартизації, метрології та
сертифікації регламентується 13 законами та декретами України, і понад 20
указами, постановами та розпорядженнями президента та Кабінету Міністрів
України.
У країні створено та функціонує 121 технічний комітет із стандартизації.
При їх безпосередній участі розроблено майже 1900 державних стандартів, 60%
яких гармонізовані з міжнародними, а 298 ідентичні міжнародним стандартам.
Більше 500 стандартів є термінологічними, а близько 50 нормативних
документів створюють основу національної системи стандартизації.
Новим ринковим інструментом регулювання є державна система
сертифікації України (УкрСЕПРО). В УкрСЕПРО акредитовано 138 органів з
сертифікації, 680 випробувальних лабораторій (центрів), підготовлено та
записано до реєстру 129 аудиторів. За п'ять років роботи органами з
сертифікації видано більше 70 тисяч сертифікатів відповідності та близько 6
тисяч свідоцтв про визнання сертифікатів, виданих у системах сертифікації
інших країн. Таким чином, сертифікація стала ефективним інструментом
захисту внутрішнього ринку від небезпечної продукції, а виробника - від
недобросовісних конкурентів. Нормативні документи системи УкрСЕПРО
відповідають рекомендаціям ІСО/МЕК і враховують вимоги європейських
стандартів EN 45000, що гарантує виконання принципу "національного
режиму" для товарів, що імпортуються на митну територію України.
Держстандарт має чітку програму подальшого розвитку національної
системи технічного регулювання, якою є всі вищезазначені системи:
стандартизації, метрології та сертифікації, її реалізація потребує узгоджених дій
органів державної влади і наявності реального механізму державної підтримки
підприємства, на якому ця система діє. Кабінет Міністрів України прийняв
постанову "Про заходи щодо поетапного впровадження на Україні вимог
директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних,
фітосанітарних норм, міжнародних та європейських стандартів", у якій
розглянуті стратегічні напрями розвитку національної системи стандартизації
України.
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11.4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.
Терміни та визначення, характерні для процесів стандартизації,
сертифікації та акредитації, встановлені в Керівних вказівках ІСО/МЕК2
"Загальні терміни та визначення в галузі стандартизації та суміжних видів
діяльності". На європейському рівні вони прийняті в стандарті EN 45020.
Єдине тлумачення спеціальних термінів потрібне для гармонізації правил
і процедур сертифікації та акредитації в міжнародному масштабі з метою
усунення технічних перешкод у торгівлі між країнами. Керівні вказівки
ІСО/МЕК2 було розроблено Комітетом ІСО по принципах стандартизації
(ІСО/СТАКО). Шосте видання містить зміни, внесені у п'яте видання (1986 p.),
які були прийняті радами ІСО та МЕК у 1991р. Нове видання розроблялось
відповідно до рішень Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ) та
Економічної комісії ООН для Європи (ЄЕКООН). Були враховані також
пропозиції Комітету ІСО по оцінці відповідності (ІСО/КАСКО).
Керівні вказівки ІСО/МЕК2 розроблялись і переглядались на основі
загальних принципів термінології, визначених технічним комітетом ІСО 37
"Термінологія (принципи і координація"). У Керівних вказівках ІСО/МЕК2
взаємопов'язані поняття розміщені в 16 розділах - від більш загальних до більш
конкретних аспектів стандартизації, сертифікації та акредитації.
Керівні вказівки ІСО/МЕК 2 містять п'ять розділів, що відносяться до
сертифікації, в яких крім терміну "сертифікація відповідності" наведені
терміни, які в сукупності окреслюють контури системи сертифікації.
Розділ 12. "Випробування" містить три терміни, що відносяться до
випробувань.
Випробування - технічна операція, що полягає у встановленні однієї або
декількох характеристик цієї продукції, процесу або послуги відповідно до
встановленої процедури.
Метод випробування встановлений порядок проведення випробувань.
Випробувальна лабораторія - лабораторія, яка проводить випробування.
Термін "випробувальна лабораторія" може використовуватись в значенні
юридичного або технічного органу або в значенні того й іншого.
Міжлабораторні порівняльні випробування організація, проведення та
оцінка випробувань одних і тих же подібних виробів або матеріалів двома або
декількома різними лабораторіями відповідно до раніше встановлених умов.
Перевірка (лабораторій) на якість проведення випробувань -встановлення
здатності цієї лабораторії проводити випробування шляхом міжлабораторних
порівняльних випробувань.
Розділ 13. "Відповідність. Загальні поняття" містить поняття загального
характеру "Відповідність" і "Третя сторона", які загальноприйнятим поняттям
надають однозначне тлумачення як термінам, прийнятим в діяльності з
сертифікації.
Відповідність дотримання всіх встановлених вимог до продукції, процесу
або послуги.
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Третя сторона - особа або орган, які визнаються незалежними від сторін,
що беруть участь у питанні, яке розглядається.
Сторони-учасники представляють, як правило, інтереси постачальників
(перша сторона) та покупців (друга сторона).
Поняття "Заява про відповідність" передбачає ситуацію, в якій є правовий
механізм, що зобов'язує постачальника відповідати за виконання заявлених
вимог.
Заява про відповідність - заява постачальника під його повну
відповідальність про те, що продукція, процес або послуга відповідають
конкретному стандарту або іншому нормативному документу.
Наступні два поняття є основоположними в сертифікації, в них полягає
ідея цього виду діяльності.
Засвідчення відповідності - дія випробувальної лабораторії третьої
сторони, яка доказує, що конкретний випробувальний зразок відповідає
конкретному стандарту або іншому нормативному документу.
Сертифікація відповідності - дія третьої сторони, яка доказує, що
забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином
ідентифікована продукція, процес чи послуга відповідає конкретному стандарту
або іншому нормативному документу. Основою для цієї впевненості є результат
"засвідчення відповідності".
Таким чином, сертифікація - це контрольні випробування, на основі яких
встановлюються відповідність продукції або послуги вимогам нормативного
документа, і які проводяться третьою стороною.
Поняття, які використовуються при реалізації відповідної системи,
містяться в розділі 14. "Діяльність з сертифікації", розділі 15. "Угоди по
визнанню", розділі 16. "Акредитація випробувальних лабораторій".
У розділі 14 наведені такі поняття, як системи сертифікації та її елементи;
орган з сертифікації; контролюючий орган; сертифікат відповідності тощо. Крім
того, в цьому розділі подано визначення основних документів системи
сертифікації: свідоцтво в галузі сертифікації (ліцензія); сертифікат
відповідності; знак відповідності.
Система сертифікації. Система, яка має власні правила процедури й
управління для проведення сертифікації відповідності.
Системи сертифікації можуть діяти, наприклад, на національному,
регіональному чи міжнародному рівні.
Центральний орган, який керує системою сертифікації та здійснює нагляд
за цією системою, може передавати свої
повноваження щодо діяльності з сертифікації та право на сертифікацію
відповідності.
Система сертифікації однорідної продукції (процесів, послуг).
Система сертифікації щодо певної продукції, процесів або послуг, для
яких застосовуються такі самі конкретні стандарти та правила й така сама
процедура.
У деяких країнах використовується термін "Certification programme", який
належить до того ж поняття, що й термін "Certification scheme".
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Орган з сертифікації. Орган, який здійснює сертифікацію відповідності.
Орган з сертифікації може сам проводити випробування та контроль за
випробуваннями або здійснювати нагляд за цією діяльністю, яка проводиться за
його дорученням іншими органами.
Контролюючий орган (в сертифікації). Орган, який здійснює за
дорученням органу з сертифікації діяльність з контролю.
Сертифікат відповідності Документ, виданий згідно з правилами системи
сертифікації, який вказує, що забезпечується належна впевненість у тому, що
потрібним чином ідентифікована продукція, процес чи послуга, відповідають
конкретному стандартові чи іншому нормативному документу.
Знак відповідності (в сертифікації). Захищений в установленому порядку
знак, використовуваний або виданий згідно з правилами системи сертифікації,
який вказує, що забезпечується належна впевненість у тому, що дана продукція,
процес чи послуга відповідають конкретному стандартові чи іншому
нормативному документу.
Доступ до системи сертифікації. Можливість для заявника (в
сертифікації) користуватися сертифікацією згідно з правилами системи.
Учасник системи сертифікації. Орган з сертифікації, який діє згідно з
правилами цієї системи, але не має можливості брати участь у керуванні
системою.
Член системи сертифікації. Орган з сертифікації, який діє згідно з
правилами цієї системи і має можливість брати участь у керуванні системою.
У розділі 15 наведено чотири терміни, що належать до питання видання
результатів, отриманих в одних системах сертифікації, іншими системами
сертифікації. Ці терміни використовуються при
організації співробітництва між системами сертифікації різних країн між
собою, з регіональними та іншими міжнародними системами сертифікації.
Угода про визнання. Угода, що грунтується на прийнятті однією стороною
наданих другою стороною результатів, які одержані внаслідок застосування
одного чи декількох установлених функційних елементів системи сертифікації.
Типовими прикладами угод про визнання є "угоди випробувань", "угоди з
контролю" та "угоди з сертифікації".
Угоди про визнання можуть бути прийнятими, наприклад, на державному,
регіональному або міжнародному рівні.
Одностороння угода. Угода про визнання, яка включає прийняття однією
стороною результатів роботи другої сторони.
Двостороння угода. Угода про визнання, яка включає прийняття кожною
стороною результатів роботи другої сторони.
Багатостороння угода. Угода про визнання, яка включає взаємне
прийняття результатів роботи більш ніж двох сторін.
Останній, розділ 16, повністю присвячений термінам, пов'язаним з
випробувальними лабораторіями - їх акредитацією та атестацією.
Акредитація (лабораторій). Офіційне визнання того, що випробувальна
лабораторія є правочинною здійснювати конкретні випробування або конкретні
типи випробувань.
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Термін "акредитація лабораторій" може означати визнання як технічної
компетентності та об'єктивності випробувальної лабораторії, так і тільки її
технічної компетентності. Акредитація, зазвичай, є позитивним наслідком
атестації лабораторії з подальшим наглядом.
Система акредитації (лабораторій). Система, що має власні правила
процедури та керування для здійснення акредитації лабораторії.
Орган з акредитації (лабораторій). Орган, який керує системою
акредитації лабораторій і проводить акредитацію.
Орган з акредитації може повністю або частково передавати
повноваження з атестації випробувальній лабораторії іншого компетентного
органа (агентству з атестації). З урахуванням того, що це може стати
практичним способом розширення визнання випробувальних лабораторій,
вважається важливим, щоб така атестація була еквівалентною атестації, яку
проводить орган з акредитації.
Акредитована лабораторія. Випробувальна лабораторія, яка пройшла
акредитацію.
Критерії акредитації (лабораторій). Сукупність використовуваних органом
з акредитації вимог, які має задовольняти випробувальна лабораторія для того,
щоб бути акредитованою.
Атестація лабораторії. Перевірка випробувальної лабораторії для
визначення її відповідності встановленим критеріям акредитації лабораторії.
Особа з правом підпису (від імені акредитованої лабораторії). Особа,
визнана органом з акредитації компетентною для того, щоб підписувати
протоколи випробувань акредитованої лабораторії.
Видання Керівних вказівок є узагальненням досвіду роботи з
сертифікації, накопиченого в різних країнах, причому в деяких країнах
тривалість періоду дії окремих систем сертифікації становила не один десяток
років.
У багатьох країнах національні системи сертифікації створювались з
метою підвищення якості експортної продукції. На початковому етапі свого
розвитку сертифікація в Україні відбувалась у цьому напрямку.
Питання для роздуму, самоперевірки, повтрення
1.Яку роль грає міжнародна стандартизація у розвитку торгівельноекономічних зв’язків між країнами?
2.Які вимоги до об`єктів стандартизації регламентуються міжнародними
стандартами?
3.Як розмежовується діяльність з міжнародної стандартизації між ISO та
Міжнародною електротехнічною комісію (IEC) ?
4.Назвіть, де і які існують міжнародні організації зі сертифікації.
5.Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.
Завдання, вправи, тести
1. На які стандарти орієнтується Європа:
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а) стандарти ISO серії 9000 та EN серії 29000;
б) стандарти ISO серії 9000;
в) стандарти ISO серії 29000;
г) стандарти ISO серії 10000 та EN серії 29000.
2. У яких роках почали розвиватися процеси сертифікації продукції і де:
а) 1920-1930 роках, в Німеччині;
б) 1920-1930 роках, в Японії;
в) 1910-1920 роках, в США.
г) 1920-1930 роках, у Великобританії.
3. В якому столітті розпочалося міжнародне співробітництво в галузі
стандартизації:
а) середина ХIХст.;
б) середина ХХст.;
в) кінець XIXст.;
г) кінець XIX – початок XXст.
4. В якому році була укладена Генеральна угода тарифів і торгівлі:
а) 1947р;
б) 1974р;
в) 1957р;
г) 1967р.
5. В якому році розпочався процес приєднання України до GATT:
а) 1991р;
б) 1993р;
в) 1997р;
г) 2000р.
6. Як називається міжнародна організація зі стандартизації:
а) CASCA;
б) ООН;
в) ISO;
г) COPOLCO.
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ТЕМА 12: СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОСЛУГ
План викладу і засвоєння матеріалу
12.1. Класифікація послуг
12.2. Якість послуг
12.3. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
12.4. Сертифікація готельних послуг
12.5. Сертифікація послуг ресторанного господарства
12.1. Класифікація послуг
В Законі «Про захист прав споживачів» категорія «послуга»
класифікується як:
Послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві
певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що
здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його
особистих потреб.
Тобто послугу можна розглядати як результат економічної діяльності, яка
не створює товару, але продається та купується під час торговельних операцій.
Група однорідних послуг – сукупність послуг, що характеризуються
загальним цільовим або функціональним призначенням.
Підгрупа однорідних послуг – частина групи однорідних послуг, що
характеризуються загальним функціональним призначенням і визначеними
споживачами властивостями.
Вид послуг – складова підгрупи однорідних послуг, що характеризуються
загальними конструктивними, технологічними рішеннями або іншими
ознаками.
Матеріальна послуга – діяльність виконавця щодо задоволення
матеріальних потреб споживача.
Її результатом є, як правило, перетворена продукція (наприклад,
приготовлена їжа, побудований будинок, технічно обслужений автомобіль,
комунальні ресурси.). Матеріальні послуги впливають на споживчі властивості
предмета.
Нематеріальна (або соціально-культурна) послуга – це діяльність
виконавця щодо задоволення соціально-культурних потреб споживача:
фізичних, етичних, інтелектуальних і духовних.
Об'єктом такої послуги є власне споживач.
Виробнича послуга – це діяльність виконавця щодо задоволення потреб
підприємств і організацій (наприклад, роботи з налагодження і
техобслуговування обладнання, засобів вимірювань і випробувань; дослідноконструкторські та технологічні роботи і т.д.).
Основні ознаки для класифікації послуг:
‒ сфера обслуговування;
‒ призначення;
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‒ форма надання послуги;
‒ вид діяльності;
‒ об'єкт обслуговування;
‒ суб'єкт обслуговування.
За сферою обслуговування, відповідно до сучасного стану економіки,
послуги поділяються на три великі групи:
‒ послуги виробничо-економічної інфраструктури;
‒ послуги ринкової інфраструктури;
‒ послуги соціально-побутової інфраструктури.
За призначенням послуги поділяються на групи:
‒ науково-технічні;
‒ виробничі;
‒ фінансово-економічні;
‒ інформаційні;
‒ консультаційні;
‒ побутові;
‒ культурно-розважальні;
‒ культурно-просвітницькі;
‒ комунальні тощо.
За формою надання послуги поділяють так:
‒ послуги, які потребують безпосереднього контакту виконавця із
споживачем;
‒ послуги, які не потребують безпосереднього контакту виконавця із
споживачем;
‒ комбіновані послуги (послуги, виконання яких можливе як за першим,
так і за другим варіантами).
За видом діяльності виділяють групи, підгрупи, види послуг, наприклад
послуги технічного обслуговування та ремонту, будівельні послуги, послуги з
охорони здоров'я та ін.
За об'єктом обслуговування виділяють конкретні послуги, наприклад
технічне обслуговування та ремонт електропобутових приладів, ремонт
квартир, приймання та доставляння телеграм, профілактичний огляд і
диспансеризація робітників підприємства тощо.
За суб'єктами обслуговування виділяють:
‒ послуги для підприємств;
‒ послуги для населення (колективу громадян або окремих громадян).
Обов'язкові вимоги до послуг та процесів їх надання:
‒ безпека для життя, здоров'я та майна споживачів;
‒ охорона навколишнього природного середовища та раціональне
використання ресурсів;
‒ відповідність призначенню;
‒ чисельність персоналу й одиниць устаткування;
‒ якість послуг та обслуговування;
‒ гаранти виконавця послуги та ступінь довіри споживачів;
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‒ використання сучасних технологій, методів, засобів і прийомів
обслуговування;
‒ захист духовного й естетичного світогляду суспільства;
‒ дотримання термінів виконання;
‒ втілення вірогідних методів і засобів контролю у сфері послуг.
12.2. Якість послуг
В Європі та світі винайдено досить дієві механізми щодо
урізноманітнення видів послуг та підвищення їх якості. Не останню роль тут
відіграють стандартизація за сертифікація.
Стандартизація у сфері послуг – це спосіб забезпечити захист інтересів
споживачів у аспектах безпеки для життя і здоров'я людини та екології.
Стандарти на послуги слугують стимулом для конкуруючих в цій області
фірм по поліпшенню якості і вдосконалення асортименту послуг при умові
здатності забезпечити їх базовий рівень.
Основні категорії якості послуг
 внутрішня якість, що не виглядає як очевидна для користувача
(наприклад, кількість працівників та їх кваліфікація, експлуатаційновідновлювальні роботи на виробничих потужностях, які проводяться
компанією, що надає певні послуги – автотранспортне підприємство, залізниця,
авіакомпанія, телефонна компанія тощо;
 якість обладнання, яка є очевидною для користувачів (наприклад,
смак ресторанної їжі, внутрішнє оздоблення готелю);
 якість нематеріального обладнання, яка є очевидною для
користувачів (наприклад, правдивість рекламних тверджень);
 своєчасність або невідкладність послуги (наприклад, час, проведений
у стоянні в черзі, час відповіді на запит або час виконання прохання);
 психологічна якість (наприклад, ввічливість, гостинність та
дружність, безпечність обслуговування, естетика оточення).
12.3. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
Слід зазначити, що як об'єкт стандартизації, послуга являє певну
невизначеність, оскільки не всі її характеристики можуть бути виражені
кількісно. Основні підходи до стандартизації послуг викладено в табл. 12.1.
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Таблиця 12.1
Основні підходи до стандартизації послуг
Критерій
Мета
стандартизації
послуг

принципи
стандартизації
послуг

Зміст
 реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації
послуг;
 захист прав та інтересів споживачів послуг;
 забезпечення якості і конкурентоспроможності послуг та
обслуговування;
 раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення
техніко-економічних показників діяльності у сфері послуг;
 впровадження і використання сучасних виробничих та
інформаційних технологій під час обслуговування
 врахування світового досвіду, засвоєння нових безвідходних
технологій, безпечних для навколишнього природного
середовища, здоров'я та життя людини;
 встановлення вимог щодо якості послуги та обслуговування;
 навчання фахівців управління якості послуг та
обслуговування на рівні міжнародних вимог;
 підготовка та впровадження комплексу нормативних
документів з питань стандартизації послуг, гармонізованих з
міжнародними, регіональними і, в разі необхідності, з
національними нормативними документами;
 взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів з
питань стандартизації послуг усіх рівнів та категорій;
 придатність нормативних документів з питань
стандартизації послуг для їх сертифікації;
 відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт
з стандартизації послуг, виходячи з вимог чинного
законодавства;
 відповідність структури і складу нормативного забезпечення
діяльності у сфері послуг та обслуговування складу та
взаємозв'язкам об'єктів стандартизації цієї сфери,
раціональність, однозначність, несуперечливість та
обґрунтованість вимог нормативних документів, можливість
їх перевірки;
 постійне вдосконалення та оновлюваність нормативних
документів з стандартизації послуг.
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Продовження таблиці 12.1
Критерій

Зміст

Основні завдання
стандартизації
послуг

 класифікація послуг;
 встановлення об'єктів стандартизації у сфері послуг та
обслуговування;
 встановлення основних вимог до груп та підгруп однорідних
послуг, видів послуг, окремих послуг та до процесів
обслуговування, а також до їх складових;
 встановлення вимог до організації робіт і управління у сфері
послуг;
 встановлення номенклатури показників якості для груп та
підгруп однорідних послуг, видів послуг, окремих послуг,
процесів обслуговування, методів і засобів їх контролю;
 уніфікація нормативних документів з стандартизації у сфері
послуг в частині структури, складу та змісту певних
категорій та видів цих документів;
 встановлення термінів та визначень у сфері послуг

Об'єкти
стандартизації у
сфері послуг

 організаційно-технічні і загально-технічні методи і засоби;
 процеси надання послуг і обслуговування з урахуванням їх
здійснення;
 групи та підгрупи однорідних послуг, види послуг і
конкретні послуги;
 вимоги до послуг і обслуговування.

Переваги проведення сертифікації послуг
* доповнення до стандартизації, вона допомагає створювати позитивне
враження послуг, що експортуються за кордон;
* запобігає появленню іноземних послуг низької якості;
* спрощує вибір послуги споживачем;
* розширює торговельні та рекламні можливості надавача послуг;
* захищає надавача послуг від недобросовісної конкуренції.

12.4. Сертифікація готельних послуг
Згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
№876 від 30.07.12 «Щодо скасування обов’язкової сертифікації готельних
послуг та послуг харчування» втратили чинність Наказ №37 від 27.01.99р. «Про
затвердження правил обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання) та Правил обов’язкової сертифікації послуг
харчування».
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Відповідно до цього наказу роботи по сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання) та роботи по сертифікації послуг ресторанного
господарства проводяться у відповідності ДСТУ 3413-96 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції».
Основними міжнародними організаціями, які сертифікують послуги
гостинності є: Міжнародна організація із стандартизації (ISO), Європейський
Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості (ЕQS), Європейська мережа
оцінювання та сертифікації систем якості (EOTC).
Доцільно зауважити, що засоби розміщення характеризуються великою
різноманітністю за видами і типами. Засоби розміщування поділяють на
колективні та індивідуальні.
Колективні засоби розміщування поділяють на:
а) готелі та аналогічні засоби розміщування:
1) готелі;
2) аналогічні готелям засоби розміщування;
б) інші колективні засоби розміщування:
1) помешкання, призначені для відпочинку;
2) майданчики для кемпінгу;
3) стоянки морського та річкового транспорту;
4) інші колективні засоби розміщування;
в) спеціалізовані засоби розміщування:
1) оздоровчі засоби розміщування;
2) табори праці та відпочинку;
3) громадські транспортні засоби;
4) конгрес-центри.
Індивідуальні засоби розміщування поділяють на:
а) орендовані засоби розміщування:
1) кімнати, орендовані в сімейних будинках;
2) житло, орендоване у приватних осіб або через агентства;
б) інші типи індивідуальних засобів розміщування:
1) неосновне власне житло;
2) житло, що його надають безоплатно родичам та знайомим;
3) інші індивідуальні засоби розміщування туристів.
Готельна послуга (згідно з ДСТУ 4268) – дії виконавця з тимчасового
розміщення споживача шляхом надання номера або місця для ночівлі, а також
надання інших послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням у готелі або в
аналогічному засобі розміщення.
Примітка. До інших послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням,
належать послуги з обслуговування в номері, харчування, збереження майна і
багажу, а також інші, що надають споживачу відповідно до категорії готелю
згідно ДСТУ 4269.
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Засіб розміщення – будь-який об'єкт, в якому виконавець регулярно або
час від часу надає споживачеві послугу з тимчасового розміщення.
Готель – засіб розміщення, який має номерний фонд, службу приймання,
інші служби, які забезпечують надавання готельних послуг.
Примітка 1. До готелів та аналогічних засобів розміщення належать
колективні засоби розміщення, що містять більш ніж сім номерів – (згідно з
ДСТУ 4268).
Готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з
тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Порядок
встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів України
(Закон України «Про туризм»).
Готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також
інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.
Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що
надаються споживачу відповідно до категорії готелю (Закон України «Про
туризм»).
Мотель – готель, розташований за межами міста вздовж автошляху, як
правило, в одно-двоповерховій будівлі або в частині будівлі з окремим входом,
який має умови для паркування й технічного обслуговування автомобілів
(згідно з ДСТУ 4268).
Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за
результатами сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)
стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони
довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або
уповноваженою ним особою і оцінювання відповідності готелів вимогам певної
категорії (далі – оцінювання готелю).
Готелям встановлюються такі категорії: «п'ять зірок», «чотири зірки»,
«три зірки», «дві зірки» та «одна зірка»). Кількість зірок збільшується
відповідно до підвищення рівня якості обслуговування.
Іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам
відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем
обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п'ятий
рівні).
Встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового розміщення, здійснює уповноважений орган із
встановлення категорій готелям» (Постанова КМУ №803 від 29.07.09).
Основними принципами якості у сфері готельних послуг є:
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‒ відповідність очікуванням споживачів: послуга повинна відповідати
вимогам та очікуванням покупців. У цьому випадку якість тлумачиться як
«відповідність призначенню»;
‒ відповідність специфікаціям: послуга, придбана покупцем, повинна
відповідати технічним специфікаціям (законодавчим, нормативно-технічним
вимогам) та характеристикам послуг кращих аналогів;
‒ відсутність помилок: стосовно реалізованої послуги це означає
задоволення специфікацій відносно виробничого процесу (дотримання
виробничих процесів) – вирішує проблему скорочення втрат;
‒ цінність за гроші: здебільшого поліпшення якості послуг призводить
до зростання витрат підприємства та ціни на послуги;
‒ перевищення очікувань споживачів: послуга може надаватись якісно,
якщо кожний наступний досвід щодо послуги кращий за попередній.
Діяльність готельних господарств в Україні регулюються вказаними
нижче нормативними документами:
‒ Закон України «Про туризм» №324/95-ВР від 15.09.95 (зі змінами,
остання редакція від 02.10.12);
‒ Наказ Держкомітету по житлово-комунальному господарству України
та Держкомітету по туризму України «Про затвердження форм документів
сурової звітності та первинного обліку у готелях та Порядку використання та
заповнення форм документів сурової звітності та первинного обліку у готелях
України» від 30.12.97 № 63/53;
‒ Наказ Держтурадміністрації України №19 від 16.03.2004 зі змінами
«Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами
розміщення та надання готельних послуг»;
‒ Постанова КМУ №297 від 15.03.06 (зі змінами, остання редакція від
13.09.12) «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)»;
‒ Постанова КМУ №803 від 29.07.09 (зі змінами, остання редакція від
13.09.12 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим
об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання)». Порядок визначає процедуру встановлення категорій готелям та
іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання);
‒ ДСТУ 4268-2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення туристів.
Загальні вимоги;
‒ ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»;
‒ ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення». За змістом він є модифікованою версією європейського стандарту
ІSО/Р0І8 18513:2003 «Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення
туристів. Термінологія».
Порядок проведення сертифікації послуг передбачає (згідно ДСТУ 341396):
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‒ подання та розгляд заявки на сертифікацію;
‒ аналіз наданої документації;
‒ прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
‒ обстеження підприємства, яке надає послуги;
‒ проведення випробувань (перевірок), відбирання, ідентифікація (за
необхідності, для закладів ресторанного господарства);
‒ аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість
видачі сертифікату відповідності;
‒ видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та
занесення сертифікованої послуги до Реєстру Системи;
‒ технічний нагляд за сертифікованою послугою;
‒ інформування про результати робіт з сертифікації.
Порядок проведення оцінювання готелів та інших об’єктів, що
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
передбачає (згідно Постанови КМУ №803 від 29.07.09р):
‒ подання та розгляд заявки на сертифікацію ОС, на території якого
розміщений готель;
‒ прийняття рішення за заявкою («…у разі наявності позитивних
результатів проведення сертифікації»);
‒ проведення робіт з оцінювання готелів;
‒ передача документів про результати оцінювання готелю та пропозиції
щодо встановлення відповідної категорії Комісії із встановлення категорій
(Державне Агентство України з туризму та курортів, утворене
Держтуризмкурорт).
Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику
свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що
розробляється та затверджується Мінінфраструктури. Зазначене свідоцтво
видається не більш як на три роки або за наявності в готелі системи управління
якістю не більш як на п'ять років.
Під час сертифікації послуг за всіма схемами сертифікації встановлюють
наявність документів, що підтверджують здійснення нагляду органами
санепіднагляду, пожежного нагляду, технічного нагляду, інших органів
державного нагляду в межах їхньої компетенції в установленому порядку.
Потрібно перевірити наявність договорів з цими органами, актів, висновків
останньої перевірки.
У Системі функції організаційно-методичного центру з сертифікації
послуг з розміщення виконує орган з сертифікації, який призначається наказом
Мінекономрозвитку України.
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Таблиця 12.2
Назва робіт

технічний
нагляд

проводиться в порядку, що
проводиться в порядку, що
визначений ОС систем
визначений ОС
якості

не проводиться
проводиться ОС систем
якості

проводиться

проводиться

Друга

вибіркові
перевірки
номерного
фонду

проводиться

Перша

не проводиться

Схема
обстеження сертифікація
сертифікації
засобу
системи
розміщення
якості

сертифікат відповідності з сертифікат відповідності з
Документи, які видаються ОС
терміном дії до п’яти років терміном дії до двох років

Схеми сертифікації послуг з тимчасового розміщення

Основні функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг
з тимчасового розміщення(проживання):
‒ організація та участь у розробленні організаційно-методичних
документів щодо проведення обов'язкової сертифікації готельних послуг,
методів визначення га оцінювання показників якості готельних послуг;
‒ вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного та зарубіжного
досвіду з сертифікації готельних послуг;
‒ підготовка пропозицій щодо вдосконалення порядку та проведення
робіт з обов'язкової сертифікації готельних послуг:
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‒ забезпечення на договірних засадах ОС нормативною та організаційнометодичною документацією щодо готельних послуг; проведення експертизи
документів щодо акредитації органів з сертифікації та випробувальних
(соціологічних) лабораторій (центрів), галузь акредитації яких включає готельні
послуги та участь у їх акредитації:
‒ участь у формуванні програм підготовки аудиторів і кандидатів в
аудитори готельних послуг.
Функції уповноваженого органу із встановлення категорій виконує
Держтуризмкурорт. Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на
нього завдань (згідно з «Положенням про Державне агентство України з
туризму та курортів», затвердженого Указом Президента України №444 від
08.04.11):
‒ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх
Віце-прем’єр-міністру України;
‒ утворює комісію із встановлення категорій готелям;
‒ видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури
(готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення)
відповідної категорії;
‒ веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної
інфраструктури;
‒ бере участь у підготовці та атестації аудиторів із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення;
‒ організовує та виконує роботи із стандартизації туристичних послуг;
‒ вносить пропозиції щодо розробки стандартів, діяльності з метрології
та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо
регульованій сфері.
Під час проведення обстеження підприємства готельної інфраструктури
перевіряється:
‒ наявність та аналіз документації підприємства;
‒ стан матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг з
розміщення (здійснюється вибіркова перевірка всіх приміщень засобу
розміщення; обсяг перевірки номерного фонду встановлюється головою комісії,
але повинен охоплювати всі категорії номерів, які зазначені в опитувальній
анкеті);
‒ процес надання послуг з розміщення (функціонування всіх служб
готелю; режим роботи, перелік обов’язкових та додаткових послуг, своєчасне
виконання обов’язків персоналом готелю);
‒ система внутрішнього контролю відповідності надання послуг (облік
претензій, пропозицій споживачів – опитувальні анкети, соціологічні
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опитування, книга відгуків та пропозицій тощо; функціонування системи
внутрішнього контролю);
‒ аналіз коригувальних та запобіжних дій, які здійснюються
керівництвом засобу розміщення;
‒ персонал (кваліфікація, освіта, знання мов, знання етикету спілкування
з відвідувачами, знання власних посадових та функціональних обов’язків;
аналіз організаційно-структурної схеми підприємства).
Термін дії сертифіката відповідності, виданого за першою схемою (з
обстеженням) має бути не більше двох років.
Термін дії сертифіката відповідності, виданий та схемою, що передбачає
сертифікацію системи якості, не може бути більше п'яти років.
12.5. Сертифікація послуг ресторанного господарства
Об'єктами сертифікації послуг харчування є:
‒
‒
‒
‒

послуги харчування,
результати послуг харчування,
процес надання послуг харчування,
системи якості.

Роботи з визначення типу та класу підприємств ресторанного
господарства проводяться у відповідності до ДСТУ 4281:2004 «Заклади
ресторанного господарства. Класифікація».
Примітка. Згідно зміні №1 ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування.
Терміни та визначення», а також Наказу Міністерства економіки України №309
від 09.10.06 р. «Про внесення змін до наказів» – термін «громадське
харчування» замінено на термін «ресторанне господарство».
Сертифікацію послуг харчування здійснюють органи сертифікації послуг
ресторанного господарства (ОС РГ), акредитовані в Системі сертифікації
УкрСЕПРО, на відповідність вимогам чинних в Україні нормативних
документів щодо безпеки життя та здоров'я людей, збереження їхнього майна,
охорони навколишнього природного середовища.
Мета сертифікації послуг ресторанного господарства полягає в
наступному:
‒ повно й достовірно підтвердити відповідність послуги ресторанного
господарства вимогам, які спрямовані на забезпечення безпеки для життя і
здоров'я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища,
що встановлені в нормативних документах для цієї послуги, а також іншим
вимогам, які згідно з законодавчими актами повинні підтверджуватися при
сертифікації;
‒ провести ідентифікацію, випробування кулінарної продукції (за
необхідності);
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‒ підтвердити тип та клас (для ресторанів, барів) підприємства у
відповідності до вимог ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства.
Класифікація».
Сертифікація послуг ресторанного
відповідність вимогам, які встановлені в:

господарства

проводиться

на

‒ ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»;
‒ ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция
реализуемая населению. Общие технические условия»;
‒ ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
‒ ГОСТ
30524-97
«Общественное
питание.
Требования
к
обслуживающему персоналу»;
‒ Наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України №219 від 24.07.02 (зі змінами, остання редакція від 07.12.09) «Про
затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного
господарства»;
‒ Постанові КМУ №833 від 15.06.06 «Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів»;
‒ Наказі Мінекономіки України № 210 від 12.10.00 (зі змінами від
25.01.08р) «Порядок розробки та затвердження технологічної документації на
фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби у закладах
ресторанного господарства».
Сертифікація послуг
визначеною схемою.

ресторанного

господарства

здійснюється

за

Схема сертифікації заявлених послуг ресторанного господарства
визначається виконавчою групою ОС за узгодженням із заявником до початку
робіт із сертифікації послуг і залежить від виду надання послуги ресторанного
господарства, типу підприємства ресторанного господарства та інших вихідних
даних (табл. 12.3).
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проводиться в порядку,
що визначений ОС

сертифікат відповідності
з терміном дії до двох
років

проводиться в порядку, що
визначений ОС систем
якості

сертифікат відповідності з
терміном дії до п’яти років

не проводиться

проводиться ОС систем
якості

проводиться в порядку,
визначеному ОС

проводиться

не проводиться

проводиться в порядку,
визначеному ОС систем
якості

Перша

Друга
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Назва робіт
Документи, які видаються ОС

технічний нагляд

випробування, ідентифікація
кулінарної продукції з метою
сертифікації

сертифікація системи якості

обстеження закладу
ресторанного господарства

Схема сертифікації

Таблиця 12.3

Схема сертифікації послуг харчування

При проведенні сертифікації послуг ресторанного господарства в
обов’язковому порядку перевіряється:

‒ наявність нормативних та нормативно-технічних документів на
послуги, сировину, напівфабрикати, допоміжні матеріали;
‒ вимоги до розташування закладу і стану прилеглої території;
‒ вимоги до технічних можливостей підприємства надавати якісні
послуги;
‒ вимоги до улаштування і змісту приміщень;

‒ вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари;
‒ вимоги до транспортування, прийому і зберіганню харчових продуктів
(сировини);
‒ вимоги до обробки сировини і виробництва продукції;
‒ вимоги до роздачі блюд і відпуску напівфабрикатів і кулінарних
виробів;
‒ наявність документів на харчові продукти, що поступають на
підприємство, які засвідчують якість (посвідчення з якості з вказівкою дати
виготовлення і кінцевий термін реалізації, сертифікат відповідності на
підлягаючу обов’язковій сертифікації продукцію, фітосанітарний сертифікат,
ветеринарне свідоцтво, гігієнічний висновок СЕС на імпортну сировину);
‒ наявність контролю якості продукції, яка поступає на підприємство
(м’ясо прийняти з клеймом і ветеринарним свідоцтвом, с/г птаха і яйця з
ветеринарним свідоцтвом та довідкою про благополуччя господарства по
сальмонельозу, продукцію по рослинництву з якісним посвідченням),
реєстрація (журнал вхідного контролю), відповідальна особа (зав.
виробництвом, кухар, комірник);
‒ вимоги до рецептури блюд і кулінарних виробів;
‒ вимоги до персоналу і їх особистої гігієни.
Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії сертифіката заявник
подає нову заявку для отримання сертифіката на наступний період.
Тестові завдання
1. ГCTУ poзpoбляють нa пpoдyкцiю, пocлyги:
a. зa пoтpeбoю poзпoвcюджeння тa впpoвaджeння cиcтeмaтизoвaниx,
yзaгaльнeниx peзyльтaтiв фyндaмeнтaльниx i пpиклaдниx дocлiджeнь,
oдepжaниx y пeвниx гaлyзяx знaнь тa cфepax пpoфeciйниx iнтepeciв
b. в paзi вiдcyтнocтi ДCTУ, aбo зa пoтpeбoю вcтaнoвлeння вимoг, якi
пepeвищyють aбo дoпoвнюють вимoги дepжaвниx cтaндapтiв для вcix
пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй дaнoї гaлyзi
c. для вcтaнoвлeння вимoг, щo peгyлюють вiднocини мiж пocтaчaльникoм
(poзpoбникoм, виpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) пpoдyкцiї
d. лишe для кoнкpeтнoмгo пiдпpиємcтвa
Запитання 48: Вкажіть усі правильні відповіді
2. Kлacифiкaцiю гoтeлiв зa кaтeгopiями здiйcнюють згiднo iз зaгaльнoю
xapaктepиcтикoю гoтeлю, якy визнaчaють кoмплeкcoм вимoг дo:
a. мaтepiaльнo-тexнiчнoї ocнaщeнocтi
b. пepeлiкy нaдaвaниx пocлyг
c. квaлiфiкaцiї пepcoнaлy
d. нaявнoї peклaми
e. мicця poзмiщeння
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3. Kaтeгopiю гoтeлю зaзнaчaють нa:
a. йoгo вивicцi
b. y peєcтpaцiйнiй кapтцi гocтя
c. в peклaмниx дoкyмeнтax
d. квитaнцiяx
e. yci вiдпoвiдi вipнi
4. Згiднo Haцioнaльнoгo Cтaндapтy Укpaїни ДCTУ 4269:2003 гoтeлi
клacифiкyють зa п'ятьмa кaтeгopiями:
a. пepшa, дpyгa, тpeтя, чeтвepтa, п'ятa
b. низькa, вищa, cepeдня, виcoкa, люкc
c. *, **, ***, ****, ***** (зipoк)
d. yci вiдпoвiдi вipнi
5. Згiднo ДCTУ 4269:2003 гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти:
a. зpyчнi пiд'їзнi шляxи з нeoбxiдними дopoжнiми знaкaми
b. yпopядкoвaнy i ocвiтлeнy пpилeглy тepитopiю
c. aтecтoвaний пepcoнaл з вiдпoвiднoю ocвiтoю
d. мaйдaнчик з твepдим пoкpивoм для кopoткoчacнoгo пapкyвaння i
мaнeвpyвaння
e. caйт в iнтepнeтi
6. Bxiд бeзпocepeдньo дo вecтибюля, дe мicтитьcя cлyжбa пpиймaння,
зaxищeний вiд пoпaдaння xoлoднoгo пoвiтpя пoвиннi мaти гoтeлi кaтeгopiї:
a. 2, 3, 4 i 5 зipoк
b. 3, 4 i 5 зipoк
c. 4 i 5 зipoк
d. yci гoтeлi
7. Ceйф для збepiгaння цiннocтeй тypиcтiв y зoнi пpиймaння пoвиннi мaти
гoтeлi кaтeгopiї:
a. 3, 4, 5 зipoк
b. 4, 5 зipoк
c. ceйф нe oбoв'язкoвий
d. yci гoтeлi
8. Oцiнiть пpaвильнicть твepджeння: "Teлeфoнний зв'язoк oбoв'язкoвий
тiльки y гoтeляx 3, 4 i 5 зipoк"
a. Правильно
b. Неправильно
9. Щoдeннe пpибиpaння нoмepa гoтeлю пoкoївкoю пepeдбaчeнo для гoтeлiв
кaтeгopiї:
a. 2-5 (зipoк)
b. 3-5 (зipoк)
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c. 4-5 (зipoк
d. ycix кaтeгopiй
10. Biдмiтьтe oбoв'язкoвi вимoги дo гoтeлiв, якi пoвиннi бyти вpaxoвaнi для
пoтpeб iнвaлiдiв
a. Bxiд дo гoтeлю пoвинeн бyти пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
b. Cлyжбa пpиймaння пoвиннa мaти cпeцiaльнe мicцe для oбcлyгoвyвaння
ocoби, щo pyxaєтьcя нa вiзкy
c. Гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
d. Гoтeлi кaтeгopiй 2-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
e. Гoтeлi кaтeгopiй 3-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
11. Дo якиx кaтeгopiй гoтeлiв cтaндapт пepeдбaчaє нacтyпнy вимoгy: "Уce
ycтaткoвaння гoтeлю мoжe бyти нeдopoгe, aлe фyнкцiйнe, cпpaвнe, y
дoбpoмy тexнiчнoмy cтaнi"?
a. 1-2 зipoк
b. 1-3 зipoк
c. 1-4 зipoк
d. 1 зipкa
12. Pecтopaннe гocпoдapcтвo - цe:
a. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
b. cyкyпнicть oпepaцiй, якi зaбeзпeчyють виpoбництвo кyлiнapнoї пpoдyкцiї
c. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi з
opгaнiзyвaнням дoзвiлля aбo бeз ньoгo
d. yci вiдпoвiдi вipнi
13. Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa - цe:
a. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa,
якa здiйcнює виpoбничo-тopгoвeльнy дiяльнicть
b. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi
c. cyкyпнicть вiдмiнниx oзнaк зaклaдy pecтopaннoгo гocпoдapcтвa пeвнoгo
типy
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
14. Пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi
виpoби нaзивaєтьcя:
a. cтpaви
b. пpoдyкцiя влacнoгo виpoбництвa
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c. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт
d. фipмoвa cтpaвa
15. Cтpaвa - цe:
a. пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi
виpoби
b. xapчoвий пpoдyкт (cyкyпнicть xapчoвиx пpoдyктiв), дoвeдeний дo
кyлiнapнoї гoтoвнocтi
c. кyлiнapний виpiб aбo xapчoвий пpoдyкт y нaтypaльнoмy виглядi, гoтoвий
дo вживaння, пopцioнoвaний тa oфopмлeний для пoдaвaння cпoживaчaм
d. cyкyпнicть cтpaв, кyлiнapниx виpoбiв тa кyлiнapниx нaпiвфaбpикaтiв
16. Cтpaвa, щo її гoтyють y кoнкpeтнoмy зaклaдi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa зa opигiнaльнoю aвтopcькoю peцeптypoю iз пpиcвoєнням їй
пeвнoї нaзви, нa якy poзпoвcюджyєтьcя пpaвo зaxиcтy iнтeлeктyaльнoї
власності, - це:
a. кyлiнapний виpiб
b. cтpaвa
c. кyлiнapнa пpoдyкцiя
d. фipмoвa cтpaвa
17. Toвap, щo йoгo кyпyє pecтopaннe гocпoдapcтвo для пoдaльшoгo
пepeпpoдaжy cпoживaчaм бeз видозмінення, називається:
a. cтpaвa
b. зaкyпний тoвap
c. фipмoвa cтpaвa
d. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт.
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
№
з/п

Тема заняття та зміст завдання

Обсяг занять
в годинах

1

Практичне заняття №1

2

2

Тема 1. СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ
У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Значення дисципліни в процесі підготовки
фахівців
1.2.Стандартизація як важлива складова системи
1.3.Закон України «Про стандартизацію»
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №2

2

ТЕМА 2. ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Концептуальні принципи державної політики у
сфері стандартизації
1.2.Національна система стандартизації України

1.3.ДСТУ 4268:2003 «Засоби розміщування»
3

2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №3

2

4

ТЕМА
3.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Нормативні документи – результат діяльності в
галузі стандартизації. Основна термінологія
стандартизації
1.2. Методи стандартизації
1.3.Форми стандартизації
1.4.ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів».
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №4

2

ТЕМА
4.
ДЕРЖАВНА
СИСТЕМА
СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Основні положення національної системи
стандартизації України
1.2.Національний орган зі стандартизації
1.3.Категорії та види стандартів.
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5

2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №5

2

6

ТЕМА 5. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Класифікація і стандартизація готельних закладів
1.2.Класифікація і стандартизація закладів
ресторанного господарства
1.3.ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного
господарства»
1.4.Наказ Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції україни від 24 липня 2002 р. N
219 «правила роботи ЗАКЛАДІВ (ПІДПРИЄМСТВ)
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА».
2. Розгляд індивідуальних завдань.
3. Модульний контроль – тестування.
Практичне заняття №6

2

7

ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА
ПОСЛУГ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Сертифікація – складова частина діяльності
технічного регулювання
1.2.Історичний розвиток сертифікації
1.3.Нормативно-законодавча основа сертифікації та
підтвердження відповідності в Україні
1.4.Види сертифікації
1.5.Засоби та методи сертифікації
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №7

2

ТЕМА 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Види сертифікації в Україні
1.2.Обов’язкова сертифікація продукції в системі
УкрСЕПРО
1.3.Добровільна сертифікація продукції в системі
УкрСЕПРО
1.4.З а к о н У к р а ї н и «Про підтвердження
відповідності»
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
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8

Практичне заняття №8

2

9

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА
ПОСЛУГ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Класифікація послуг
1.2.Якість послуг
1.3.Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
1.4.Сертифікація готельних послуг
1.5. Сертифікація послуг ресторанного господарства
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №9

2

10

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Сертифікація систем управління якістю
виробництва продукції в системі УкрСЕПРО
1.2.Сертифікація систем управління якістю
готельних та ресторанних послуг
1.3.Знак відповідності
2. Розгляд індивідуальних завдань.
3. Модульний контроль – тестування.
Практичне заняття №10

2

11

ТЕМА
10.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Основні завдання наукової метрології
1.2.Основні етапи розвитку метрології
1.3.Закон України «Про метрологію та метрологічну
діяльність»
2. Програмований контроль.
3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №11

2

ТЕМА
11.
МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
1. 1.Обговорення питань теми:
1.1.Фізичні величина та їх вимірювання
1.2. Одиниці вимірювань
1.3.Засоби вимірювань та їх метрологічна
характеристика
1.4.Методи і способи вимірювань
1.5.Маркування споживчих товарів
2. 2.Програмований контроль.
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СИСТЕМИ

12

3. Розгляд індивідуальних завдань.
Практичне заняття №12

2

ТЕМА
11.
МІЖНАРОДНІ
СИСТЕМИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
1. 1.Обговорення питань теми:
1.1.Основний постулат метрології
1.2.Характеристика факторів, що впливають на
результат вимірювання
1.3.Обробка результатів вимірювань
1.4.Штрих-коди
2. 2.Програмований контроль.
3. 3.Розгляд індивідуальних завдань.
13 Практичне заняття №13

2

ТЕМА 12: СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ПОСЛУГ
1. Обговорення питань теми:
1.1.Розвиток кваліметрії як науки
1.2.Показники якості
1.3.Вимірювання якості
1.4.Експертна оцінка якості продукції, послуг
2. Розгляд індивідуальних завдань.
3. Модульний контроль – тестування.
УСЬОГО:

26
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Вказівки до самостійної роботи
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння ним матеріалу
в час, вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача.
Вивчення дисципліни передбачає проведення самостійної роботи за такими
напрямками:
 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного
опрацювання;
 підготовка до практичних занять;
 виконання домашніх завдань, написання індивідуального завдання;
 написання наукових тез, участь в наукових конференціях;
 підготовка до проведення контрольних заходів (здача змістових модулів,
іспитів) тощо.
Індивідуальні завдання (написання рефератів)
Індивідуальні завдання для проміжного контролю виконують студенти
відповідно до навчального плану.
Основною метою індивідуальної роботи є закріплення і систематизація
отриманих знань з дисципліни у процесі самостійної підготовки в міжсесійний
період. Виконання індивідуальної роботи сприяє успішній здачі екзамену та є
обов’язковою умовою допуску до нього.
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять
теоретичні аспекти, які охоплюють всі теми відповідно до розробленої
програми курсу.
Перелік тем для індивідуальних робіт і рефератів
1. Основні напрямки та перспективи розвитку української системи
технічного регулювання якості та безпеки продукції (послуг, процесів,
систем).
2. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання.
3. Основні історичні періоди розвитку світової стандартизації.
4. Створення національних та міжнародних організацій зі стандартизації.
5. Концептуальні принципи державної політики у сфері стандартизації.
6. Основні історичні періоди розвитку вітчизняної стандартизації.
7. Національна система стандартизації України.
8. Удосконалення національної системи стандартизації України.
9. Державна система стандартизації.
10.Нормативні документи – результат діяльності в галузі стандартизації.
Основна термінологія стандартизації.
11.Методичні принципи стандартизації.
12.Методи стандартизації.
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13.Форми стандартизації.
14.Концептуальні принципи формування міжнародних стандартів.
15.Основні сфери застосування міжнародних стандартів.
16.Національна система стандартизації України.
17.Методологічні засади та правила формування програми національної
стандартизації.
18.Порядок розробки, затвердження та впровадження стандартів.
19.Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація.
20.Державний нагляд за додержанням стандартів.
21.Сучасна стратегія діяльності у сфері стандартизації.
22.Організаційно-методичні та правові принципи сертифікації.
23.Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку.
24.Стандартизація термінів у галузі сертифікації.
25.Сертифікація – складова частина діяльності технічного регулювання.
26.Історичний розвиток сертифікації.
27.Нормативно-законодавча основа сертифікації та підтвердження
відповідності в Україні.
28.Види сертифікації. Схеми, засоби та методи здійснення сертифікації.
29.Сертифікація та технічні бар’єри в торгівлі.
30.Концептуальні принципи національної політики в галузі сертифікації.
31.Формування правових засад сертифікації.
32.Концептуальні принципи національної політики в галузі сертифікації.
33.Порядок проведення сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг) в
Україні.
34.Обов’язкова сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО.
35.Добровільна сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО.
36.Сертифікація товарів. Сучасні концепції системи НАССР.
37.Сертифікація непродовольчих товарів.
38.Сертифікація продовольчих товарів.
39.Система управління безпекою харчової продукції – система НАССР.
40.Порядок проведення сертифікації харчової продукції.
41.Удосконалення процедури визначення безпечності харчових продуктів.
42.Стандартизація та сертифікація в сфері послуг.
43.Сертифікація систем управління якістю виробництва продукції в системі
УкрСЕПРО.
44.Сертифікація систем управління якістю готельних та ресторанних послуг.
45.Етапи розвитку та основні поняття метрології.
46. Основні завдання наукової метрології.
47.Основні етапи розвитку метрології.
48.Фізичні величина та їх вимірювання.
49.Одиниці вимірювань.
50.Засоби вимірювань та їх метрологічна характеристика.
51.Методи і способи вимірювань.
52.Основи теорії вимірювань.
53.Метрологічне забезпечення єдності вимірювань.
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54.Технічна база метрологічного забезпечення єдності вимірювань.
55.Державна метрологічна служба України.
56.Державний нагляд та відомчий контроль за стандартами і способами
вимірювань.
57.Метрологічне забезпечення якості продукції.
58.Розвиток кваліметрії як науки.
ФОРМИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
На практичних заняттях здійснюється проміжний (поточний) контроль
студентів. Поточний контроль є важливим елементом навчального процесу, який
дає змогу оцінити рівень знань студентів з навчальної дисципліни, ступінь
засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання
практичних завдань.
Поточний контроль здійснюється у формі:
- усного опитування студентів на практичних заняттях;
- проведення експрес-контролю;
- виконання письмових контрольних робіт;
- виконання індивідуальних, самостійних робіт.
Проведення поточного контролю уможливлює включення результатів
успішності в загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння студентами курсу
«Стандартизація та сертифікація товарів і послуг». Це є також одним з
важливих елементів навчального процесу, що дає змогу заохочувати студентів
за старанність у навчанні, ретельність і самостійність виконання практичних
завдань. Такий підхід сприятиме підвищенню ефективності проведення
практичних занять, виконання практичних завдань, набуття досвіду
практичного їх застосування та засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни.
Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи
студентів на практичних заняттях; виконання студентами самостійних завдань.
Завданням поточного контролю з курсу «Стандартизація та
сертифікація товарів і послуг» є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу
курсу, вироблення практичних навичок щодо аналізу інформації, а також
проведення розрахунків, умінь публічно чи письмово представити певний
матеріал.
Завдання поточного контролю оцінюється в межах від 0 до 70 балів.
Аудиторна робота оцінюється в межах від 0 до 50 балів. Решту 20 балів
студент може набрати в процесі самостійної роботи.
Студенти мають право відпрацювання практичних занять а також на
перездачу незадовільних оцінок до чергового рубіжного контролю (атестації).
Перездача поточних позитивних оцінок з метою їх підвищення, як
правило, не дозволяється.
Рівень вивчення студентами питань, винесених на самостійне
опрацювання, оцінюється на практичних заняттях. Ці питання включаються до
переліку завдань, винесених на рубіжні контролі.
Вибіркові самостійні завдання передбачають написання рефератів
студентами, виконання самостійних завдань.
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Самостійна робота студентів – форма організації навчального процесу,
при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Самостійна робота студентів включає два види робіт:
1) обов’язкові завдання – завдання, які всі студенти повинні виконати
обов’язково під час опанування дисципліни;
2) вибіркові завдання – альтернативні завдання, серед яких кожен студент
може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну
кількість балів (написання рефератів, підготовка доповідей, виконання
практичних завдань).
Індивідуальна робота – форма організації навчальної роботи викладача
зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для
виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі
особистісно-діяльнісного підходу.
Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення
рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей.
Консультації проводяться з метою отримання студентом відповіді на
окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних
положень чи аспектів, їх практичного застосування.
Завданням рубіжного контролю з курсу «Стандартизація та сертифікація
товарів і послуг» є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого
використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної
проблеми навчальної дисципліни тощо.
Встановлюється обов'язковий мінімум оцінок (не менше 60% від кількості
проведених практичних занять), які повинен отримати студент на момент
атестацій і за семестр в цілому.
Результати підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 30
балів.
Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни «Стандартизація та
сертифікація товарів і послуг» визначається на кінець останнього тижня
теоретичного навчання у семестрі і виставляється в екзаменаційній (заліковій)
відомості за національною шкалою оцінювання і шкалою ЕСТS.
ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, комплекс навчальнометодичного забезпечення дисципліни, тестові завдання, завдання для
самостійних робіт.
Програмне забезпечення, ліцензійні версії:
MS Microsoft Office-2007,
ПП «UA-Бюджет» (мережева версія),
навчальне середовище «Moоdle».
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8. ТЕМИ САМОПІДГОТОВКИ
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
2.1. Мета, завдання та функції стандартизації
2.2. Міжнародна та національна організації зі стандартизації
2.3. Національна система стандартизації України
2.4. Методичні принципи стандартизації
2.5. Методи стандартизації
2.6. Національний орган стандартизації (НОС)
2.7. Категорії та види стандартів
2.8. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація.
2.1. Мета, завдання та функції стандартизації
Безперечно, що одним з найдієвішим і загальновизнаним світовою
спільнотою, урядовими інституціями та бізнесовими колами добровільним
механізмом є стандартизація на засадах консенсусу та узгодженості на різних
рівнях стандартизації (міжнародному, регіональному, національному,
підприємства).
Стандартизація є одним з найбільш результативних шляхів
удосконалювання виробничих і торгівельних відносин, зниження витрат,
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Вона встановлює
правила, загальні принципи чи характеристики стосовно різних видів діяльності
або її результатів (тобто продукції, процесів, робіт, послуг), розробляючи і
приймаючи доступні всім нормативні документи, стандартизація спрямована на
досягнення оптимального ступеня впорядкованості, і це стає можливим за
умови, що нормативні документи ґрунтуються на досягненнях науки, техніки та
практичного досвіду і створюють за участі всіх заінтересованих сторін з
урахуванням потреб суспільства в цілому.
Стандартизація – встановлення та запровадження стандартів (тобто
нормативно-технічних документів, які встановлюють єдині обов'язкові вимоги
щодо типів, розмірів, якості, норм й інших особливостей продукції та послуг) з
метою упорядкування діяльності в певній галузі економічного використання
ресурсів, підтримки техніки безпеки, підвищення якості продукції (процесів,
робіт, послуг).
Мета
стандартизації
– оптимальне впорядкування
об’єктів
стандартизації.
Головне завдання стандартизації – створювати системи нормативної
документації, що визначають прогресивні вимоги до продукції та послуг.
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Основні завдання стандартизації:
 реалізація єдиної технічної політики в сфері стандартизації,
сертифікації та метрології;
 захист інтересів споживачів та держави в питаннях безпеки продукції,
охорони здоров'я;
 забезпечення якості продукції відповідно з досягненнями науки та
техніки;
 забезпечення уніфікації, сумісності та взаємозамінності продукції, її
надійності;
 раціональне використання всіх ресурсі, поліпшення технікоекологічних показників виробництва;
 безпека народногосподарських об'єктів і попередження аварій та
техногенних катастроф;
 створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та
сертифікації, проведення державної політики в області ресурсозбереження;
 усунення технічних та термінологічних перешкод для створення
конкурентоспроможної продукції та її виходу на світовий ринок;
 упровадження та застосування сучасних виробничих та інформаційних
технологій;
 співучасть у забезпеченні обороноздатності та мобілізаційної
готовності країни.
Функції стандартизації:
– гармонізація документів, методів та засобів якості
цивілізуюча
життя із світовими аналогами
– інформатизація з використанням уніфікованих
інформаційна
методів та засобів
документуюча
– документація процесів
ресурсозберігаюча – раціональне та економне використання ресурсів
соціокультурна
комунікативна
економічна
охоронна
нормативна
регулятивна
соціальна

–
–
–
–
–

досягнення сумісності та взаємозамінності
нормалізація соціальних методів та засобів зв'язку
зниження собівартості продукції, процесів, послуг
забезпечення екобезпеки та вітабезпеки
формування вимог до продукції, процесів, послуг,
методів
– вплив на ринок товарів і послуг; усунення
технічних бар'єрів в торгівлі; захист вітчизняного
виробника та споживача
– забезпечення безпеки товарів, процесів, послуг;
забезпечення якості товарів та послуг; захист прав
споживачів
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Результати стандартизації
За версією ISO найважливішими результатами стандартизації повинні
бути:
 підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх
функціональному призначенню;
 усунення перешкод у торгівлі;
 сприяння науково-технічному співробітництву.

2.2. Міжнародна та національна організації зі стандартизації
У 1946 році в Лондоні, на базі існуючого Координаційного Комітету
основано
Міжнародну
організацію
зі
стандартизації
(Іпtегnаtionаl
Stаndагdization Оrgаnіzаtіоn – IS0).
За версією ISO найважливішими результатами стандартизації повинні
бути:
 підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх
функціональному призначенню;
 усунення перешкод у торгівлі;
 сприяння науково-технічному співробітництву.
ІSО сьогодні – це 160 країн-учасниць, близько 3000 структурних
підрозділів технічних комітетів (ТК); 650 підкомітетів; 2188 робочих груп; це –
понад 15000 опублікованих стандартів ІSО;
ІSО як неурядова організація користується консультативним статусом
ООН і є найбільшою міжнародною організацією в галузі стандартизації і
сертифікації з широкого кола питань. До основних пріоритетів діяльності ІSО,
передусім, належать:
 заходи, які сприяють координації та уніфікації національних
стандартів;
 розроблення та затвердження міжнародних стандартів;
 обмін інформацією з проблем стандартизації;
 співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які зацікавлені
у вирішенні суміжних проблем, і на їх прохання, вивчає проблеми
стандартизації та ін.
У 1961 році на нараді в Парижі представники національних організацій зі
стандартизації утворили Комітет європейської координації стандартів, який
нині відомий назвою Європейський комітет стандартів (CEN).
Головним завданням цього комітету є розроблення загальних стандартів
для країн, що входять до Європейського економічного співтовариства та
Європейського товариства вільної торгівлі.
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Важливо зазначити, що на національні системи стандартизації має вплив
політичний та економічний вибір, зроблений суспільством.
Незважаючи на швидкий розвиток міжнародної стандартизації та
застосування єдиних загальноприйнятих принципів організації робіт, у
сучасному світі є відмінні системи стандартизації.
Відокремлюють три основні моделі:
 північноамериканську,
 японську
 європейську.
Північноамериканська модель базована на ринку та конкуренції як
основі його ефективного існування. Головне завдання держави – забезпечити
стабільні умови функціювання ринку без прямого втручання. Це обумовило
принципи організації системи стандартизації: добровільні стандарти, які
розробляють науково-технічні чи професійні товариства, і технічні регламенти,
прийняті органами державного управління.
Систему характеризує велика кількість стандартів, дублювання та
неузгодженість вимог. Прикладом такої моделі є система стандартизації США.
Японська модель базована на тісній співпраці економічних кіл та органів
державного управління. Стандарти розробляють промисловці в рамках
професійних об'єднань у співробітництві з відповідним міністерством, що
затверджує стандарти. Особливістю системи є спрямованість на внутрішній
японський ринок, який створена система ефективно захищає, оскільки
заінтересовані зарубіжні сторони позбавлено прав участі в стандартизації.
Європейська модель підтримує загальну для всіх країн Західної Європи
концепцію розвинутої держави, зобов'язаної узгоджувати демократичні,
соціальні та культурні інтереси суспільства з ринковою економікою.
Національні органи є асоціаціями, з якими уряди укладають угоди щодо
виконання окремих державних управлінських функцій.
З придбанням Україною незалежності в 1991 році Постановою Кабінету
Міністрів України №293 від 23.09.91 була створена державна система
стандартизації на базі Українського республіканського управління
Держстандарту СРСР.
У травні 1993 року вийшов Декрет Кабінету Міністрів України «Про
стандартизацію і сертифікацію».
У 1998 році Держстандартом України була розроблена «Концепція
розвитку національних систем стандартизації, сертифікації і акредитації», яка
узагальнює досягнення багаторічного досвіду стандартизації і визначає
завдання по актуалізацій цілей і методів стандартизації, вибору пріоритетних
напрямків стандартизації і міжнародного співробітництва, гармонізації
основної термінології з основними документами ІSО, ІEC, СОТ та ін.
При цьому підкреслюється необхідність практичної реалізації прийнятих
у міжнародній практиці економічної, соціальної і комунікативної функцій
стандартизації, що є однією з умов приєднання України до СОТ.
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У травні 2001 року Президентом України був підписаний закон України
«Про стандартизацію», що набрав сили 20 червня 2001 року. Цей закон
установлює правові й організаційні основи стандартизації в Україні і
спрямований на забезпечення єдиної політики в цій сфері.
За останні роки закон України був редагований відповідно до вимог ISO і
Угоди асоціації між Україною і ЄС.
У даний час діючим є Закон України «Про стандартизацію» (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058) {Із змінами, внесеними згідно із
Законом № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}
Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в
Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної
політики у відповідній сфері.
В Україні стандартизація, що має державний характер, спрямована на
забезпечення:
 єдиної технічної політики;
 захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів продукції
(процесів, робіт, послуг);
 економії всіх видів ресурсів;
 відповідності продукції (процесів, робіт, послуг) світовому рівню
якості та надійності;
 гармонізації національних нормативних документів зі світовими
аналогами;
 відповідності вимог нормативних документів законодавчим актам;
 сприяння виходу української продукції на світовий ринок.
Державна політика в області стандартизації базується на таких
принципах:
 забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробці стандартів і
вільного вибору ними видів стандартів при виробництві або постачанні
продукції, якщо інше не передбачено законодавством;
 відкритості і прозорості процедур розробки і прийняття стандартів з
урахуванням
інтересів
усіх
зацікавлених
сторін,
підвищення
конкурентноздатності продукції вітчизняних виробників;
 доступності стандартів і інформації про них для користувачів;
 відповідності стандартів законодавству;
 адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану
національної економіки;
 пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних і
регіональних стандартів;
 дотриманні міжнародних і європейських правил і процедур
стандартизації;
 участі в міжнародній (регіональній) стандартизації.
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2.3. Національна система стандартизації України
Національна
система
стандартизації
включає
комплекс
взаємопов'язаних правил і положень, які регламентують організацію та порядок
проведення робіт з усіх питань практичної діяльності в галузі стандартизації
країни.
Цілі стандартизації можна підрозділити на загальні і конкретні, що
стосуються забезпечення відповідності.
Загальні цілі випливають насамперед зі змісту поняття. Конкретизація
загальних цілей для української стандартизації пов'язана з виконанням тих
вимог стандартів, що є обов'язковими.
До них відносяться розробка норм, вимог, правил, що забезпечують:
безпеку продукції, робіт, послуг для життя і здоров'я людей, навколишнього
середовища і майна; сумісність і взаємозамінність виробів; якість продукції:
робіт і послуг відповідно до рівня розвитку науково-технічного прогресу,
єдність вимірювання; економію усіх видів ресурсів; безпеку господарських
об'єктів, яка пов'язана з можливістю виникнення різних катастроф і
надзвичайних ситуацій; обороноздатність і мобілізаційну готовність країни.
Конкретні цілі стандартизації відносяться до визначеної області
діяльності, галузі виробництва товарів і послуг, того або іншого виду продукції,
підприємству тощо.
Наслідком діяльності в галузі стандартизації є створення нормативних
документів.
Нормативний документ (НД) – це документ, що встановлює правила,
загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх
результатів.
Через нормативні документи стандартизація впливає на сфери трудової
діяльності людини, на розвиток народного господарства країни, прискорення
науково-технічного прогресу, економію та раціональне використання сировини,
матеріалів, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції (процесів,
робіт, послуг).
НД розробляються на об'єкти стандартизації, які обов'язкові для
використання в певних галузях діяльності, в установленому порядку і
затверджуються компетентними органами.
До нормативних документів належать стандарти, технічні умови, зводи
правил,
регламенти,
керівні
нормативні
документи,
державні
класифікатори тощо.
Об'єкт стандартизації – це предмет, який підлягає стандартизації.
До об'єктів стандартизації належать продукція, процеси, послуги, які
однаковою мірою стосуються будь-якого матеріалу, компонента, обладнання,
системи, їх сумісності, а також правила, поняття, визначення, процедури,
функції, методи, що служать предметом роботи зі стандартизації і можуть бути
охарактеризовані кількісно і якісно за допомогою понять, визначень, умовних одиниць тощо.

Стандарт (від англ. standard – норма, зразок, мірило) в широкому
152

розумінні – це зразок або еталон якості, через який держава
здійснює науково обґрунтоване управління якістю.
стандарт, що прийнятий національним органом з
стандартизації та доступний широкому колу підприємців і
Національний споживачів. Національний стандарт є одним з атрибутів
стандарт
державності та віддзеркалює специфіку розвитку
національної
економіки
залежно
від
історичних,
географічних та соціальних умов.
документ, який базуються на консенсусі, розробляється та
Міжнародний
приймається ISO та іншими міжнародними організаціями з
стандарт
стандартизації на добровільній основі.
стандарт, який прийнятий регіональною міжнародною
Регіональний
організацією зі стандартизації лише одного географічного,
стандарт
політичного або економічного регіону.
стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про
Міждержавний проведення погодженої політики в галузі стандартизації,
стандарт
метрології та сертифікації, і застосовані ними безпосередньо.
Міждержавні стандарти діють в усіх країнах СНД
стандарти, що стосуються одного й того ж об'єкта, які
Гармонізовані
затверджені
різними
органами,
що
займаються
стандарти
стандартизацією
Консенсус – загальне погодження, яке характеризується відсутністю
суттєвих заперечень стосовно важливих питань у більшості зацікавлених сторін
і яке є процесом, коли намагаються врахувати думки всіх сторін і дійти згоди з
будь-яких суперечливих питань.
Технічні умови – нормативний документ, що встановлює технічні
вимоги, яким мають відповідати виріб, процес чи послуга. Вони можуть бути
стандартом, частиною стандарту або окремим документом.
Настанова; звід правил – нормативний документ, що рекомендує
практичні прийоми чи методи проектування, виготовлення, монтажу,
експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів. Настанова
може бути стандартом, частиною стандарту, або іншим не залежним від
стандарту документом.
Регламент – прийнятий органом влади нормативний документ, що
передбачає обов'язковість правових положень.
Технічний регламент – регламент, що містить технічні вимоги або
безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умови, настанову
їхній зміст.
Гармонізовані стандарти; еквівалентні стандарти – стандарти на один
і той самий об'єкт, затверджені різними органами стандартизації, і які
забезпечують взаємозамінність виробів, процесів і послуг чи загальне
однозначне розуміння результатів випробування або інформації, що подається
відповідно до цих стандартів.
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Уніфіковані стандарти – гармонізовані стандарти, які є ідентичними за
змістом, але не ідентичні за формою подання.
Обов'язковий стандарт – стандарт, застосування якого є обов'язковим
під дією основного закону чи неодмінного посилання в регламенті.
Керівний нормативний документ (КНД) – нормативний документ, який
встановлює норми, правила, вимоги організаційно-методичного та загально
технічного характеру.
Показники стандартів – це характеристика об'єктів стандартизації, що
виражаються за допомогою умовних одиниць, позначень чи понять.
Сумісність – придатність продукції, процесів, послуг до спільного
використання, що не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для
виконання встановлених вимог.
Безпека – відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю
завдання будь-якої шкоди здоров'ю людини під час звичайних умов
використання, зберігання, транспортування, виготовлення й утилізації продукції
(процесів, робіт, послуг).
Охорона навколишнього природного середовища – комплекс
міжнародних,
державних,
регіональних
заходів
(адміністративних,
господарських, політичних та громадських) щодо підтримування параметрів
функціонування природних систем (фізичних, хімічних, біологічних) у межах,
що забезпечують здоров'я та добробут людини.
2.4. Методичні принципи стандартизації
Згідно з методологією та практичною діяльністю стандартизації для
вирішення поставлених перед нею завдань слід виділити низку методичних
принципів: плановості, перспективності, оптимальності, динамічності,
системності, обов’язковості.
Забезпечується шляхом складання перспективних і
поточних планів з розробки, розвитку і проведення робіт
зі стандартизації. Планування здійснюється шляхом
складання на науковій основі перспективних і поточних
Плановості
планів для усіх рівнів народного господарства,
координування і контролю за виконанням, досягнення
високих кінцевих результатів при правильному
розподіленні матеріальних і грошових ресурсів.
Забезпечуються розробкою і випуском випереджаючих
стандартів, в яких запроваджуються підвищені норми та
вимоги до об'єктів стандартизації відносно досягнутого
Перспективності рівня. Випереджаючі стандарти містять норми і вимоги,
що перевищують існуючий рівень, і тим самим
орієнтують науку і виробництво на динамічний розвиток
науково-технічного прогресу.
Оптимальності Передбачає вироблення й прийняття таких норм, правил
та вимог, що забезпечують народному господарству
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Динамічності

Системності

Обов’язковості

оптимальні втрати ресурсів: сировинних, матеріальних,
енергетичних, економічних, соціальних, що сприяє
підвищенню
ефективності
виробництва
та
продуктивності праці.
Передбачає періодичну перевірку стандартів та іншої
нормативної документації, внесення до них змін, а також
своєчасний перегляд і відміну стандартів.
Забезпечується розробкою нормативних документів на
об'єкти стандартизації, що належать до певної галузі та
встановлюють взаємопогоджені вимоги до усіх об'єктів
на підставі загальної мети. Цей принцип визначає
розробку стандартів чи іншої нормативної документації
як елемента системи і приводить до упорядкування
закономірно
розташованих
і
взаємопов'язаних
конкретних об'єктів стандартизації в єдину систему.
Визначає законодавчий характер стандартизації. В
Україні стандарти та інша нормативна документація
мають обов'язковий характер, їх повинні додержуватись
усі підприємства і організації незалежно від форми
власності. За порушення вимог стандартів, іншої
нормативної документації передбачена юридична
відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.5. Методи стандартизації
У стандартизації застосовуються уніфікація, агрегатування, типізація –
найпоширеніші методи, які забезпечують взаємозамінність і спеціалізацію на
всіх рівнях діяльності.
Уніфікація – найбільш поширений та ефективний метод стандартизації,
яким передбачається приведення об'єктів до одноманітності і встановлення
раціональної кількості їх різновидів, наприклад, раціональне скорочення типів
приладів або розмірів виробів однакового функціонального призначення (болти,
гайки, швелери та ін.). Уніфікація дає можливість знизити вартість виробів,
підвищити серійність та рівень механізації й автоматизації виробничих
процесів. Основою уніфікації є систематизація та класифікація виробів,
процесів, функцій тощо.
Агрегатування – метод стандартизації, який полягає в утворенні виробів
шляхом компонування їх з обмеженої кількості стандартних і уніфікованих
деталей, вузлів, агрегатів, наприклад, складання приладів, двигунів, машин
тощо.
Типізація – метод стандартизації, спрямований на розроблення типових
конструкцій, технологічних, організаційних та інших рішень на основі
загальних технічних характеристик, наприклад, типові будівлі, типова
технологія, типова структура управління тощо.
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Взаємозамінність – можливість використання одного виробу, вузла,
агрегату чи послуги замість іншого подібного виробу, вузла, агрегату, не
змінюючи їх функціонального призначення, наприклад, заміна старого двигуна
автомашини новим, заміна в приладі реохорда, електронного підсилювача тощо.
Спеціалізація – це організаційно-технічні заходи, спрямовані на
створення виробництва для випуску однотипної продукції чи послуг у
широкому масштабі, наприклад, кондитерська фабрика для випуску цукерок,
завод для випуску телевізорів, холодильників, годинників та інших виробів.
Види спеціалізації залежно від об'єктів застосування: предметна,
подетальна, технологічна, функціональна.
Види спеціалізації

Полягає у тому, що на окремих підприємствах
зосереджують випуск певної продукції, яка відповідає
предметна
профілю підприємства. Предметна спеціалізація – це
початкова форма спеціалізації виробництва
Полягає в тому, що у процесі виготовлення виділяється
виробництво окремих деталей, вузлів чи складальних
подетальна
одиниць. Цей вид спеціалізації економічно найбільш
вигідний
Виділення окремих стадій технологічного процесу в
спеціалізовані заводи, цехи, ділянки. При технологічній
спеціалізації збільшуються масштаби виробництва,
технологічна
підвищується
продуктивність
праці,
знижується
собівартість продукції, раціонально використовуються
засоби
Виділення окремих стадій технологічного процесу в
спеціалізовані заводи, цехи, ділянки. При технологічній
спеціалізації збільшуються масштаби виробництва,
функціональна
підвищується
продуктивність
праці,
знижується
собівартість продукції, раціонально використовуються
засоби
2.6. Національний орган стандартизації (НОС)
Закон України «Про стандартизацію», який набрав чинності 03.01.2015
року, створює передумови наближення національної системи стандартизації до
міжнародних і європейських норм та правил, а також реалізації Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, зокрема в частині здійснення необхідної адміністративної та
інституційної реформ.
Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
передбачено створення національного органу стандартизації (HOC) – орган
стандартизації, визнаний на національному рівні, що має право бути
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національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій
стандартизації, який розпочав свою діяльність 03.01.2015.
Аналоги в світі:
ANSI (США), DIN (Німеччина), BSI (Великобританія), UNI (Італія),
AFNOR (Франція), TSI (Туреччина) тощо.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014
№1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції
національного органу стандартизації» функції НОС виконує державне
підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ»).
Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
утворено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року
№1337.
Наразі підприємство проходить процес ребредингу, тобто зміни назви на
ДП «Українське агентство зі стандартизації» (UAS).

Українське Агентство зі Стандартизації
Нова назва НОС — Українське Агентство зі Стандартизації.
Отже, НОС, ДП «УкрНДНЦ» та УАС (UAS) – це одне й те саме
підприємство.
Відповідно до Закону «Про стандартизацію» до основних повноважень
національного органу стандартизації належить:
 організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття,
перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів;
 прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів;
 підготовка та затвердження програми робіт з національної
стандартизації;
 координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
 видання національних стандартів;
 формування та ведення національного фонду нормативних документів.
 забезпечення функціонування та розвитку національної системи
стандартизації; технічна перевірка проектів стандартів, гармонізація
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національних стандартів з міжнародними та європейськими, координація
діяльності національних технічних комітетів стандартизації (ТК), консультації
щодо маркування продукції;
 сертифікація продукції, послуг та систем управління;
 оцінка відповідності продукції технічним регламентам;
 підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації,
сертифікації, метрології та систем управління, підготовка наукових кадрів
вищої кваліфікації;
 видання наукового фахового журналу «Стандартизація, сертифікація,
якість».
2.7. Категорії та види стандартів
Національна система стандартизації України вміщує різноманітні
стандарти, в яких встановлені вимоги до конкретних об'єктів стандартизації.
Залежно від об'єкта стандартизації, складу, змісту, сфери діяльності та
призначення вони поділяються на такі види:
 державні стандарти України – ДСТУ;
 галузеві стандарти України – ГСТУ;
 стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України
- СТТУ;
 технічні умови України – ТУУ;
 стандарти підприємств – СТП;
 кодекси усталеної практики.
Державні стандарти України (ДСТУ) – це нормативні документи, які
діють на території України і використовуються усіма підприємствами
незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянами-суб'єктами
підприємницької діяльності, міністерствами (відомствами), органами державної
виконавчої влади, на діяльність яких поширюється дія стандартів. ДСТУ для
будь-якої держави світу є національним стандартом України, який
затверджується Держспоживстандартом України. ДСТУ мають міжгалузеве
використання і запроваджуються переважно на продукцію масового чи
серійного виробництва, на норми, правила, вимоги, терміни та поняття,
позначення й інші об'єкти, регламентування яких потрібно для забезпечення
оптимальної якості продукції, а також для єдності та взаємозв'язку різних
галузей науки, техніки, виробництва та культури.
До державних стандартів прирівнюються державні будівельні норми і
правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної
інформації. Республіканські стандарти колишнього УРСР застосовуються як
державні стандарти України до часу їх заміни або скасування.
Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.
До обов'язкових належать:
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 вимоги, що забезпечують безпечність продукції для життя, здоров'я,
майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону навколишнього
природного середовища та вимоги методів випробувань цих показників;
 вимоги техніки безпеки та гігієни праці з посиланням на відповідні
норми і правила;
 метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують
достовірність і єдність вимірювань;
 положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення,
виготовлення, експлуатації (застосування) продукції.
Обов'язкові вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню органами
державної виконавчої влади, всіма підприємствами та громадянами-суб'єктами
підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.
Рекомендовані вимоги ДСТУ є обов'язковими для виконання, якщо:
 це передбачено чинними актами законодавства;
 ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та
поставку продукції;
 виробником (постачальником) продукції документально заявлено про
відповідність продукції цим стандартам.
Галузеві стандарти України (ГСТУ) розробляють на продукцію,
послуги в разі відсутності ДСТУ, або за потребою встановлення вимог, які
перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Вимоги ГСТУ не
повинні суперечити обов'язковим вимогам ДСТУ. ГСТУ є обов'язковими для
всіх підприємств і організацій даної галузі, а також для підприємств і
організацій інших галузей (замовників), які використовують чи застосовують
продукцію цієї галузі.
Стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок)
України (СТТУ) розробляють за потребою розповсюдження та впровадження
систематизованих, узагальнених результатів фундаментальних і прикладних
досліджень, одержаних у певних галузях знань та сферах професійних
інтересів. Вимоги СТТУ не повинні суперечити обов'язковим вимогам ДСТУ та
ГСТУ.
Підприємства застосовують СТТУ добровільно, а окремі громадяни –
суб'єкти
підприємницької
діяльності,
якщо
вважають
доцільним
використовувати нові передові засоби, технології, методи та інші вимоги, які
містяться в цих стандартах. Використання СТТУ для виготовлення продукції
можливе лише за згодою замовника або споживача цієї продукції, що
закріплено договором або іншою угодою.
Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, який розробляють для
встановлення вимог, що регулюють відносини між постачальником
(розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції, для якої
відсутні державні чи галузеві стандарти (або за потребою конкретизації вимог
зазначених документів).
ТУ затверджують на продукцію, що перебуває на стадії освоєння і
виробляється невеликими партіями. ТУ розробляються на один чи кілька
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конкретних виробів, матеріалів, речовин, послугу чи групу послуг.
Запроваджують ТУ в дію на короткі строки, термін їх дії обмежений або
встановлюється за погодженням із замовником. Підприємства використовують
ТУ незалежно від форми власності та підлеглості, громадяни – суб'єкти
господарювання – за договірними зобов'язаннями або ліцензіями на право
виготовлення та реалізацію продукції (надання послуг).
Стандарти підприємств (СТП) – розробляються на продукцію (процес,
роботу, послугу), яку виробляють і застосовують (надають) лише на
конкретному підприємстві. СТП не повинні суперечити обов'язковим вимогам
ДСТУ та ГСТУ.
Об'єктами СТП є складові продукції, технологічне оснащення та
інструмент; технологічні процеси; послуги, які надають на певному
підприємстві; процеси організації та управління виробництвом.
СТП – основний організаційно-методичний документ у діючих на
підприємствах системах управління якістю продукції. Як СТП можуть
використовуватися міжнародні, регіональні та національні стандарти інших
країн на підставі міжнародних угод про співробітництво.
Кодекси усталеної практики – розробляють на устаткування,
конструкції, технічні системи, які різняться конструктивним виконанням. В
кодексах усталеної практики зазначають правила та методи розв'язування
завдань щодо координації робіт зі стандартизації та метрології, а також
реалізації певних вимог технічних регламентів чи стандартів.
Технічний регламент – це новий вид нормативного документу, який
створено з метою розмежування законодавчо регульованої та нерегульованої
сфери використання нормативних документів.
Технічний регламент – це закон України або нормативно-правовий акт,
прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики
продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги
до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим.
Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування,
маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу
чи способу виробництва.
Залежно від специфіки об'єкта стандартизації, призначення, складу та
змісту вимог, які встановлені до нього, для різних категорій нормативних
документів зі стандартизації розробляють стандарти таких видів:
 основоположні;
 на продукцію, послуги;
 на процеси;
 на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).
Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та
загальнотехнічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також
терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги, норми та правила, що
забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємоузгодженість
різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення,
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виготовлення, транспортування та утилізації продукції, безпечність продукції,
охорону навколишнього середовища.
Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп
однорідної або певної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність
своєму призначенню. У них наводяться технічні вимоги до якості продукції
(послуг) при її виготовленні, постачанні та використанні; визначаються правила
приймання, способи контролю та випробування, вимоги до пакування,
маркування, транспортування, зберігання продукції або якості наданих послуг.
Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності
та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у
процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують
відповідність процесу його призначення.
Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)
регламентують послідовність (операцій), способи (правила, режими, норми) і
технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції,
процесів, послуг. У них наводяться уніфіковані методи контролю якості, що
засновані на досягненнях сучасної науки і техніки.
2.8. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація
В технічних умовах (ТУ) установлюють вимоги до якості, виконання,
розмірів, сировини, складальних одиниць, охоплюючи вимоги до фірмового
знака, термінології, умовних познак, методів випробування (вимірювання,
контролювання, аналізування), пакування, маркування та етикетування, а також
визначають, за потреби, способи оцінювання відповідності встановленим
обов'язковим вимогам.
ТУ розробляють ініціативно або на замовлення, якщо:
 немає національних стандартів на розроблювану продукцію;
 декілька однорідних видів продукції, групу однорідної продукції
(групові ТУ).
Групові ТУ складають на два або кілька видів продукції, які
характеризуються
спільністю
функціонального
призначення,
сфери
застосування, конструктивно-технологічного вирішення та номенклатури
основних характеристик споживчих властивостей та показників якості.
Для виготовлення продукції або надання послуги на експорт суб'єкти
господарювання можуть застосовувати чинні ТУ та нормативні документи (НД)
інших міжнародних організацій, документи яких визнано Генеральною Угодою
з тарифів та торгівлі Світової організації торгівлі.
Структура ТУ
В ТУ мають бути такі розділи:
 сфера застосування;
 нормативні посилання;
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 технічні вимоги (параметри, розміри, основні показники та
характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів,
комплектність, маркування, пакування);
 вимоги безпеки;
 вимоги охорони довкілля, утилізація;
 правила приймання;
 методи контролювання (випробування, аналізу, вимірювання);
 транспортування та зберігання;
 вимоги до експлуатації, ремонту, настанова щодо застосування тощо.
Стандарти, технічні умови та зміни до них подають на реєстрацію
зброшурованими. Національні стандарти, міждержавні стандарти, крім ТУ,
реєструє Українське Агентство зі Стандартизації УАС (UAS).
ТУ реєструють державні підприємства (ДП), які підпорядковані
центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації і яким чинне
законодавство надало право реєстрування за вибором підприємства-розробника
продукції чи підприємства-власника ТУ.
3. СУТНІСТЬ СЕРТИФІКАЦІЇ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ У
ГАЛУЗІ СЕРТИФІКАЦІЇ
3.1. Сертифікація – складова частина діяльності технічного
регулювання
3.2. Мета сертифікації
3.3. Стандартизація термінів у галузі сертифікації
3.4. Види сертифікації
3.1. Сертифікація – складова частина діяльності технічного
регулювання
Складовою частиною діяльності, що стосується технічного регулювання,
стали системи сертифікації (від лат. sertifico – підтверджую, засвідчую; certas
безсумнівний і fació – робити, діяти, тобто «зроблено правильно»; від франц.
certificate; англ. certification) продукції та акредитації випробувальних центрів
та лабораторій.
Сертифікація – визнаний у світі спосіб незалежної оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг встановленим вимогам.
Для того, щоб переконатися, що послуга "надана правильно", необхідно знати, яким
вимогам вона повинна відповідати і яким чином можна засвідчити цю відповідність.
Загальноприйнятим способом такого засвідчення є сертифікація відповідності.

Сертифікація – сукупність дій і процедур, що здійснюються з
метою підтвердження того, що продукт або послуга
відповідають певним стандартам чи технічним умовам.
162

Застосування сертифікації створює передумови для успішного розв'язання низки важливих соціальних й економічних проблем і
завдань. Це - підтвердження безпеки товару або послуги для здоров'я і життя людини, її майна і навколишнього природного середовища.

Система сертифікації - система, яка має власні правила,
процедури й управління для визначення сертифікаційної
відповідності.
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
(від 15.01.2015 № 124-VIII) наступним чином дає визначення сертифікації:
Сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною
(особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки
відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як
споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів,
послуг, систем або персоналу.
3.2. Мета сертифікації
Мета сертифікації:
 запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та
майна громадян і навколишнього природного середовища;
 сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
 створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в
міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та
міжнародній торгівлі.
Сертифікація в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну
Обов’язкова сертифікація на відповідність вимогам нормативних
документів проводиться органами з сертифікації незалежно від форми власності
виключно в державній системі сертифікації.
Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та
випробування продукції для визначення її характеристик і подальший
державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися
акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які
визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих
документів – методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом,
який виконує його функції. Результати випробувань, проведених зазначеними
лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими
акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами).
Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного
походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи
та видачі відповідних ветеринарних документів.
Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з сертифікації
заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком
відповідності.

Сертифікат відповідності – документ, який засвідчує, що товари
та послуги відповідають стандарту на них.
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Об’єкти підтвердження відповідності (сертифікації):
 продукція (процеси, роботи, послуги);
 системи управління якістю;
 системи якості;
 системи управління довкіллям;
 персонал.
3.3. Стандартизація термінів у галузі сертифікації
У 1989 році Рада ЄС прийняла документ «Глобальна концепція з
сертифікації і досліджень».
Керівництво ІSО/IЕС 2:1986 включає ряд термінів, що розкривають
поняття «відповідність продукції».
Відповідність – «задоволення продукцією, технологічними процесами чи
послугами установлених вимог».
При цьому пропонуються два різновиди відповідності: Заява про
відповідність і сертифікація відповідності.
Відповідність продукції визначена як «заява постачальника під його
повну відповідальність поза рамками сертифікаційної системи про те, що
продукція, технологічний процес чи послуга відповідають визначеному
стандарту чи іншому нормативно-технічному документу».
Сертифікація відповідності в редакції Керівництва ІSО/IЕС 2:1986
визначається як «гарантія третьої сторони в тому, що з адекватним ступенем
вірогідності продукція, технологічний процес чи послуга відповідають
визначеним стандартам або документам, що установлюють вимоги до них».
Сертифікація – процедура підтвердження відповідності результату
виробничої діяльності, товару, послуги нормативним вимогам, за допомогою
якої третя сторона документально засвідчує, що продукція, робота (процес) чи
послуга відповідає заданим вимогам.
Орган з сертифікації – орган, який здійснює сертифікацію відповідності.
Орган з сертифікації може сам проводити випробування та контроль за
випробуваннями або здійснювати нагляд за цією діяльністю, яка проводиться за
його дорученням іншими органами.
Засвідчення відповідності – дія випробувальної лабораторії третьої
сторони, яка доказує, що конкретний випробувальний зразок відповідає
конкретному стандарту або іншому нормативному документу.
Сертифікат відповідності – це документ, виданий відповідно до правил
системи сертифікації, який зазначає, що дана продукція, технологічний процес
чи послуга відповідають вимогам, які визначені стандартами чи іншими
нормативним документами, що установлюють вимоги до них.
Контролюючий орган (у галузі сертифікації) – орган, який здійснює за
дорученням органу з сертифікації діяльність з контролю.
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Випробування – технічна операція, що полягає у визначенні однієї або
декількох характеристик даної продукції, процесу або послуги відповідно до
встановленої процедури за прийнятими правилами.
Метод випробування – встановлений порядок проведення випробувань.
Випробувальна
лабораторія
–
лабораторія,
яка
здійснює
(сертифікаційні) випробування.
Акредитація – процедура, у ході якої національний орган з акредитації
документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідального
органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування,
калібрування, сертифікацію, контроль).
Міжлабораторні порівняльні випробування – організація, здійснення
та оцінка випробувань одних і тих самих подібних виробів або матеріалів двома
або декількома різними лабораторіями відповідно до раніше встановлених
вимог.
Орган з акредитації лабораторій – орган, який керує системою
акредитації лабораторій і здійснює акредитацію.
Акредитована лабораторія – випробувальна лабораторія, яка пройшла
акредитацію.
Критерії акредитації (лабораторій) – сукупність використовуваних
органом з акредитації вимог, які має задовольняти випробувальна лабораторія
для того, щоб бути акредитованою.
Атестація лабораторії – перевірка випробувальної лабораторії для
визначення її відповідності встановленим критеріям акредитації лабораторії.
3.4. Види сертифікації
Класифікуючи сертифікацію за певними ознаками, виділяють наступні її
види:
Залежно від об’єктів сертифікації:
 сертифікація продукції;
 сертифікація робіт та послуг;
 сертифікація систем забезпечення якості підприємства.
 Залежно від області сертифікації:
 сертифікація систем забезпечення якості;
 екологічна сертифікація;
 сертифікація соціальної лояльності.
 За правовою ознакою:
 обов’язкова;
 добровільна.
Система забезпечення (управління) якістю – це один із засобів постійного
вдосконалення підприємства за рахунок підвищення якості усіх видів його
діяльності всіма співробітниками. Це сукупність всі аспектів (ресурси,
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персонал, організаційна структура і т.п.), що впливають на якість кінцевої
продукції.
Сертифікація системи управління якістю (аудит) щодо виробництва
певної продукції – це дії, проведені за визначеною схемою уповноваженою
третьою стороною (незалежної від підприємства і споживачів) з метою
підтвердження відповідності системи вимогам нормативного документа
(стандарту ДСТУ ISO 9001:2000, ДСТУ ISO 9002:2000). При цьому
забезпечується упевненість у тому, що виробник здатний постійно випускати
продукцію, яка відповідає вимогам даних нормативних документів, продукція
незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходів щодо
запобігання вироблення такої продукції на постійній основі.
У сьогоднішній практиці використовують дві моделі систем якості: ISO
9001 або ISO 9002. Вони відрізняються ступенем охоплення всіх етапів
життєвого циклу продукції.
Модель системи ISO 9001 застосовують підприємства, виробничий цикл
яких містить: проектування, розробку, виробництво, монтаж і обслуговування.
Модель системи ISO 9002 використовують, коли виробничий цикл
включає: виробництво, монтаж і обслуговування, тобто відсутні проектування і
розробка.
Екологічна сертифікація проводиться на основі стандартів ÎSO серії
14000. Мета екологічної сертифікації полягає в стимулюванні впровадження
технологічних процесів виробництва продукції, які мінімально забруднюють
природне середовище і гарантують споживачеві безпеку для його життя,
здоров'я, майна і навколишнього середовища.
Сертифікація соціальної лояльності здійснюється на основі
міжнародного стандарту SA 8000, що містить основні критерії для оцінки
соціальної лояльності організації: дитяча праця, примусова праця, гігієна і
безпека праці, свобода асоціації і право укладання колективних договорів,
дискримінація, дисциплінарні стягнення, робочий час, винагорода, система
керування.
Обов‘язкова сертифікація – здійснюється на відповідність вимогам, які
віднесені нормативним документом до обов’язкових вимог і є обов’язковими
для виконання.
Обов'язковій сертифікації підлягає ряд продукції, робіт, послуг, якість
яких безпосередньо визначає безпеку для життя, здоров'я і майна громадян, а
також охорону навколишнього середовища. Так, обов'язковій сертифікації
підлягають продукти харчування, медикаменти, будівельні матеріали,
автомобілі та ін. Обов'язкова сертифікація проводиться тільки державними
органами з сертифікації.
Добровільна сертифікація – проводиться на відповідність вимогам, які не
віднесені нормативними документами до обов’язкових вимог.
Системи сертифікації діють на національному, регіональному та
міжнародному рівнях, тому відповідно розрізняють національну, регіональні та
міжнародні системи сертифікації.
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Координацією заходів по створенню міжнародних систем займається
спеціальний комітет з сертифікації – СЕРТИКО, що діє у складі ISO. Цим
комітетом розроблені:
 правила і порядок здійснення сертифікації продукції;
 критерії акредитації випробувальних центрів (лабораторій);
 умови вступу до міжнародної системи сертифікації (наявність
нормативно-технічної документації, що містить вимоги до сертифікованої
продукції; високий рівень метрологічного забезпечення виробництва;
функціонування спеціальної системи нагляду за діяльністю випробувальних
центрів і якістю продукції).
У ряді країн уже функціонують акредитовані у СЕРТИКО ІSО і визнані
світовим співтовариством випробувальні центри, що видають сертифікати на
певні види продукції.
Відмінні ознаки обов’язкової та добровільної сертифікації
Вид сертифікації
Ознаки
обов’язкова
добровільна
Забезпечення
конкурентоспроможності
Забезпечення безпеки те
Основна мета
продукції (послуг). Реклама
екологічності товарів
проведення
продукції (послуг), яка
(робіт, послуг)
відповідає не тальки вимогам
безпеки, але й має високу якість
Бажання юридичних чи
Підстави для
фізичних осіб на договірних
Законодавчі документи
проведення
умовах між заявником та
органом сертифікації
Перелік товарів (послуг),
що підлягають обов’язковій
Об’єкти
сертифікації, який
Будь-які об’єкти
затверджений Урядом
країни
Оцінка відповідності будь-яким
Оцінка відповідності
вимогам заявника. Для об’єктів,
Сутність оцінки обов’язковим вимогам, які
що підлягають обов’язковій
відповідності
передбачені законом «Про
сертифікації – оцінка
обов’язкову сертифікацію»
відповідності вимогам, які
доповнюють обов’язкові
Державні стандарти,
Санітарні норми та правила
Стандарти різних категорій, ТУ
Нормативна
та інші документи, які
та інша технічна документація,
база
встановлюють обов’язкові
яка запропонована заявником
вимоги до якості товарів
(робіт, послуг)
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Стосовно регіональних систем сертифікації, то загальною європейською
організацією для усіх сертифікаційних органів є ЕОТС (Європейська
організація з випробувань та сертифікації), яка була створена спільно Комісією
ЄС, Секретаріатом європейської зони вільної торгівлі (ЕРІА) та Європейським
комітетом зі стандартизації СЕN/CENELEC.
Більш поширеною є національна система сертифікації, за якою
підприємства тієї чи іншої галузі промисловості випускають продукцію
відповідно до вимог визначених національними і (або) міжнародними
стандартами.
Розрізняють також державні (урядові) та недержавні (неурядові) системи
сертифікації.
Недержавні системи сертифікації, як правило, займаються добровільною
сертифікацією. Прикладом такої системи сертифікації може виступати система
TUV CERT.
Відносно державної системи сертифікації, то її створює центральний
орган виконавчої влади з питань технічного регулювання – національний орган
країни з сертифікації, який проводить та координує роботу щодо забезпечення її
функціонування, а саме:
 визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації
в країні;
 затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та
визначає терміни її запровадження;
 призначає органи з сертифікації продукції;
 встановлює правила визнання сертифікатів інших країн;
 розглядає спірні питання з випробувань і дотримання правил
сертифікації продукції;
 веде Реєстр державної системи сертифікації;
 організує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.
Переваги підприємств у результаті сертифікації
 покращання менеджменту управління;
 поглиблення знань щодо процедурних питань, що сприяє прискоренню
усунення процедурних проблем;
 підвищення ступеня задоволення потреб споживачів;
 додаткові
конкурентні
переваги
продукції
порівняно
з
несертифікованими товарами-конкурентами;
 розширення частки ринку.
4. СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОСЛУГ
4.1. Класифікація послуг
4.2. Якість послуг
4.3. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
4.4. Сертифікація готельних послуг
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4.5. Сертифікація послуг ресторанного господарства
4.1. Класифікація послуг
В Законі «Про захист прав споживачів» категорія «послуга»
класифікується як:
Послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві
певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що
здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його
особистих потреб.
Тобто послугу можна розглядати як результат економічної діяльності, яка
не створює товару, але продається та купується під час торговельних операцій.
Група однорідних послуг – сукупність послуг, що характеризуються
загальним цільовим або функціональним призначенням.
Підгрупа однорідних послуг – частина групи однорідних послуг, що
характеризуються загальним функціональним призначенням і визначеними
споживачами властивостями.
Вид послуг – складова підгрупи однорідних послуг, що характеризуються
загальними конструктивними, технологічними рішеннями або іншими
ознаками.
Матеріальна послуга – діяльність виконавця щодо задоволення
матеріальних потреб споживача.
Її результатом є, як правило, перетворена продукція (наприклад,
приготовлена їжа, побудований будинок, технічно обслужений автомобіль,
комунальні ресурси.). Матеріальні послуги впливають на споживчі властивості
предмета.
Нематеріальна (або соціально-культурна) послуга – це діяльність
виконавця щодо задоволення соціально-культурних потреб споживача:
фізичних, етичних, інтелектуальних і духовних.
Об'єктом такої послуги є власне споживач.
Виробнича послуга – це діяльність виконавця щодо задоволення потреб
підприємств і організацій (наприклад, роботи з налагодження і
техобслуговування обладнання, засобів вимірювань і випробувань; дослідноконструкторські та технологічні роботи і т.д.).
Основні ознаки для класифікації послуг:
 сфера обслуговування;
 призначення;
 форма надання послуги;
 вид діяльності;
 об'єкт обслуговування;
 суб'єкт обслуговування.
За сферою обслуговування, відповідно до сучасного стану економіки,
послуги поділяються на три великі групи:
 послуги виробничо-економічної інфраструктури;
 послуги ринкової інфраструктури;
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 послуги соціально-побутової інфраструктури.
За призначенням послуги поділяються на групи:
 науково-технічні;
 виробничі;
 фінансово-економічні;
 інформаційні;
 консультаційні;
 побутові;
 культурно-розважальні;
 культурно-просвітницькі;
 комунальні тощо.
За формою надання послуги поділяють так:
 послуги, які потребують безпосереднього контакту виконавця із
споживачем;
 послуги, які не потребують безпосереднього контакту виконавця із
споживачем;
 комбіновані послуги (послуги, виконання яких можливе як за першим,
так і за другим варіантами).
За видом діяльності виділяють групи, підгрупи, види послуг, наприклад
послуги технічного обслуговування та ремонту, будівельні послуги, послуги з
охорони здоров'я та ін.
За об'єктом обслуговування виділяють конкретні послуги, наприклад
технічне обслуговування та ремонт електропобутових приладів, ремонт
квартир, приймання та доставляння телеграм, профілактичний огляд і
диспансеризація робітників підприємства тощо.
За суб'єктами обслуговування виділяють:
 послуги для підприємств;
 послуги для населення (колективу громадян або окремих громадян).
Обов'язкові вимоги до послуг та процесів їх надання:
 безпека для життя, здоров'я та майна споживачів;
 охорона навколишнього природного середовища та раціональне
використання ресурсів;
 відповідність призначенню;
 чисельність персоналу й одиниць устаткування;
 якість послуг та обслуговування;
 гаранти виконавця послуги та ступінь довіри споживачів;
 використання сучасних технологій, методів, засобів і прийомів
обслуговування;
 захист духовного й естетичного світогляду суспільства;
 дотримання термінів виконання;
 втілення вірогідних методів і засобів контролю у сфері послуг.
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4.2. Якість послуг
В Європі та світі винайдено досить дієві механізми щодо
урізноманітнення видів послуг та підвищення їх якості. Не останню роль тут
відіграють стандартизація за сертифікація.
Стандартизація у сфері послуг – це спосіб забезпечити захист інтересів
споживачів у аспектах безпеки для життя і здоров'я людини та екології.
Стандарти на послуги слугують стимулом для конкуруючих в цій області
фірм по поліпшенню якості і вдосконалення асортименту послуг при умові
здатності забезпечити їх базовий рівень.
Основні категорії якості послуг
 внутрішня якість, що не виглядає як очевидна для користувача
(наприклад, кількість працівників та їх кваліфікація, експлуатаційновідновлювальні роботи на виробничих потужностях, які проводяться
компанією, що надає певні послуги – автотранспортне підприємство, залізниця,
авіакомпанія, телефонна компанія тощо;
 якість обладнання, яка є очевидною для користувачів (наприклад,
смак ресторанної їжі, внутрішнє оздоблення готелю);
 якість нематеріального обладнання, яка є очевидною для
користувачів (наприклад, правдивість рекламних тверджень);
 своєчасність або невідкладність послуги (наприклад, час, проведений
у стоянні в черзі, час відповіді на запит або час виконання прохання);
 психологічна якість (наприклад, ввічливість, гостинність та дружність,
безпечність обслуговування, естетика оточення).
4.3. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг
Слід зазначити, що як об'єкт стандартизації, послуга являє певну
трудність, оскільки не всі її характеристики можуть бути виражені кількісно.
Основні підходи до стандартизації послуг
Критерій
Зміст
Мета
 реалізація єдиної технічної політики у сфері
стандартизації
стандартизації послуг;
послуг
 захист прав та інтересів споживачів послуг;
 забезпечення якості і конкурентоспроможності
послуг та обслуговування;
 раціональне використання всіх видів ресурсів,
підвищення техніко-економічних показників
діяльності у сфері послуг;
 впровадження і використання сучасних виробничих
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та інформаційних технологій під час
обслуговування

принципи
стандартизації
послуг

Основні
завдання
стандартизації
послуг

 врахування світового досвіду, засвоєння нових
безвідходних технологій, безпечних для
навколишнього природного середовища, здоров'я та
життя людини;
 встановлення вимог щодо якості послуги та
обслуговування;
 навчання фахівців управління якості послуг та
обслуговування на рівні міжнародних вимог;
 підготовка та впровадження комплексу
нормативних документів з питань стандартизації
послуг, гармонізованих з міжнародними,
регіональними і, в разі необхідності, з
національними нормативними документами;
 взаємозв'язок і узгодженість нормативних
документів з питань стандартизації послуг усіх
рівнів та категорій;
 придатність нормативних документів з питань
стандартизації послуг для їх сертифікації;
 відкритість інформації про чинні стандарти і
програми робіт з стандартизації послуг, виходячи з
вимог чинного законодавства;
 відповідність структури і складу нормативного
забезпечення діяльності у сфері послуг та
обслуговування складу та взаємозв'язкам об'єктів
стандартизації цієї сфери, раціональність,
однозначність, несуперечливість та обґрунтованість
вимог нормативних документів, можливість їх
перевірки;
 постійне вдосконалення та оновлюваність
нормативних документів з стандартизації послуг.
 класифікація послуг;
 встановлення об'єктів стандартизації у сфері послуг
та обслуговування;
 встановлення основних вимог до груп та підгруп
однорідних послуг, видів послуг, окремих послуг та
до процесів обслуговування, а також до їх
складових;
 встановлення вимог до організації робіт і
управління у сфері послуг;
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 встановлення номенклатури показників якості для
груп та підгруп однорідних послуг, видів послуг,
окремих послуг, процесів обслуговування, методів і
засобів їх контролю;
 уніфікація нормативних документів з стандартизації
у сфері послуг в частині структури, складу та
змісту певних категорій та видів цих документів;
 встановлення термінів та визначень у сфері послуг
Об'єкти
 організаційно-технічні і загально-технічні методи і
стандартизації у
засоби;
сфері послуг
 процеси надання послуг і обслуговування з
урахуванням їх здійснення;
 групи та підгрупи однорідних послуг, види послуг і
конкретні послуги;
 вимоги до послуг і обслуговування.

*
*
*
*
*

Переваги проведення сертифікації послуг
доповнення до стандартизації, вона допомагає створювати
позитивне враження послуг, що експортуються за кордон;
запобігає появленню іноземних послуг низької якості;
спрощує вибір послуги споживачем;
розширює торговельні та рекламні можливості надавача
послуг;
захищає надавача послуг від недобросовісної конкуренції.

4.4. Сертифікація готельних послуг
Згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
№876 від 30.07.12 «Щодо скасування обов’язкової сертифікації готельних
послуг та послуг харчування» втратили чинність Наказ №37 від 27.01.99р. «Про
затвердження правил обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання) та Правил обов’язкової сертифікації послуг
харчування».
Відповідно до цього наказу роботи по сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання) та роботи по сертифікації послуг ресторанного
господарства проводяться у відповідності ДСТУ 3413-96 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції».
Основними міжнародними організаціями, які сертифікують послуги
гостинності є: Міжнародна організація із стандартизації (ISO), Європейський
Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості (ЕQS), Європейська мережа
оцінювання та сертифікації систем якості (EOTC).
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Доцільно зауважити, що засоби розміщення характеризуються великою
різноманітністю за видами і типами. Засоби розміщування поділяють на
колективні та індивідуальні.
Колективні засоби розміщування поділяють на:
а) готелі та аналогічні засоби розміщування:
1) готелі;
2) аналогічні готелям засоби розміщування;
б) інші колективні засоби розміщування:
1) помешкання, призначені для відпочинку;
2) майданчики для кемпінгу;
3) стоянки морського та річкового транспорту;
4) інші колективні засоби розміщування;
в) спеціалізовані засоби розміщування:
1) оздоровчі засоби розміщування;
2) табори праці та відпочинку;
3) громадські транспортні засоби;
4) конгрес-центри.
Індивідуальні засоби розміщування поділяють на:
а) орендовані засоби розміщування:
1) кімнати, орендовані в сімейних будинках;
2) житло, орендоване у приватних осіб або через агентства;
б) інші типи індивідуальних засобів розміщування:
1) неосновне власне житло;
2) житло, що його надають безоплатно родичам та знайомим;
3) інші індивідуальні засоби розміщування туристів.
Готельна послуга (згідно з ДСТУ 4268) – дії виконавця з тимчасового
розміщення споживача шляхом надання номера або місця для ночівлі, а також
надання інших послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням у готелі або в
аналогічному засобі розміщення.
Примітка. До інших послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням,
належать послуги з обслуговування в номері, харчування, збереження майна і
багажу, а також інші, що надають споживачу відповідно до категорії готелю
згідно ДСТУ 4269.
Засіб розміщення – будь-який об'єкт, в якому виконавець регулярно або
час від часу надає споживачеві послугу з тимчасового розміщення.
Готель – засіб розміщення, який має номерний фонд, службу приймання,
інші служби, які забезпечують надавання готельних послуг.
Примітка 1. До готелів та аналогічних засобів розміщення належать
колективні засоби розміщення, що містять більш ніж сім номерів – (згідно з
ДСТУ 4268).
Готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з
тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Порядок
встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів України
(Закон України «Про туризм»).
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Готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також
інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.
Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що
надаються споживачу відповідно до категорії готелю (Закон України «Про
туризм»).
Мотель – готель, розташований за межами міста вздовж автошляху, як
правило, в одно-двоповерховій будівлі або в частині будівлі з окремим входом,
який має умови для паркування й технічного обслуговування автомобілів
(згідно з ДСТУ 4268).
Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за
результатами сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)
стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони
довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або
уповноваженою ним особою і оцінювання відповідності готелів вимогам певної
категорії (далі – оцінювання готелю).
Готелям встановлюються такі категорії: «п'ять зірок», «чотири зірки»,
«три зірки», «дві зірки» та «одна зірка»). Кількість зірок збільшується
відповідно до підвищення рівня якості обслуговування.
Іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам
відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем
обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п'ятий
рівні).
Встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового розміщення, здійснює уповноважений орган із
встановлення категорій готелям» (Постанова КМУ №803 від 29.07.09).
Основними принципами якості у сфері готельних послуг є:
 відповідність очікуванням споживачів: послуга повинна відповідати
вимогам та очікуванням покупців. У цьому випадку якість тлумачиться як
«відповідність призначенню»;
 відповідність специфікаціям: послуга, придбана покупцем, повинна
відповідати технічним специфікаціям (законодавчим, нормативно-технічним
вимогам) та характеристикам послуг кращих аналогів;
 відсутність помилок: стосовно реалізованої послуги це означає
задоволення специфікацій відносно виробничого процесу (дотримання
виробничих процесів) – вирішує проблему скорочення втрат;
 цінність за гроші: здебільшого поліпшення якості послуг призводить до
зростання витрат підприємства та ціни на послуги;
 перевищення очікувань споживачів: послуга може надаватись якісно,
якщо кожний наступний досвід щодо послуги кращий за попередній.
Діяльність готельних господарств в Україні регулюються вказаними
нижче нормативними документами:
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 Закон України «Про туризм» №324/95-ВР від 15.09.95 (зі змінами,
остання редакція від 02.10.12);
 Наказ Держкомітету по житлово-комунальному господарству України
та Держкомітету по туризму України «Про затвердження форм документів
сурової звітності та первинного обліку у готелях та Порядку використання та
заповнення форм документів сурової звітності та первинного обліку у готелях
України» від 30.12.97 № 63/53;
 Наказ Держтурадміністрації України №19 від 16.03.2004 зі змінами
«Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами
розміщення та надання готельних послуг»;
 Постанова КМУ №297 від 15.03.06 (зі змінами, остання редакція від
13.09.12) «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)»;
 Постанова КМУ №803 від 29.07.09 (зі змінами, остання редакція від
13.09.12 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим
об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання)». Порядок визначає процедуру встановлення категорій готелям та
іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання);
 ДСТУ 4268-2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення туристів.
Загальні вимоги;
 ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»;
 ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення». За змістом він є модифікованою версією європейського стандарту
ІSО/Р0І8 18513:2003 «Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення
туристів. Термінологія».
Порядок проведення сертифікації послуг передбачає (згідно ДСТУ 341396):
 подання та розгляд заявки на сертифікацію;
 аналіз наданої документації;
 прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
 обстеження підприємства, яке надає послуги;
 проведення випробувань (перевірок), відбирання, ідентифікація (за
необхідності, для закладів ресторанного господарства);
 аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість
видачі сертифікату відповідності;
 видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та
занесення сертифікованої послуги до Реєстру Системи;
 технічний нагляд за сертифікованою послугою;
 інформування про результати робіт з сертифікації.
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Порядок проведення оцінювання готелів та інших об’єктів, що
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
передбачає (згідно Постанови КМУ №803 від 29.07.09р):
 подання та розгляд заявки на сертифікацію ОС, на території якого
розміщений готель;
 прийняття рішення за заявкою («…у разі наявності позитивних
результатів проведення сертифікації»);
 проведення робіт з оцінювання готелів;
 передача документів про результати оцінювання готелю та пропозиції
щодо встановлення відповідної категорії Комісії із встановлення категорій
(Державне Агентство України з туризму та курортів, утворене
Держтуризмкурорт).
Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику
свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що
розробляється та затверджується Мінінфраструктури. Зазначене свідоцтво
видається не більш як на три роки або за наявності в готелі системи управління
якістю не більш як на п'ять років.
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вибіркові
перевірки
номерного
фонду

технічний
нагляд

проводиться в порядку,
що визначений ОС

не проводиться

Перша

проводиться

Схема
обстеження сертифікація
сертифікації
засобу
системи
розміщення
якості

проводиться

Назва робіт

сертифікат відповідності
з терміном дії до двох Документи, які видаються ОС
років

Схеми сертифікації послуг з тимчасового розміщення

сертифікат відповідності
з терміном дії до п’яти
років

проводиться в порядку,
що визначений ОС систем
якості

проводиться

проводиться ОС систем
якості

не проводиться

Друга

Під час сертифікації послуг за всіма схемами сертифікації встановлюють
наявність документів, що підтверджують здійснення нагляду органами
санепіднагляду, пожежного нагляду, технічного нагляду, інших органів
державного нагляду в межах їхньої компетенції в установленому порядку.
Потрібно перевірити наявність договорів з цими органами, актів, висновків
останньої перевірки.
У Системі функції організаційно-методичного центру з сертифікації
послуг з розміщення виконує орган з сертифікації, який призначається наказом
Мінекономрозвитку України.
Основні функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг
з тимчасового розміщення(проживання):
 організація та участь у розробленні організаційно-методичних
документів щодо проведення обов'язкової сертифікації готельних послуг,
методів визначення га оцінювання показників якості готельних послуг;
 вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного та зарубіжного
досвіду з сертифікації готельних послуг;
 підготовка пропозицій щодо вдосконалення порядку та проведення
робіт з обов'язкової сертифікації готельних послуг:
 забезпечення на договірних засадах ОС нормативною та організаційнометодичною документацією щодо готельних послуг; проведення експертизи
документів щодо акредитації органів з сертифікації та випробувальних
(соціологічних) лабораторій (центрів), галузь акредитації яких включає готельні
послуги та участь у їх акредитації:
 участь у формуванні програм підготовки аудиторів і кандидатів в
аудитори готельних послуг.
Функції уповноваженого органу із встановлення категорій виконує
Держтуризмкурорт. Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на
нього завдань (згідно «Положенню про Державне агентство України з туризму
та курортів», затвердженого Указом Президента України №444 від 08.04.11):
 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх
Віце-прем’єр-міністру України;
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 утворює комісію із встановлення категорій готелям;
 видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури
(готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення)
відповідної категорії;
 веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної
інфраструктури;
 бере участь у підготовці та атестації аудиторів із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення;
 організовує та виконує роботи із стандартизації туристичних послуг;
 вносить пропозиції щодо розробки стандартів, діяльності з метрології
та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо
регульованій сфері.
Під час проведення обстеження підприємства готельної інфраструктури
перевіряється:
 наявність та аналіз документації підприємства;
 стан матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг з
розміщення (здійснюється вибіркова перевірка всіх приміщень засобу
розміщення; обсяг перевірки номерного фонду встановлюється головою комісії,
але повинен охоплювати всі категорії номерів, які зазначені в опитувальній
анкеті);
 процес надання послуг з розміщення (функціонування всіх служб
готелю; режим роботи, перелік обов’язкових та додаткових послуг, своєчасне
виконання обов’язків персоналом готелю);
 система внутрішнього контролю відповідності надання послуг (облік
претензій, пропозицій споживачів – опитувальні анкети, соціологічні
опитування, книга відгуків та пропозицій тощо; функціонування системи
внутрішнього контролю);
 аналіз коригувальних та запобіжних дій, які здійснюються
керівництвом засобу розміщення;
 персонал (кваліфікація, освіта, знання мов, знання етикету спілкування
з відвідувачами, знання власних посадових та функціональних обов’язків;
аналіз організаційно-структурної схеми підприємства).
Термін дії сертифіката відповідності, виданого за першою схемою (з
обстеженням) має бути не більше двох років.
Термін дії сертифіката відповідності, виданий та схемою, що передбачає
сертифікацію системи якості, не може бути більше п'яти років.
4.5. Сертифікація послуг ресторанного господарства
Об'єктами сертифікації послуг харчування є:
 послуги харчування,
 результати послуг харчування,
 процес надання послуг харчування,
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 системи якості.
Роботи з визначення типу та класу підприємств ресторанного
господарства проводяться у відповідності до ДСТУ 4281:2004 «Заклади
ресторанного господарства. Класифікація».
Примітка. Згідно зміні №1 ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування.
Терміни та визначення», а також Наказу Міністерства економіки України №309
від 09.10.06 р. «Про внесення змін до наказів» – термін «громадське
харчування» замінено на термін «ресторанне господарство».
Сертифікацію послуг харчування здійснюють органи сертифікації послуг
ресторанного господарства (ОС РГ), акредитовані в Системі сертифікації
УкрСЕПРО, на відповідність вимогам чинних в Україні нормативних
документів щодо безпеки життя та здоров'я людей, збереження їхнього майна,
охорони навколишнього природного середовища.
Мета сертифікації послуг ресторанного господарства полягає в
наступному:
 повно й достовірно підтвердити відповідність послуги ресторанного
господарства вимогам, які спрямовані на забезпечення безпеки для життя і
здоров'я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища,
що встановлені в нормативних документах для цієї послуги, а також іншим
вимогам, які згідно з законодавчими актами повинні підтверджуватися при
сертифікації;
 провести ідентифікацію, випробування кулінарної продукції (за
необхідності);
 підтвердити тип та клас (для ресторанів, барів) підприємства у
відповідності до вимог ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства.
Класифікація».
Сертифікація послуг ресторанного господарства проводиться на
відповідність вимогам, які встановлені в:
 ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»;
 ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция
реализуемая населению. Общие технические условия»;
 ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
 ГОСТ
30524-97
«Общественное
питание.
Требования
к
обслуживающему персоналу»;
 Наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України №219 від 24.07.02 (зі змінами, остання редакція від 07.12.09) «Про
затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного
господарства»;
 Постанові КМУ №833 від 15.06.06 «Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів»;
 Наказі Мінекономіки України № 210 від 12.10.00 (зі змінами від
25.01.08р) «Порядок розробки та затвердження технологічної документації на
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фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби у закладах
ресторанного господарства».
Сертифікація послуг ресторанного господарства здійснюється за
визначеною схемою.
Схема сертифікації заявлених послуг ресторанного господарства
визначається виконавчою групою ОС за узгодженням із заявником до початку
робіт із сертифікації послуг і залежить від виду надання послуги ресторанного
господарства, типу підприємства ресторанного господарства та інших вихідних
даних.
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Друга

Схема сертифікації послуг харчування

При проведенні сертифікації послуг ресторанного господарства в
обов’язковому порядку перевіряється:
 наявність нормативних та нормативно-технічних документів на
послуги, сировину, напівфабрикати, допоміжні матеріали;
 вимоги до розташування закладу і стану прилеглої території;
 вимоги до технічних можливостей підприємства надавати якісні
послуги;
 вимоги до улаштування і змісту приміщень;
 вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари;

 вимоги до транспортування, прийому і зберіганню харчових продуктів
(сировини);
 вимоги до обробки сировини і виробництва продукції;
 вимоги до роздачі блюд і відпуску напівфабрикатів і кулінарних
виробів;
 наявність документів на харчові продукти, що поступають на
підприємство, які засвідчують якість (посвідчення з якості з вказівкою дати
виготовлення і кінцевий термін реалізації, сертифікат відповідності на
підлягаючу обов’язковій сертифікації продукцію, фітосанітарний сертифікат,
ветеринарне свідоцтво, гігієнічний висновок СЕС на імпортну сировину);
 наявність контролю якості продукції, яка поступає на підприємство
(м’ясо прийняти з клеймом і ветеринарним свідоцтвом, с/г птаха і яйця з
ветеринарним свідоцтвом та довідкою про благополуччя господарства по
сальмонельозу, продукцію по рослинництву з якісним посвідченням),
реєстрація (журнал вхідного контролю), відповідальна особа (зав.
виробництвом, кухар, комірник);
 вимоги до рецептури блюд і кулінарних виробів;
 вимоги до персоналу і їх особистої гігієни.
Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії сертифіката заявник
подає нову заявку для отримання сертифіката на наступний період.
5. МЕТРОЛОГІЯ.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МЕТРОЛОГІЇ.
ОСНОВИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
5.1. Основні завдання наукової метрології
5.2. Основні етапи розвитку метрології
5.3. Основні поняття, терміни і визначення метрології
5.4. Фізичні величина та їх вимірювання
5.5. Одиниці вимірювань
5.6. Засоби вимірювань та їх метрологічна характеристика
5.7. Характеристика факторів, що впливають на результат вимірювання
5.1. Основні завдання наукової метрології
Метрологія (від гpец. "метро" – міра, "логос" – вчення) – наука про
виміри, методи і засоби забезпечення їхньої єдності і необхідної точності.
Виміри допомагають пізнавати матеріальний світ і природні
закономірності. Вони поєднують теорію з практичним життям суспільства і
використовуються усюди: у науці, у будь-якому виробництві, для обліку
матеріальних цінностей, забезпечення стандартних параметрів якості,
удосконалювання технологічних процесів, автоматизації виробництв,
стандартизації й інших видів діяльності.
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Значення метрології в економіці будь-якої країни дуже велике, тому що
від обліку матеріальних цінностей багато в чому залежить добробут
суспільства.
Стан засобів вимірювання визначає стабільність роботи підприємства і
якість продукції, що випускається. Так, за висновком метрологічних служб,
близько 50% неякісної продукції випускається внаслідок незадовільного стану
вимірювальних приладів.
На підприємствах харчової промисловості і ресторанного господарства
необхідні добре налагоджені системи обліку і контролю якості сировини,
напівфабрикатів і готової продукції, що засновані на використанні досить
точних засобів вимірювання.
Об’єкт метрології – засоби вимірювань: міри, вимірювальні прилади,
вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, вимірювальні
установки та вимірювальні системи, еталони.
Завдання метрології. Основними завданнями метрології є:
 розвиток загальної теорії вимірювань;
 встановлення одиниць фізичних величин і узаконення певних одиниць
вимірювань;
 розробка методик вимірювань та засобів вимірювальної техніки;
 забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань;
 встановлення еталонів одиниць вимірювань;
 проведення регулярної повірки мір та вимірювальних приладів, що
знаходяться в експлуатації;
 випробування нових засобів вимірювання тощо.
Сучасна метрологія класифікується трьома головними областями:
 наукова метрологія,
 промислова метрологія,
 законодавча метрологія.
Наукова метрологія – це частина метрології, що вивчає загальні
метрологічні питання, незалежно від величин, що виміряються.
Вона охоплює загальні теоретичні і практичні проблеми, що стосуються
одиниць вимірювання, у тому числі застосування і забезпечення єдності
вимірювань, використовуючи наукові методи, проблеми помилок і
погрішностей під час вимірювань і проблеми метрологічних властивостей
засобів вимірювань.
Промислова метрологія займається вимірюваннями на виробництві і
контролем якості. Вона охоплює методи повірки, періодичність повірок,
контроль процесу вимірювання і контроль засобів вимірювань у промисловості
з метою забезпечення того, щоб їх стан відповідало вимогам до їх
використання.
Законодавча метрологія охоплює сукупність взаємообумовлених норм,
вимог і правил, спрямованих на забезпечення метрологічної єдності вимірів, що
набувають правову обов'язкову силу. Це частина метрології, що підпадає під
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законодавчий/регуляторний контроль, тобто знаходиться під контролем
відповідних органів державної влади.
Законодавство України про метрологію представлено у:
 ЗАКОНІ УКРАЇНИ від 5 червня 2014 року № 1314-VII “Про
метрологію та метрологічну діяльність”. Закон регулює відносини, що
виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.
 ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань.
Метрологія. Терміни і визначення.
5.2. Основні етапи розвитку метрології
Метрологія як наука й область практичної діяльності виникла в древні
часи. Основою системи мір у слов'ян були давньоєгипетські одиниці
вимірювань, а вони у свою чергу були запозичені в Древній Греції і Римі.
Природно, що кожна система мір відрізнялася своїми особливостями,
зв'язаними не тільки з епохою, але і з національним менталітетом.
Метрична система мір була уведена у Франції в 1840 році.
З розвитком науки і техніки були потрібні нові виміри і нові одиниці
вимірювання,
що
стимулювало
у
свою
чергу
удосконалювання
фундаментальної і прикладної метрології.
Спочатку прототип одиниць вимірювання шукали в природі, досліджуючи
макрооб'єкти і їхній рух. Так, секундою стали вважати як частину періоду
обертання Землі навколо осі. Поступово пошуки перемістилися на атомний і
внутрішньоатомний рівень. У результаті уточнювалися "старі" одиниці (міри) і
з'явилися нові.
У 1960 році прийнята Міжнародна система одиниць СІ (SI), де метр як
одиниця довжини, що дорівнює 1650763,73 довжини хвилі випромінювання у
вакуумі (криптоновий еталон метра).
У 1983 році було прийнято нове визначення метра: це довжина шляху, що
проходить світло у вакуумі за 1/299792458 частку секунди. Це стало можливим
після того, як швидкість світла у вакуумі (299792458 м/с) метрологи прийняли
як фізичну константу. Цікаво відзначити, що тепер з погляду метрологічних
правил метр залежить від секунди.
У 1988 році на міжнародному рівні були прийняті нові константи в
області вимірів електричних одиниць і величин, а в 1989 році прийнята нова
Міжнародна практична температурна шкала МТШ-90.
У розвитку вітчизняної метрології виділяють декілька етапів:
Перший етап (до 1892 року) охоплює період від стихійного зародження
метрологічної діяльності до створення єдиних еталонів.
Другий етап – Менделєєвський. Він охоплює проміжок часу 18921917 р.р. У цей період у Росії, а також в Україні впроваджується метрична
система мір.
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Третій етап розвитку метрології охоплює період 1918-1945 рр. і
називається нормативним етапом. У цей період створюється нормативнотехнічна документація різного рівня з метрології; вся інформація
зосереджується у Головній палаті мір і ваг; здійснюється комплекс заходів щодо
створення державної метрологічної служби. Починається впровадження
Міжнародної метричної системи мір.
Четвертий етап розвитку метрології охоплює період з 1945 по 1980 роки.
Цей післявоєнний етап характеризується інтенсивним розвитком метрологічної
діяльності. З 1963 року Міжнародна система одиниць фізичних величин почала
впроваджуватися як обов'язкова в усіх галузях науки, техніки та в народному
господарстві. У 1967 році відбувається зародження кваліметрії. Відмінною
особливістю четвертого етапу є повсюдне впровадження стандартизації як
головної організаційно-правової форми забезпечення єдності вимірювання в
країні.
На п'ятому етапі розвитку метрології, який охоплює 1980-1991 рр.
приділяється значна увага проблемам вимірювання якості продукції. У цей
період розвивається кваліметрія як розділ метрології. Кваліметрія вивчає
питання, пов'язані з вимірюванням якості продукції. Метрологічні методи
починають впроваджувати і використовувати при управлінні якістю продукції,
вимірюванні нефізичних величин.
Шостим етапом розвитку метрології в незалежній Україні є розвиток
метрології з 1992 року. Він пов'язаний зі створенням національної
метрологічної системи, еталонної та вимірювальної бази. Здійснюється
удосконалення кваліметрії, зароджується і впроваджується система
відповідності продукції (сертифікації). Метрологічна наука спрямована на
удосконалення стандартизації й управління якістю продукції в Україні.
Разом з розвитком фундаментальної і практичної метрології відбувалося
становлення законодавчої метрології.
Законодавча метрологія – це розділ метрології, що включає комплекси
взаємозалежних і взаємообумовлених загальних правил, а також інші питання,
що потребують регламентації і контролю з боку держави, які спрямовані на
забезпечення єдності вимірювання і однаковості засобів вимірювання.
Законодавча метрологія є засобом державного регулювання метрологічної
діяльності за допомогою законів і законодавчих положень, що вводяться в
практику через Державну метрологічну службу, метрологічні служби
державних органів управління і юридичних осіб.
5.3. Основні поняття, терміни і визначення метрології
Згідно із законом України №113/98-ВР від 11.02.98 року «Про метрологію
та метрологічну діяльність» та ДСТУ 2681-94 «Метрологія. Терміни та
визначення» наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
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Вимірювання – відображення фізичних величин їх значеннями за
допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних
засобів.
Одиниця вимірювання – фізична величина певного розміру, прийнята
для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого їх результати
виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а погрішності вимірів відомі і
з заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.
Метрологічна діяльність – діяльність, яка пов'язана із забезпеченням
єдності вимірювань.
Методика виконання вимірювань – сукупність процедур і правил,
виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з потрібною
точністю.
Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, що застосовується під
час вимірів і має нормовані метрологічні характеристики.
Еталон – засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (або)
збереження одиниці вимірювання одного або декількох значень, а також
передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки.
Державний еталон – офіційно затверджений еталон, що забезпечує
відтворення одиниці вимірювання і передачу її розміру іншим еталонам з
найвищої в країні точністю.
Робочий еталон – еталон, призначений для перевірки чи калібрування
засобів вимірювальної техніки.
Повірка засобів вимірювальної техніки – встановлення придатності
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний
нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних
характеристик.
Калібрування засобів вимірювальної техніки – визначення в певних
умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної
техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд.
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження
засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних
характеристик і встановлення придатності цих засобів до застосування.
Повірочна лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх
окремий підрозділ, що здійснює повірку засобів вимірювальної техніки.
Калібрувальна лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх
окремий підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки.
Вимірювальна лабораторія – організація або окремий підрозділ
організації, підприємства, що здійснює вимірювання фізичних величин,
визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших
властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком
вимірювань, пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, послуг, з
документальним оформленням їх результатів.
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5.4. Фізичні величина та їх вимірювання
Фізичною величиною називають властивість фізичного об'єкта (явища,
процесу), що є загальним у якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів,
відрізняючись при цьому кількісним значенням.
Характеристиками фізичних величин є розмір, тобто кількість одиниць
фізичної величини в даному об'єкті, виявлене вимірювальними
випробуваннями, і розмірність – вираження, що зв'язує вимірювану величину з
основними одиницями системи вимірювання при коефіцієнті пропорційності,
рівному одиниці.
Одиниці вимірювання:
 Основні одиниці системи CI: метр, кілограм, ампер, Кельвін, кандела,
моль, секунда, (радіан, стерадіан);
 Похідні – застосовуються на основних одиницях.
Основні величини не залежні одна від одної, але вони можуть бути
основою для встановлення зв'язків з іншими фізичними величинами, що
називають похідними від них. Згадаємо формулу Ейнштейна – E = mс2, до якої
входить основна одиниця – маса, а енергія – це похідна одиниця, залежність
між якою й іншими одиницями визначає дана формула. Основним величинам
відповідають основні одиниці вимірювання, а похідним – похідні одиниці
вимірювання.
Сукупність основних і похідних одиниць називається системою одиниць
фізичних величин.
5.5. Одиниці вимірювань
ХІ Генеральна конференція по мірах і вагам у 1960 році затвердила
Міжнародну систему одиниць, що позначається SI (від початкових букв
французької назви Systeme International d'Unites), українською мовою – СІ.
В наступні роки Генеральна конференція прийняла ряд доповнень і змін, у
результаті чого в системі стало сім основних одиниць, додаткові і похідні
одиниці фізичних величин, а також розробила наступні визначення основних
одиниць:
- одиниця довжини – метр – довжина шляху, що проходить світло у
вакуумі за 1/299792458 частку секунди;
- одиниця маси – кілограм – маса, що дорівнює масі міжнародного
прототипу кілограма;
- одиниця часу – секунда – тривалість 9192631770 періодів
випромінювання, що відповідає переходові між двома надтонкими рівнями
основного стану атома цезію-133 при відсутності збурювання з боку зовнішніх
полів;
- одиниця сили електричного струму – ампер – сила струму, що не
змінюється при проходженні по двох рівнобіжних провідниках нескінченної
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довжини і мізерно малого кругового перетину, розташованими на відстані 1 м
один від іншого у вакуумі, створив би між цими провідниками силу, рівну 2·10 -7
Н на кожен метр довжини;
- одиниця термодинамічної температури – Кельвін -1/273,161 частина
термодинамічної температури потрійної точки води. До 1967 р. одиниця
іменувалася градус Кельвіна. Допускається також застосування шкали Цельсія;
- одиниця кількості речовини – моль – кількість речовини системи, що
містить стільки ж структурних елементів, скільки атомів утримується в нукліді
вуглецю-12 масою 0,012 кг;
- одиниця сили світла – кандела – сила світла в заданому напрямку
джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540·1012 Гц,
енергетична сила якого в цьому напрямку складає Вт/ср; 1/683 ват на стерадіан
– одиниця (похідна) енергетичної сили світла. Стерадіан (ср) – одиниця
вимірювання тілесного (просторового кута).
Міжнародна система SI вважається найбільш досконалою й
універсальною в порівнянні з попередніми. Крім основних одиниць, у системі
SI є додаткові одиниці для вимірювання плоского і тілесного кутів – радіан і
стерадіан відповідно, а також велика кількість похідних одиниць простору і
часу, механічних величин, електричних і магнітних величин, теплових,
світлових і акустичних величин, а також іонізуючих випромінювань.
5.6. Засоби вимірювань та їх метрологічна характеристика
Засоби вимірювань – це технічні засоби, що використовуються при
вимірюваннях і які мають нормовані метрологічні характеристики.
Залежно від конструктивного виконання засоби вимірювань розрізняють:
Міри фізичних величин – засоби вимірювання розраховані на
відтворення фізичної величини заданого розміру (міра довжини – метр, міра
маси – гиря)
Вимірювальні прилади – засоби вимірювання, призначені для
отримання значень фізичної величини у встановленому діапазоні
Вимірювальні перетворювачі – засоби вимірювань, призначені для
перетворення вимірювальної величини в іншу або сигнал вимірювальної
інформації, для обробки, зберігання чи подальших використань
Вимірювальні установки – сукупність функціойно об'єднаних мір,
вимірювальних перетворювачів і приладів для вимірювання однієї або
декількох фізичних величин, які розміщені в одному місці (випробувальний
стенд)
Вимірювальні прилади – універсальні, спеціалізовані, механічні,
оптичні, оптико-механічні, пневматичні, електричні.
Вимірювальні прилади для визначення:
- лінійних величин – лінійка вимірювальна , мікрометр, штангенциркуль,
курвіметр, мікроскоп;
- кутових величин – кутомір, мікроскоп;
- маси – ваги технічні та лабораторні;
- сили – розривні машини та динамометри;
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- тиску – манометри;
- часу – секундоміри, годинники;
- вологості повітря – гігрометри, гігрографи, психометри;
- швидкості переміщення повітря – анемометри;
- електричних величин – амперметри, вольтметри.
Метрологічні характеристики – це характеристики властивостей засобів
вимірювання, що здійснюють вплив на результати вимірювань та їх точність:
- визначення показань (значення міри, ціна поділок шкали тощо);
- якість показань (точність і правильність);
- чутливість до впливаючих величин;
- динамічність (урахування інерційних властивостей);
- діапазон показань.
Діапазон показання – це область значень шкали приладу, обмежена
кінцевим і початковим значеннями шкали.
Діапазон вимірювання – це область значень вимірюваної величини, для
якої нормуються припустимі помилки приладу. Межа вимірювання – це
найбільше і найменше значення діапазону вимірювання.
Варіація показання вимірювального приладу – різниця між двома
показаннями приладу, коли одне і теж значення вимірюваної величини
досягається внаслідок її збільшення або її зменшення.
Стабільність засобу вимірювання – це здатність засобу вимірювання
зберігати свої метрологічні характеристики в заданих границях протягом
заданого інтервалу часу
Номінальне значення міри – значення величини, приписане мірі або
партії мір при виготовленні (наприклад, гиря з номінальним значенням 1 кг).
Дійсне значення міри – дійсне значення величини, відтворене і
збережене мірою. Воно знаходиться шляхом звірення міри з більш точним
засобом вимірювання.
Чутливість засобу вимірювання – відношення зміни вихідного сигналу
до спричиненої ним зміни вимірюваної величини.
Стабільність засобу вимірювання – якість засобу вимірювання, що
відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик.
Вимірювальне зусилля приладу – це сила, яка створюється приладом
при контакті з виробом і діє до лінії вимірювання.
Клас точності засобу вимірювання – узагальнена характеристика,
визначена границями припустимих і додаткових похибок, а також іншими
властивостями засобів вимірювання, що впливають на їх точність і
визначаються стандартами як окремі види засобів вимірювання.
5.7. Характеристика факторів, що впливають на результат
вимірювання
На результати вимірювань впливає досить багато чинників: зовнішні
умови, методи, технічні засоби вимірювання, стан експериментатора тощо.
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Зважаючи на численність різних факторів, вимірювання класифікують за
наступними ознаками:
1) за характером зміни вимірювальної величини в часі:
 статичні;
 динамічні.
Статичні вимірювання – це вимірювання, при яких протягом певного
проміжку часу вимірювальна величина майже не змінюється або ж її значення
змінюється поступово відповідно до процесу виробництва.
Динамічні вимірювання – вимірювання, які показують зміну
вимірювальної величини в часі при різних збуреннях, що впливають на об'єкт
дослідження або ж на засіб вимірювання.
2) за способом отримання числового значення вимірювальної величини:
 прямі;
 посередні;
 сукупні;
 спільні.
Прямими називаються такі вимірювання, за яких значення
вимірювальної величини визначається безпосередньо за експериментальними
даними (вимірювання температури термометром, тиску манометром тощо).
Посередніми називаються такі вимірювання, за яких значення
вимірюваної величини визначається за допомогою відомих математичних
залежностей між цією величиною і величиною, яка визначається прямими
вимірюваннями. Наприклад, визначення густини рідини за масою та її об'ємом
– р=т/V.
При сукупних вимірюваннях числове значення вимірювальної величини
визначається розв'язком системи рівнянь, одержаних шляхом сукупних прямих
вимірювань однієї або декількох однойменних величин (наприклад, визначення
температурного коефіцієнта лінійного розширення).
При спільних вимірюваннях одночасно вимірюють дві або кілька
різнойменних величин для виявлення залежностей між ними. Як правило,
результати таких вимірювань використовуються у наукових дослідженнях.
3) за точністю вимірювання:
 вимірювання максимально можливої точності;
 контрольно-повірочні вимірювання (похибки яких не перевищують
деяких наперед заданих значень);
 технічні вимірювання.
Вимірювання максимально можливої точності – це вимірювання за
допомогою еталонів, спрямовані насамперед на відтворення встановлених
одиниць фізичних величин або ж фізичних констант. Крім того, такі
вимірювання необхідні при нових дослідженнях високого рівня та розробках
сучасних технологій в електроніці, атомній енергетиці тощо.
Контрольно-повірочні вимірювання – до них відносять лабораторні
вимірювання фізичних величин за допомогою зразкових і технічних засобів
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високих класів точності. Такі вимірювання проводяться у метрологічних
лабораторіях та науково-дослідних інститутах.
Технічні вимірювання – вимірювання, які проводяться у промисловості
та визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання.
4) за способом вираження результатів вимірювання:
 абсолютні;
 відносні.
Абсолютними називаються вимірювання, значення яких подані у
абсолютних одиницях фізичних величин. Наприклад, тиск у паскалях, довжини
в метрах тощо.
Відносними називаються вимірювання, значення яких подані як
відношення вимірювальної величини до однойменної, умовно прийнятої за
одиницю, або ж у відсотках. Наприклад, вологість повітря.
5) за характеристикою точності:
 рівноточні;
 нерівноточні.
Рівноточні вимірювання – це виміри однієї або декількох однорідних
величин проведені при однакових умовах: інструментами однакової точності,
одним і тим же методом, спостерігачами однакової кваліфікації та
досвідченості, при однакових приблизно зовнішніх умовах.
Нерівноточні вимірювання – це виміри однієї або декількох однорідних
величин проведені при неоднакових умовах.
6) за числом вимірювань:
 однократні;
 багатократні.
Похибкою вимірювань називається різниця між значеннями розміру,
вимірним за допомогою вимірювального засобу, та дійсним значенням.
Види похибок
За способом вираження:
 абсолютні;
 відносні.
За характером прояви:
 систематичні;
 випадкові.
Залежно від умов зміни вимірювальної величини:
 статистичні;
 динамічні.
За способом обробки вимірювань:
 середня арифметична;
 середня квадратична;
За повнотою оформлення вимірної задачі:
 часткові;
 повні.
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6. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. РОЗВИТОК
КВАЛІМЕТРІЇ ЯК НАУКИ
6.1. Розвиток кваліметрії як науки
6.2. Показники якості
6.3. Вимірювання якості
6.4. Експертна оцінка якості продукції, послуг
6.1. Розвиток кваліметрії як науки
Кваліметрія – розділ метрології, де вивчаються питання якості.
«Квалі» по латині означає «який, якої якості», а «метрео» на
давньогрецькому – міряти, вимірювати.
Кваліметрія – наука про способи виміру і кількісної оцінки якості
продукції та послуг.
Кваліметрія дозволяє давати кількісні оцінки альтернативним (якісним)
характеристикам послуги.
Основною метою кваліметрії є розробка і вдосконалення методик, які
дозволяють виразити якість конкретного оцінюваного об'єкта одним числом, що
характеризує ступінь задоволення об'єктом громадської чи особистої потреби.
Методами оцінки і перевірки якості послуг є соціологічний (опитування
споживачів) і експертний, заснований на аналітичній роботі досвідчених
фахівців за відповідними послуг з даними власних спостережень, результатами
опитувань, зі скаргами (рекламаціями) та подяками, а також пропозиціями
споживачів. Для оцінки якості матеріальних послуг можуть використовуватися
разом з соціологічним і експертним методами розрахунково-аналітичні,
інструментальні, органолептичні та інші методи.
Послуги мають ряд особливостей, що визначають специфічне сприйняття
їх якості споживачем.
Основні особливості послуг:
 висока роль людського фактора;
 невідчутність; нездатність до зберігання;
 нестабільність процесу надання;
 наявність тимчасового розриву між фактом купівлі-продажу та фактом
споживання; сезонні коливання попиту;
 територіальна роз'єднаність виробника і споживача; полярність
властивостей послуги «стандартність – індивідуальність і т.д.
6.2. Показники якості
Показники якості ґрунтуються на показниках:
 призначення,
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 надійності (збереження),
 економного використання сировини, матеріалів, палива,
 органолептичних,
 патентно-правових,
 технологічності,
 транспортабельності,
 стандартизація й уніфікація,
 патентно-правових,
 екологічних,
 естетичних.
Показники якості:
 абсолютні значення показника якості можуть бути як розмірні, так і
безрозмірні;
 відносні значення тільки безрозмірні.
Показники якості:
 одиничні (Відносяться до однієї із властивостей, що визначає якість);
 комплексні (Відносяться одночасно до декількох властивостей, що
визначають якість
6.3. Вимірювання якості
Схема вимірювання якості складається з двох етапів:
1. Визначення значень показників якості.
2. Порівняння значень отриманих показників якості з показниками іншого
продукту.
Методи вимірювання показників якості:
 інструментальний,
 реєстраційний,
 розрахунковий,
 хімічний,
 фізичний
 органолептичний,
 фізико-хімічний,
 соціологічний,
 бактеріологічний,
 експертний.
За допомогою вимірювань визначаються, як правило, значення отриманих
показників якості. Розрахунковим шляхом отримують патентно-правові та
економічні показники, показники однорідності продукції, стандартизації та
уніфікації
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Порівняння показників якості, значення яких вимірювали або отримали
розрахунковим шляхом, може проводитися за шкалою інтервалів або за шкалою
відношень
Як багатомірний об’єкт вимірювання характеризується більшістю
показників якості, значення яких потрібно порівнювати у двох співставлених
зразках (вихідному та порівнювальному).
Порівняння за шкалою інтервалів:
 Якщо різниця між порівнювальними та вихідним зразком позитивна – є
підвищення якості. Навпаки – зниження якості.
 Якщо при порівнянні результатів дослідження одні показники
виявляються позитивними, а інші – негативними, то необхідно перейти до
більш глибокої моделі якості.
Порівняння за шкалою відношень:
 При підвищеній якості продукції відношення порівняного з вихідними
показниками повинно бути більше одиниці.
 При зниженні якості продукції відношення порівняного з вихідними
показниками повинно бути меншим одиниці.
Вимірювання якості в абсолютному виразі дозволяє вирішити ряд
задач, пов’язаних з оцінкою якості різнорідної продукції. Такі задачі
виникають при аналізі робіт різних компонентів, окремих підприємств.
При цьому якість продукції може бути виміряна шляхом порівняння їх
узагальненого комплексного показника з базовим.
Результат вимірювання якості залежить від вибору вихідного
зразка. Правильний вибір вихідного зразка (базовий або
еталонний) накладає велику відповідність
6.4. Експертна оцінка якості продукції, послуг
Рівень якості виготовлення продукції – це характеристика її якості, яка
встановлює ступінь відповідності фактичних значень показників якості
продукції вимогам нормативних документів:
 Технічний рівень якості формується сукупністю показників якості
продукції, в яку не входять економічні показники (напр., порівняння вітчизняної
та зарубіжної продукції).
 Нормативний рівень використовується при вирішенні правових питань.
 Техніко-економічний рівень дає найбільш широку й узагальнену
характеристику якості, яка включає економічні показники. Використовуються у
системі атестації продукції.
У готельному бізнесі важко контролювати якість, тому що його продукт
не можна виміряти як щось матеріальне: товаром є послуга. Якість її залежить
від того, хто й при яких умовах виконує свою функцію.
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Готельні послуги виробляються й споживаються одночасно, що обмежує
можливість контролювати їхню якість. Непросто зберегти високу якість
обслуговування в умовах підвищеного попиту. Обслуговування гостей –
безпосереднє спілкування з людьми, різними за характером і темпераментом.
Отут і важливо мати професійно підготовлений колектив.
Для вітчизняного готельного бізнесу це, на жаль, усе ще залишається
однією з найбільше складних для виконання завдань.
9. ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної
економіки
1. Основною метою і завданням курсу є:
2. Що є одним із ефективних засобів підвищення якості продукції?
3. Основною метою стандартизації є:
4. Головним завданням стандартизації є:
5. Стандартизація буває:
6. В якому році в Парижі представ7. ники національних організацій з стандартизації країн, утво8. рили Комітет європейської координації стандартів?
9. Скільки світова стандартизація у своєму становленні пройшла
10.етапів?
11.В якому році в Україні було створено Державний комітет
стандартизації, метрології та сертифікації?
12.Коли Україна стала членом Міжнародної організації з
13.питань стандартизації (ISO)?
14.Нормативний документ –це:
15.Визначте позначення Державних стандартів України
16.Визначте стандарти, прийняті центральними органами виконавчої
влади у сфері стандартизації окремих країн
17.Визначте стандартизацію, що проводиться на відповідному
регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів
країн певного географічного або економічного простору
18.Для кого є обов’язковими застосування стандартів чи їх окремих
положень?
19.ЗУ «Про стандартизацію регламентує:
20.Ким встановлюється опис та правила застосування національного
знаку відповідності продукції національним стандартам?
21.Кому є обов’язковими для виконання окремі положення стандартів?
22.На основі яких законів здійснюється застосування стандартів у
технічних регламентах та інших нормативно – правових актах?
23.Назвіть стандартизацію, що проводиться на міжнародному рівні та
участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн
24.Скільки часу мають зберігатися стандарти , застосовані під час
виготовлення продукції?
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25.У разі виготовлення продукції на експорт чи дозволяється
застосовувати норми угоди контракту?
26.Хто має право встановлювати знак відповідності продукції
національним стандартам?
27.Що відносять до об’єктів стандартизації ?
28.Що є об’єктами стандартизації в методологічних стандартах?
29.Що є об’єктами стандартизації?
30.Що є обов’язковими вимогами, що встановлюють технічні регламенти
та інші нормативно – правові акти ?
31.Як називається стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни?
32.Як позначаються Галузеві стандарти України?
33.Яка з наведених функцій полягає у тому, що дає змогу зацікавленим
сторонам за допомогою стандартів отримувати достовірну інформацію
щодо продукції?
34.Яка функція стандартизації пов’язана з досягненням взаєморозуміння
в суспільстві за допомогою обміну інформацією, єдиних термінів,
означень, понять, символів, правил діловодства?
35.Яка функція стандартизації полягає в тому що стандарти мають
містити такі показники якості продукції, які сприяють охороні
здоров’я, чистоті довкілля ?
36.Який час мають зберігатися стандарти , застосовані під час
виготовлення продукції?
37.Які з наведених стандартів належать до міжнародних?
38.Які обов’язкові вимоги встановлюють технічні регламенти та інші
нормативно – правові акти?
39.Яку назву має повністю гармонізований стандарт?
Тема 2. Параметричні ряди
40.Яку назву має не гармонізований стандарт?
41.Що із переліченого не відноситься до принципів стандартизації
42.Що із переліченого не відноситься до принципів стандартизації:
43.Основою якого методу стандартизації є систематизація та класифікація:
44.Сутність методу типізації полягає у наступному:
45.До основних видів стандартизації не відносять:
46.Ступінчатий стандарт є різновидом:
47.Уніфікація, яка схожа за призначенням продукція, що не має
конструктивно-технологічної подоби - це:
48.Коли виділяють базовий виріб, що має максимальну конструкторську і
технологічну наступність, і модифікації - вироби, створені на основі базового –
це уніфікація:
49.До вимог, яким повинна відповідати технічна документація, належать:
50.Перші національні організації зі стандартизації були створені в:
51.Основними напрямками політики Держстандарту є:
52.Яку назву має гармонізований стандарт з міжнародним національний
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стандарт, який має технічні відхилення, але відтворює структуру міжнародного
стандарту?
53.Що таке нормативно правовий акт, прийнятий органом державної
влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг
безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст ?
54.Що таке розбіжність між технічним змістом державного та
міжнародного стандартів?
55.На що не поширюється дія закону «Про стандартизацію»?
56.Визначте на що не поширюється дія закону «Про стандартизацію»
57.Кому належить функція забезпечення реалізації державної політики у
сфері стандартизації?
58.Кому належить функція прийняття програми робіт із стандартизації та
координація її реалізації?
59.Хто безпосередньо бере участь у розробленні та узгодженні технічних
регламентів та інших нормативно – правових актів з питань стандартизації ?
60.Хто організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації
?
61.Хто затверджує персональний склад Ради стандартизації?
62.Кому належить функція створення технічних комітетів стандартизації
та визначення напрямків їх діяльності?
63.Кому належить функція прийняття міжнародного, регіонального чи
іншого стандарту як національного?
64.Кому належить функція здійснення експертиз проектів технічних
регламентів та інших нормативних документів з питань технічного
обслуговування?
65.Хто залучається до роботи в технічних комітетах стандартизації?
66.Хто затверджує Положення про технічні комітети?
67.Яка з наведених функцій не належить технічному комітету?
68.Яка з наведених функцій належить технічному комітету?
Тема 3. Основні методи стандартизації
69.Хто надає методичну допомогу ISO з питань розроблення стандартних
зразків, видає довідники та іншу літературу, координує діяльність в цій галузі?
70.Хто сприяє взаємному визнанню національних і регіональних систем
сертифікації, використанню стандартів ISO в галузі випробувань і підтвердження
відповідності?
71.Чому сприяє гармонізація стандартів?
72.Яка структурна одиниця ISO має право голосувати за прийняття
стандартів?
73.Яка структурна одиниця ISO має право брати участь в діяльності будь –
якого технічного комітету?
74.Яка структурна одиниця ISO не веде активної діяльності, але мають
право отримувати всю інформацію щодо діяльності ISO?
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75.Яка структурна одиниця ISO платить зменшені внески та має право
отримувати міжнародні стандарти?
76.Яка структурна одиниця має право обиратися в керівні органи ISO
77.Який комітет координує та гармонізує діяльність ISO в галузі
інформаційних послуг, баз даних, маркетингу, розповсюдження стандартів і
технічних регламентів?
78.Який комітет надає раді ISO методичну допомогу з принципів методики
стандартизації?
79.Який комітет надає раді ISO наступну допомогу: розробляє рекомендації
з оптимізації робіт, приймає термінологію?
80.Який комітет організує семінари з використання стандартів для
розвитку торгівлі?
81.Який комітет підготовляє рішення з відповідності продукції, послуг,
процесів і систем якості вимогам стандартів?
82.Який комітет планує, організує та координує роботу ISO, готує
пропозиції з створення та розформування ТК та пропонує їх спеціалізацію?
83.Який комітет розробляє рекомендації з випробувань та сертифікації
продукції, послуг та систем якості, акредитації випробувальних лабораторій та
інших органів з сертифікації?
84.Який комітет розробляє рекомендації із загальних принципів збирання,
пошуку, обміну, та зберігання інформації?
85.Які функції виконує ДЕВКО?
Тема 4. Державна система стандартизації України
86.Державна система стандартизації - це:
87.Найважливіші структурні елементи державної системи стандартизації:
88.До структури Держстандарту України входять:
89.Органи стандартизації– це:
90.Скільки було створено технічних комітетів (ТК) для організації та
забезпечення розроблення, експертизи, погодження й підготовки до
затвердження державних стандартів ?
91.Галузеві служби стандартизації, що працюють у рамках міністерств та
організацій, до їх складу входять:
92.Державні стандарти України це:
93.Технічні умови (ТУ) – це:
94.Які є види нормативних документів (стандартів)?
95.Усі роботи зі стандартизації здійснюються на основі:
96.Що визначає - ДК – 008 – 96 ?
97.В технічному завданні на розроблення стандарту визначають?
98.В чому полягає друга стадія розроблення проекту стандарту ?
99.В який термін здійснюється видача свідоцтва після державної
реєстрації?
100. В який термін здійснюється видача свідоцтва?
101. В якій країні використовують американську кодову систему ИПС і
європейську ЕАN ?
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102. В якій країні використовують кодову систему Саrla code?
103. В якому разі стандарт рекомендується до прийняття?
104. Визначте не поширення дії закону «Про стандартизацію»
105. Виявіть правильну послідовність розроблення стандарту в ТК :
106. Вкажіть призначення Державного фінансування
робіт зі
стандартизації
107. Вказати можливі джерела фінансування робіт зі стандартизації
108. Дайте визначення поняття, що таке випробування продукції
109. Дайте визначення поняття, що таке перевіряння якості
110. Дайте визначення поняття, що таке підтвердження відповідності
111. Дайте визначення поняття, що таке система якості
112. Дайте визначення, що таке стандартизація послуг
113. Для кого застосування стандартів чи їх окремих положень стає
обов’язковим?
114. Для чого призначено Державне фінансування робіт зі стандартизації?
115. До асортименту побутових послуг в Україні не належить:
116. До об’єктів стандартизації не відносять
117. До показників призначення послуг відносять:
118. До чого встановлюють обов’язкові вимоги Технічні регламенти та
інші нормативно – правові акти ?
119. До якої групи показників послуг можна віднести компетентність
спеціаліста?
120. До якої групи показників послуг можна віднести асортимент послуг?
121. До якої групи показників послуг можна віднести естетику інтер’єру
місць обслуговування?
122. До якої групи показників послуг можна віднести етику спілкування?
123. До якої групи показників послуг можна віднести комфортність
приміщень, устаткування та меблів?
124. До якої групи показників послуг можна віднести якість керівництва?
125. До якої групи показників послуг можна віднести Безпечність та
екологічність?
126. З скількох частин складається код товару?
127. З чого складається економічний ефект
системи показників
ефективності роботи держнагляду?
128. ЗУ «Про стандартизацію регламентує:
129. Ким встановлюється опис та правила застосування національного
знаку відповідності продукції національним стандартам ?
130. Ким здійснюється реєстрація товарного знаку?
131. Ким переважно фінансуються роботи зі стандартизації?
132. Коли виникає необхідність перегляду ДСТУ?
Тема 5. Система показників якості продукції
133. Якість продукції – це:
134. Показник якості продукції – це:
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135. Кваліметрія– це:
136. Основними завданням кваліметрії є:
137. Що називають довговічністю?
138. Що характеризують економічні показники якості товарів?
139. Якість виготовлення – це:
140. Як називається показник якості виробу, що характеризує одночасно
декілька його властивостей?
141. Як називається показник якості виробу, який характеризує тільки одну
його властивість?
142. Різновидом комплексного показника якості, що дає змогу виділяти під
економічним кутом зору оптимальну сукупність властивостей виробу, є:
143. Властивість продукції – це:
144. В залежності від використання для оцінки показники якості
поділяються на:
145. Визначте. що належить до засобів вимірювань?
146. Дайте визначення, що таке еталон
147. До задач метрологічного забезпечення належить
148. З метою оцінки рівня якості вся промислова продукція поділена на :
149. Ким встановлюється порядок ввезення на територію України засобів
вимірювальної техніки?
150. Ким здійснюється ремонт засобів вимірювальної техніки?
151. КСУЯП – це:
152. Методичною основою забезпечення якості є :
153. Можливість застосування результатів вимірювання для правильного і
ефективного вирішення будь-якої вимірювальної задачі визначається умовами
154. На етапі розробки проекту системи управління якістю:
155. Назвіть документ регламентує повірку засобів вимірювальної техніки
156. Назвіть умови належать до результатів вимірювання для правильного
і ефективного вирішення будь-якої вимірювальної задачі
157. Назвіть умови проведення ремонту ЗВТ (засобів вимірювальної
техніки).
158. Рішення основних задач в області метрологічного забезпечення на
галузевому рівні здійснють
159. Розробка і впровадження системи управління якістю має наступні
етапи:
160. Сировина і природне паливо належать до:
161. Стандарти підприємства поділяються на:
162. Умови ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки
партіями.
163. Хто здійснює рішення основних задач в області метрологічного
забезпечення на галузевому рівні?
164. Ціна, собівартість і рівень заробітної плати це –
165. Що таке методика виконання вимірювань?
166. Що є технічною основою метрологічного забезпечення?
167. Що є основною метою метрологічного забезпечення є поліпшення
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якості продукції?
168. Що належать до результатів вимірювання для правильного і
ефективного вирішення будь якої вимірювальної задачі?
169. Що належить до засобів вимірювань?
170. Що належить до метрологічної експертизи документації?
171. Що належить до умов належать до результатів вимірювання для
правильного і ефективного вирішення будь якої вимірювальної задачі?
172. Що означає метрологія?
173. Що розуміють, під поняттям державний еталон?
174. Що розуміють, під поняттям калібрування засобів вимірювальної
техніки?
175. Що розуміють, під поняттям Міжнародний еталон?
176. Що таке вимірювальний пристрій?
177. Що таке державна система забезпечення єдності вимірювань?
178. Що таке метрологічна служба?
179. Які умови належать до результатів вимірювання для правильного і
ефективного вирішення будь якої вимірювальної задачі?
180. Які умови проведення ремонту ЗВТ (засобів вимірювальної техніки) ?
Тема 6. Контроль якості продукції та послуг
181. Який контроль здійснюється підприємством чи його підрозділом
сировини матеріалів, комплектуючих готової продукції, які надходять до нього від
інших підприємств чи інших дільниць виробництва?
182. Який контроль продукції , що використовується після завершення
певної виробничої операції?
183. Який контроль готової продукції після завершення всіх технічних
операцій?
184. Коли почався перший етап розвитку сучасного промислового
виробництва?
185. Який метод визначає рівень якості виробів і використовуєтьсяу
масовому виробництві?
186. Ламана лінія , яка з’єднує між собою середні горизонти відрізків із
довжиною?
187. Який метод полягає у використані рішень експертом , що можуть бути
високо кваліфікованим фахівцем
188. Істинний діапазон розсіювання розмірів- це:
189. Для величини що непереривно змінюється середнього арифметичного
будуть?
190. Полігон розсіювання розміру це:
191. Дайте визначення, що таке сертифікація:
192. Дайте визначення, що таке система управління якістю
193. Кому належать наступні функції: вивчення клопотання країни, що
розвиваються, розробка рекомендації з допомоги їм в галузі стандартизації,
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сприяння обміну досвідом з розвиненими країнами?
194. На яких принципах базується державна політика у сфері підтвердження
відповідності
195. Що належить до підтвердження відповідності?
196. Що належить до системи управління якістю?
197. Що регламентує ЗУ «Про стандартизацію» ?
198. Які функції виконує Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження
відповідності
199. Які функції виконує КОПОЛКО?
200. Які функції виконує РЕМКО?
201. Які функції виконує спеціально – уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності?
Тема 7. Методи оцінювання якості продукції та послуг
202. Якими способами розрізняють продукцію?
203. Скільки методів оцінки рівня якості продукції згідно з ДСТУ?
204. У якому методі оцінка якості продукції полягає у порівняні множини
одиничних показників якості з відповідною множиною базових показників
якості?
205. Згідно з яким методом частину одиничних показників рівня якості
об’єднують у групи і для кожної з них визначають відповідний комплексний
показник ?
206. Який метод широко поширений у парфумерній промисловості й
медицині ?
207. Яким методом визначають геометричні розміри їх масу ?
208. Який метод як правило використовують для визначення показників
якості товарів широкого вжитку , а також для визначення попиту на окремі види
товарів?
209. Яка якість товару встановлює залежність показників довговічності від
чинників, що зумовлюють прискорення його зносу?
210. Який метод полягає в порівнянні так званих комплексних показників
рівня замість одиничних , як у диференційному методі ?
211. За допомогою якого показників вимірюють якість нових виробів ?
212. Рівень якості продукції – це:
213. Якість продукції кількісно визначається:
214. Коефіцієнт дефектності – це:
215. В залежності від способу отримання інформації методи визначення
рівня якості поділяють на:
216. При якому методі знаходження значень показників якості здійснюють
шляхом вивчення попиту фактичних або потенціальних споживачів продукції за
допомогою усних опитувань або спеціальних анкет:
217. Який метод визначення рівня якості ґрунтується на використанні
інформації, яку отримують за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику,
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смаку:
218.
219.
220.
221.

Оцінка рівня якості на етапі розробки продукції – це:
Комплексний метод оцінки якості може бути виражений:
Оцінка рівня якості виготовленої продукції – це:
Наука про вимірювання і оцінку якості продукції – це:

Тема 8. Управління якістю продукції та послуг
222. Коли вважали , що для успіху виробника досить, щоб продукції
було багато і щоб вона була дешевою?
223. До якого фактора належить ціна, собівартість, форми та рівень
зарплати та технічне обслуговування і ремонт?
224. До якого фактора належить, конституція, схема послідовного
резервування, схеми рішенню, технологія виготовлення?
225. До якого фактора належить розподіл праці та спеціалізація, формули
організації виробничих процесів , ритмічність виробництва, формули , і
способи транспортування
226. .Який ресурс утворює робочі місця, інструменти та обладнання ,
допоміжної служби, інформація та комунікація, технічної, транспортні,
способи ?
227. У якому ресурсі організація повинна мати план для забезпечення
ресурсами чи їх заміною з метою мінімізації негативних впливів?
228. Управліня ресурсами вимагає введення діяльності і визначенням
потреб у фінансових ресурсах та інших джерел?
229. На якому етапі процедур з використанням цих робіт мають бути
організовані та , щоб не було пошкоджені вироби і не погіршилось якість?
230. Який метод доцільно застосовують тоді, коли використання
технічних засобів вимірювання є неможливим , або економічно невиправданим ?
231. На якому етапі системи якості доцільно проводити контроль якості
сировини та матеріалів?
232. Що являє собою маркетингова петля якості?
233. В чому проявляється Внутрішня користь?
234. Вкажіть, що таке система управління якістю ?
235. Дайте визначення конкурентноспро-можності товару?
236. Для чого призначені нормативні параметри?
237. Для чого створені інформаційні фонди Держспоживстандартом
України?
238. До яких параметрів відносять конструктивні параметри?
239. Дояких параметрів належать гігієнічні і антропометричні
параметри?
240. З скількох етапів складається життєвий цикл товарів?
241. Інформаційними
фондами, що створює Держспоживстандарт
України є:
242. Інформаційні
фонди створені Держспоживстандартом України
визначають:
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243. Крім Держспоживстандарту України хто займається системою якості
продукції?
244. На якому з етапів ЖЦТ не отримується високий прибуток і
характеризується за старінням товару на ринку?
245. На якому з етапів спостерігається період швидкого визначення товару
на ринку з одночасним збільшенням прибутку?
246. По чому визначається ширина асортименту?
247. По чому визначається кількість товарних груп?
248. Скільки виділяють етапів життєвого циклу товарів?
249. У скільки етапів здійснюється формування асортименту?
250. Чим характеризується етап впровадження?
251. Чим характеризується цикл і групування товару?
252. Що визначає процес добору груп і підгруп в усіх ланках товароруху?
253. Що входить до ергономічних параметрів?
254. Що є найсуттєвішим циклом що впливає на форкання товару?
255. Що
належить
до
інформаційних
фондів,
що
створює
Держспоживстандарт України?
256. Що належить до маркетингових стратегій етапу впровадження ?
257. Що розробляється на основі конкуренції ЖЦТ?
258. Що собою являє формування асортименту?
259. Що таке глибина асортименту?
260. Що таке груповий асортимент:
261. Що таке економічні параметри ?
262. Що таке естетичні параметри ?
263. Що таке етап зростання?
264. Що таке етап впровадження ?
265. Що таке життєвий цикл товарів?
266. Що таке конкурентоспроможність товарів
267. Що таке конкуренція ?
268. Що таке нормативні параметри:?
269. Що таке параметри призначення ?
270. Що характеризують ергономічні параметри?
271. Що характеризують естетичні параметри?
272. Що характеризують параметри призначення?
273. Що являє собою етап зрілості?
274. Що являє собою період різкого зменшення обсягу продажу і
прибутку?
275. Що являє собою стратегія широкого проникнення на ринок?
276. Як визначається знаходження нових ринків або їх елементів для свого
товару?
277. Як класифікуються економічні параметри?
278. Як класифікуються технічні параметри?
279. Яка користь від управління якістю?
280. Який визначає період різкого зменшення продаж товарів і прибутку?
281. Який етап належить до життєвого циклу товарів?
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282. Яким етапом характеризується поява товару на ринку?
283. Яким періодом
характеризується період швидкого зростання
продажу товарів і збільшення прибутку?
284. Яким періодом характеризується поступове уповільнення продукту
товару?
285. Які види корисності від управління якістю?
286. Які етапи належать до життєвого циклу товарів?
287. Які заходи здійснює підприємство з метою підтримання етапу
зростання?
288. Які інформаційні фонди створює Держспоживстандарт України?
289. Які існують етапи життєвого циклу товарів?
290. Які основні завдання Держспоживстандарту України?
291. Які
показники
належать
до
економічних
показників
конкурентноспроможності?
292. Які сертифікати визнаються Держспоживстандартом України?
293. Якщо продаж товарів різко зменшується, то який цей етап життєвого
циклу товару?
Тема 9. Державна система сертифікації
294. Кому належать наступні функції: вивчення клопотання країни, що
розвиваються, розробка рекомендації з допомоги їм в галузі стандартизації,
сприяння обміну досвідом з розвиненими країнами?
295. Кому належить функція прийняття програми робіт із стандартизації
та координація її реалізації?
296. Кому належить функція забезпечення реалізації державної політики у
сфері стандартизації?
297. Кому належить функція здійснення експертиз проектів технічних
регламентів та інших нормативних документів з питань технічного
обслуговування?
298. Кому належить функція прийняття міжнародного, регіонального чи
іншого стандарту як національного?
299. Кому належить функція створення технічних комітетів стандартизації
та визначення напрямків їх діяльності?
300. Кому у обов’язковому порядку застосування стандартів чи їх окремих
положень стає обов’язковим ?
301. На кого не поширюється дія закону «Про стандартизацію»
302. На основі якого законодавства здійснюється державна реєстрація
товарного знаку в Україні?
303. На основі якого законодавства здійснюються застосування стандартів
у технічних регламентах та інших нормативно – правових актах ?
304. На скільки типів поділяються коди ЕАN?
305. Назвіть види сертифікації
306. Назвіть функції технічного комітету
307. Назвіть, що належить до перспективних напрямків робіт ISO
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308. Об’єктами стандартизації є:
309. При розробці першої редакції проекту стандарту основну увагу
приділяють
310. Серед причини, що спонукають підприємства здійснювати
добровільну сертифікацію належать
311. Скільки стадій має розроблення проекту стандарту?
312. Скільки часу мають зберігатися стандарти , застосовані під час
виготовлення продукції?
313. Технічні
регламенти та інші
нормативно – правові
акти
встановлюють обов’язкові вимоги з ціллю
314. У відповідності з чим здійснюється Фінансування робіт зі
стандартизації ?
315. У разі виготовлення продукції на експорт чи дозволяється
застосовувати норми угоди контракту?
316. У якій сферах діє Генеральне об’єднання з торгівлі послугами
(GATS) ?
317. Хто безпосередньо бере участь у розробленні та узгодженні технічних
регламентів та інших нормативно – правових актів з питань стандартизації ?
318. Хто залучається до роботи в технічних комітетах стандартизації?
319. Хто затверджує персональний склад Ради стандартизації?
320. Хто затверджує Положення про технічні комітети ?
321. Хто має право
встановлювати знак
відповідності продукції
національним стандартам?
322. Хто надає методичну допомогу ISO з питань розроблення
стандартних зразків, видає довідники та іншу літературу, координує діяльність в
цій галузі?
323. Хто організовує надання інформаційних послуг з питань
стандартизації ?
324. Хто розробляє і приймає Стандарти підприємств ?…
325. Хто створив Державну систему сертифікації (УкрСЕПРО) ?
326. Чим засвідчується право власності на товарний знак?
327. Чому приділяють в технічному завданні на розроблення стандарту?
328. Чому повинні відповідати всі види маркування?
329. Що визначає - - ДК – 004 -99?
330. Що визначає - - ДК – 005 -96?
331. Що визначає - - ДК – 006 – 96 ?
332. Що визначає - - ДК – 007 – 96?
333. Що визначає - - ДК – 009 – 96?
334. Що визначає - - ДК – 010 – 98?
335. Що визначає - - ДК – 011 – 96?
336. Що визначає - - ДК – 012 – 97?
337. Що визначає - - ДК – 013 – 97?
338. Що визначає - - ДК – 014 – 97?
339. Що визначає - - ДК – 015 – 97?
340. Що визначає - - ДК – 016 – 97 ?
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341. Що визначає - - ДК – 017 – 97?
342. Що визначає - - ДК – 018 – 97?
343. Що визначає - - ДК 002 – 95 ?
344. Що визначає - ДК 003 – 95 ?
345. Що визначає - ДК 001 – 94 ?
346. Що визначає ЗУ «Про стандартизацію» ?
347. Що відноситься до функцій упаковки ?
348. Що відносять до видів товарних знаків?
349. Що відносять до виробничого маркування?
350. Що відносять до товарного знаку?
351. Що є в методологічних стандартах об’єктами стандартизації?
352. Що є носіями торгового маркування?
353. Що є носіями виробничого маркування?
354. Що є сполученням, вираженням, яке товар справляє на споживача?
355. Що засвідчує право власності на товарний знак?
356. Що містять показники культури обслуговування містять ?
357. Що містять правила та порядок розроблення, схвалення, прийняття,
перегляду, зміни та припинення дії національних стандартів?
358. Що належить до перспективних напрямків робіт ISO?
359. Що не належить до асортименту побутових послуг в Україні?
360. Що охоплює стандартизація у сфері послуг ?
361. Що таке декларування відповідності
362. Що таке добровільна сертифікація відповідно до мети сертифікації?
363. Що таке обов'язкова сертифікація відповідно до мети сертифікації?
364. Що таке сертифікація?
365. Що таке товарний знак?
366. Як класифікують стандарти ISO, IEC, CEH, СЕНЕЛЕК?
367. Як називається знак відповідної спілки чи господарської асоціації, і
добровільного об`єднання підприємств, що виробляють і реалізують товари,як
єдині і спільні?
368. Як називається нормативно правовий акт, прийнятий органом
державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи
послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст ?
369. Як називається розбіжність між технічним змістом державного та
міжнародного стандартів ?
370. Як називається стандартизація, що проводиться на міжнародному
рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн?
371. Як називається стандартизація, що проводиться на відповідному
регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн
певного географічного або економічного простору?
372. Як називається стандартизація, що проводиться на рівні однієї
країни ?
373. Як називається текст, умовне позначення чи малюнок нанесений
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виробником на товар чи упаковку, що носить інформацію про нього?
374. Як називається, який визначає систему значень чи асоціацій з
виготовленням товару?
375. Як називають гармонізовані стандарти на одну й ту ж продукцію, які
прийняті різними організаціями з стандартизації?
376. Як називають гармонізовані стандарти, що однакові за змістом, але
відрізняються своєю формою називають?
377. Як називають гармонізовані стандарти, які однакові за змістом і
формою ?
378. Як називають стандарти, прийняті центральними органами виконавчої
влади у сфері стандартизації окремих країн ?
379. Як поділяється маркування залежно від місця нанесення?
380. Як поділяється упаковка залежно від місця пакування ?
381. Як розрізняють такі види товарних знаків?
382. Яка з наведених функцій належить технічному комітету?
383. Яка з наведених функцій полягає у тому, що дає змогу зацікавленим
сторонам за допомогою стандартів отримувати достовірну інформацію щодо
продукції?
384. Яка із перелічених функцій маркування дає можливість спостерігати
за товарними партіями на всіх етапах товароруху?
385. Яка мета сертифікації для держави?
386. Яка мета сертифікації для реалізатора?
387. Яка сутність призначення асортиментного товарного знаку?
388. Яка функція стандартизації пов’язана з досягненням взаєморозуміння
в суспільстві за допомогою обміну інформацією, єдиних термінів, означень,
понять, символів, правил діловодства?
389. Яка функція стандартизації полягає в тому що стандарти мають
містити такі показники якості продукції, які сприяють охороні здоров’я, чистоті
довкілля?
390. Який з наведених показників не належить до показників професійної
майстерності?
391. Який код ЕАN використовує Україна?
392. Який орган здійснює реєстрацію товарного знаку?
393. Який строк розгляду проекту національного стандарту та подання
відгуків не може бути?:
394. Який термін дії свідоцтва що засвідчує право власності товарного
знаку?
395. Який термін дії свідоцтвастоварного знаку?
396. Який час необхідний для зберігання стандартів під час виготовлення
продукції?
397. Яким вимогам повинна відповідати ефективна упаковка?
398. Якими показниками характеризують технологічний ефект системи
показників ефективності роботи держнагляду?
399. Які є види товарних знаків?
400. Які є носії торгового маркування?
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401. Які є різновиди товарних знаків?
402. Які з наведених стандартів мають відповідати обов’язковим вимогам
національних стандартів, нормам і правилам з безпечності, встановленим в
певній галузі:?
403. Які з наведених стандартів належать до міжнародних?
404. Які знаки не реєструються як позначення?
405. Які існують способи модернізації бренд-стратегії?
406. Які мови ISO є офіційними мовами?:
407. Які
основні
завдання
міжнародного
науково-технічного
співробітництва України у сфері стандартизації?
408. Які основні позначення мають фірмові товарні знаки?
409. Які основні функції маркування?
410. Які переваги надає торгова марка?
411. Які позначення мають галузеві стандарти України ?
412. Які позначення мають Державні стандарти України ?
413. Які показники включає в себе соціальний ефект системи показників
ефективності роботи держнагляду?
414. Які різновиди товарних знаків?
415. Які терміни дії на право власності на знак, який засвідчується
свідоцтвом?
416. Які функції упаковки?
417. Яку в Україні використовують кодову систему?
418. Яку назву має гармонізований стандарт з міжнародним національний
стандарт, який має технічні відхилення, але відтворює структуру міжнародного
стандарту?
419. Яку назву має не гармонізований стандарт?
420. Яку назву має повністю гармонізований стандарт?
421. Яку увагу приділяють в технічному завданні на розроблення
стандарту?
Тема 10.
сертифікації
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

Нормативно-правове

забезпечення

стандартизації

та

Система технологічних документацій (СТД)-це:
З якого комплексу державних класифікаторів складається СККІ ?
Загальними вимогами для всіх класифікаторів є:
Скільки використовують, починаючи з 1995 року, державних
Класифікаторів?
Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) – це:
Система розробки і впровадження продукції на виробництві
(СРВПВ) – це:
Основне призначення СРВПВ – це:
ССБП встановлює:
Комплекс
державних
класифікаторів
забезпечує
економіку
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інформацією про:
433. СТД дає змогу:
434. Визначте нормативний документ, що регламентує міжнародне
співробітництво в сфері стандартизації?
435. До нормативних актів другої групи належать:
436. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації виконується на
основі:
437. На скільки груп поділяється законодавство в галузі стандартизації та
сертифікації?
438. Назвіть види сертифікації:
439. Правове забезпечення не включає такий вид діяльності:
440. Серед причини, що спонукають підприємства здійснювати
добровільну сертифікацію належать:
441. Скільки видів персональної відповідальності робітників:?
442. Що таке добровільна сертифікація відповідно до мети сертифікації?
443. Що таке обов'язкова сертифікація відповідно до мети сертифікації?
Тема 11. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації
444. В чому полягає головне завдання GATT?
445. Як називається міжнародна організація з питань стандартизації?
446. В якому році було створено ISO?
447. Коли було створено Міжнародну федерацію національних асоціацій з
питань стандартизації (ISA)?
448. Основні види діяльності ISO:
449. В якому році було утворено OIHL?
450. Скільки у світі існує різних міжнародних організацій, які займаються
проблемами стандартизації, метрології та управління якістю?
451. В якому році Україна ввійшла до складу OIHL?
452. Стратегія передбачає такі види діяльності ЄОЯ:
453. Скільки країн є членами ЄОЯ?
454. Виберіть дату прийняття рішення реорганізації GATT у всесвітню
торгову організацію WTO.
455. Виберіть правильні умови вступу України до WTO що є
пріоритетними.
456. Визначте пріоритетні умови вступу України до WTO.
457. Визначте пріоритетність у вступі України до WTO.
458. Коли було прийнято рішення реорганізації GATT у всесвітню торгову
організацію WTO?
459. Хто приймає рішення про приєднання до міжнародних систем
стандартизації?
460. Які функції виконує Центральний орган виконавчої влади, щодо
міжнародного співробітництва в сфері стандартизації?
461. Які органи, які визначають
інтереси
України в міжнародних
організаціях у сфері стандартизації?
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462. Вказати можливі джерела фінансування робіт зі стандартизації.
463. Дайте характеристику пріоритетних умов вступу України до WTO.
464. Для вступу до WTO необхідно в першу чергу:
465. Для чого призначено державне фінансування робіт зі стандартизації?
466. Для яких потреб призначено державне фінансування
робіт зі
стандартизації ?
467. До обов’язкових правил кодексу стандартів належать:
468. До умов вступу України до WTO належить:
469. До яких рівнів відносять Стандарти ISO, IEC, CEH, СЕНЕЛЕК?
470. З чого складається економічний ефект
системи показників
ефективності роботи держнагляду?
471. Ким переважно фінансуються роботи зі стандартизації?
472. Коли відбулося підписання міжнародної генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (GATT) між 123 країнами, яка встановила їх право та обов’язки
зовнішньоторгових відносинах?
473. Коли прийнято рішення реорганізації GATT у всесвітню торгову
організацію WTO?
474. На основі чого Україна визначає умови вступу у WTO?
475. Назвіть вихідні умови вступу України до WTO
476. Назвіть вхідні умови вступу до WTO:
477. Назвіть дату підписання міжнародної генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (GATT) між 123 країнами, яка встановила їх право та обов’язки у
зовнішньоторгових відносинах.
478. Назвіть необхідні пріоритетні умови вступу України до WTO.
479. Назвіть
нормативний
документ
регламентує
міжнародне
співробітництво в сфері стандартизації.
480. Назвіть органи, що представляють інтереси України в міжнародних
організаціях у сфері стандартизації.
481. Назвіть рік, коли підписана міжнародна генеральна угода з тарифів і
торгівлі (GATT) між 123 країнами, яка встановила їх право та обов’язки
зовнішньоторгових відносинах.
482. Назвіть функції виконує Центральний орган виконавчої влади, щодо
міжнародного співробітництва в сфері стандартизації?
483. Назвіть, що було основним при вступі України до WTO?
484. Охарактеризуйте пріоритетні умови вступу України до WTO
485. Перерахуйте пріоритетні умови вступу України до WTO
486. Прийняття рішення
про приєднання
до міжнародних систем
стандартизації здійснює?
487. Пріоритетними умовами вступу України до WTO є
488. Пріоритетними умови вступу України до WTO
489. У відповідності з чим здійснюється фінансування робіт зі
стандартизації складається
490. Хто приймає рішення про приєднання до міжнародних систем
стандартизації?
491. Хто з органів представляє інтереси
України в міжнародних
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організаціях у сфері стандартизації складається?
492. Хто розробляє і приймає Стандарти підприємств?
493. Хто укладає договори щодо співробітництва та здійснення робіт у
сфері стандартизації?
494. Хто укладає договори щодо співробітництва та здійснення робіт у
сфері стандартизації?
495. Хто укладає договори щодо співробітництва та здійснення робіт у
сфері стандартизації?
496. Що є умовами вступу України до WTO?
497. Що належить до вихідних умов вступу України до WTO?
498. Що належить до вхідних умов вступу до WTO?
499. Що належить до обов’язкових правил кодексу стандартів?
500. Що належить до пріоритетних умови вступу України до WTO?
501. Що необхідно зробити при вступі України до WTO?
502. Що таке прийняття міжнародного стандарту?
503. Який нормативний документ регламентує міжнародне співробітництво
в сфері стандартизації?
504. Якими показниками характеризують технологічний ефект системи
показників ефективності роботи держнагляду?
505. Які з наведених стандартів мають відповідати обов’язковим вимогам
національних стандартів, нормам і правилам з безпечності, встановленим в
певній галузі?:
506. Які з умов вступу України до WTO були пріоритетними?
507. Які показники включає в себе соціальний ефект системи показників
ефективності роботи держнагляду?
508. Які функції виконує Центральний орган виконавчої влади, щодо
міжнародного співробітництва в сфері стандартизації?
Тема 12. Сертифікація відповідності послуг

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.

Що таке Система сертифікації?
Що називають якістю?
Знак відповідності – це:
На яких рівнях діють системи сертифікації?
Скільки сертифікат відповідності має форм ?
Орган з оцінки відповідності- це:
Член системи сертифікації- це:
Акредитація – це:
Сертифікат відповідності –це:
Забезпечення якості –це:
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10. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
ТЕМА1. СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1.
Основна мета стандартизації – це:
а) оптимальне впорядкування об'єктів стандартизації для прискорення
науково-технічного прогресу;
б) підвищення ефективності виробництва;
в) поліпшення якості продукції;
г) усі відповіді вірні.
2. Головне завдання стандартизації - це:
а) створення системи нормативної документації, забезпечення контролю
за правильністю використання нормативної документації;
б) широке впровадження сучасної техніки і технологій, інтенсифікація
виробництва, механізація і автоматизація виробничих процесів;
в) розвиток міжнародного економічного, наукового і технічного
співробітництва;
г) вірна відповідь відсутня.
3. Стандартизація - це:
а) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в
певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового
використання реально існуючих чи можливих завдань;
б) галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, по відбору
одного або невеликої кількості видів продукції з найкращими якісними
показниками і властивостями;
в) вірна відповідь а) та б);
г) вірна відповідь відсутня.
4. Стандартизація впливає на сфери трудової діяльності людини,
розвиток н/г країни, прискорення науково-технічного прогресу, економію та
раціональне використання сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів,
підвищення якості продукції через:
а) стандарти;
б) нормативні документи;
в) міжнародні положення;
г) усі перераховані вище види.
5. Стандартизація підрозділяється на наступні види:
а) кооперативна;
б) виробнича;
в) науково-технічна;
г) галузева.
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6. Галузева стандартизація - це:
а) стандартизація, яка здійснюється урядовими органами;
б) стандартизація, яка здійснюється компетентними органами народного
господарства;
в) стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної держави;
г) вірна відповідь б) та в).
7. Стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про
проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та
сертифікації:
а) міждержавний стандарт;
б) національний стандарт;
в) регіональний стандарт;
г) комплексний стандарт.
8. Сумісність - це:
а)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
б) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання встановлених
вимог;
в) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
г) вірна відповідь а) та б).
9. Безпека - це:
а) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання встановлених
вимог;
б) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
в) відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
г) вірна відповідь відсутня.
10. Охорона навколишнього природного середовища:
а) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо
підтримування параметрів функціонування природних у межах, що
забезпечують здоров'я та добробут людини;
б)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди;
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в) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що
не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання встановлених
вимог;
г) всі відповіді вірні.
ТЕМА 2. ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ
1.Основою для раціонального скорочення номенклатури і кількості
типорозмірів виробленої продукції є:
а) параметричні ряди;
б) параметричні характеристики;
в) параметричні стандарти;
г) параметричні результати.
2.Сутність параметричної стандартизації
параметри і розміри виробів підпорядковані:
а) математичній закономірності;
б) економічній ситуації в країні;
в) технологічному процесу;
г) вірна відповідь б) та в) .

полягає

у

3.Результатом використання переважних чисел є:
а) створення гнучких виробничих систем;
б) підвищення якості продукції та продуктивності праці;
в) взаємозамінність деталей;
г) усі відповіді вірні.
4.Теоретичною базою сучасної стандартизації є система:
а) проміжних чисел;
б) переважних чисел;
в) цілих чисел;
г) домінуючих чисел.
5.Найпростіші ряди переважних чисел будуються на основі:
а) арифметичної прогресії;
б) геометричної прогресії;
в) статистичних даних;
г) анкетного опитування.
6.Відносна нерівномірність є суттєвим недоліком:
а) геометричної прогресії;
б) арифметичної прогресії;
в) статистичного аналізу;
г) вірна відповідь відсутня.
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7.Властивостями геометричної прогресії є:
а) відносна різниця між будь-якими сусідніми членами ряду постійна;
б) не потребують заокруглення чисел;
в) мало використовуються у параметричних стандартах;
г) вірна відповідь а) та б).
8.Розробка параметричних стандартів на об'єкти стандартизації
здійснюється у наступній послідовності:
а) вибір асортименту параметрів, вибір градації параметричного ряду;
б)вибір номенклатури параметрів, вибір діапазону параметричного ряду,
вибір градації параметричного ряду;
в)вибір діапазону параметричного ряду, вибір номенклатури параметрів,
вибір градації параметричного ряду;
г) вибір градації параметричного ряду, вибір діапазону параметричного
ряду.
9.Параметричний ряд - це:
а) інтервал, обмежений крайніми значеннями членів ряду;
б) послідовності чисел, в якій різниця між наступним і попереднім
членами ряду залишається постійною ;
в) ряд чисел, в якому кожне наступне число отримується множенням
попереднього на одне й те ж число;
г) сукупність числових значень параметрів, яка побудована в певному
діапазоні на основі прийнятої системи градацій.
10. До параметри, які характеризують продуктивність машин і приладів
належать:
а) маса окремих видів спортивного інвентарю;
б) потужність двигуна;
в) розмір одягу та взуття, місткість посуду;
г) продуктивність вентиляторів, швидкість руху транспортних засобів.
ТЕМА 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1.Що із переліченого не відноситься до принципів стандартизації:
а) системність;
б) взаємодоповненість;
в) повторюваність;
г) взаємозамінність.
2.Основою якого
класифікація:
а) типізації;
б) специфікації;
в) уніфікації;

методу

стандартизації

217

є

систематизація

та

г) симпліфікації.
3.Сутність методу типізації полягає у наступному:
а) розробка типових конструкцій чи технологічних процесів на основі
загальних для ряду виробів технічних характеристик;
б) розробка одного з основних документів конструкторської,
технологічної документації на вироби;
в) розробка і реалізація комплексних цільових програм по найбільш
важливим НТ, економічним і соціальним проблемам;
г) зменшення кількості типів виробів до числа, достатнього, щоб
задовольнити потребу.
4.До основних видів стандартизації не відносять:
а) прогресивна стандартизація;
б) випереджаюча стандартизація;
в) уніфікована стандартизація;
г) комплексна стандартизація.
5.Ступінчатий стандарт є різновидом:
а) випереджального стандарту;
б) національного стандарту;
в) державного стандарту;
г) комплексного стандарту.
6.Уніфікація, яка схожа за призначенням продукція, що не має
конструктивно-технологічної подоби - це:
а) міжтипова;
б) внутрішньотипова;
в) модифікаційна;
г) загальна.
7.Коли виділяють базовий виріб, що має максимальну конструкторську і
технологічну наступність, і модифікації - вироби, створені на основі базового
– це уніфікація:
а) модифікаційна;
б) загальна;
в) внутрішньотпова;
г) міжтипова.
8.До вимог, яким повинна відповідати технічна документація,
належать:
а) вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність
зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі
чи виробу;
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б) вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв'язок
елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення;
в) вимоги до технології, що визначають можливість використання для
виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних
процесів і устаткування;
г) усі перелічені вище варіанти.
9.Перші національні організації зі стандартизації були створені в:
а) Німеччині;
б) Італії;
в) Японії;
г) Росії.
10.Основними напрямками політики Держстандарту є:
а) узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн щодо
розробки, впровадження та функціонування систем якості;
б)забезпечення простого доступу експортерів до міжнародних стандартів
шляхом розвитку національного інформаційного фонду стандартів;
в) сертифікація або реєстрація;
г) вірна відповідь відсутня.
ТЕМА 4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
1.До органів державної служби стандартизації відносяться:
а) технічні комітети зі стандартизації;
б) Державний науково-дослідницький Інститут "Система";
в) Український державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації;
г) усі відповіді вірні.
2.На Український навчально-науковий центр зі
метрології та якості продукції покладена:
а) розробка основоположень стандартів;
б) підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації;
в) розробка НТ і економічних основ стандартизації;
г)реєстрацію стандартів та, іншої нормативної
стандартизації.

стандартизації,

документації

3.Об'єктами державної стандартизації є:
а) класифікація і кодування технічно-економічної та
інформації;
б) системи та методи забезпечення якості та контролю якості;
в) метрологічне забезпечення;
г) усі відповіді вірні.
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4.Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими
категоріями:
а) ГСТУ;
б) МСТУ;
в) НСТУ;
г) КСТУ.
5.Які нормативні документи містять обов’язкові та рекомендовані
вимоги:
а) стандарти підприємств;
б) галузеві стандарти;
в) державні стандарти;
г) стандарти науково—технічних та інженерних товариств і спілок.
6.До видів стандартів, що розробляються для різних категорій
нормативних документів зі стандартизації не належать:
а) основоположні;
б) рекомендовані;
в) на процеси;
г) методи контролю.
7.Стандарти на продукцію встановлюють:
а) вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність
своєму призначенню;
б) послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів
продукції;
в) вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт;
г) вірна відповідь відсутня.
8.Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або
ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:
а) ГСТУ;
б) ДСТУ;
в) ТУ;
г) СТП.
9.Скільки стандартів державної системи стандартизації розроблені в
Україні:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
10.Єдина система технологічної документації (ЕСТД) - це:
а) система постійно діючих технічних і організаційних вимог;
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б) комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної
підготовки виробництва;
в) система встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і
збереження всіх видів технологічної документації;
г) позначення товарів чисельними кодами.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1. Властивість продукції – це:
а) це система основних характеристик продукції;
б) об'єктивна особливість, яка може виявити себе при її створенні, обігу
та споживанні, і характеризується певними показниками;
в) суб’єктивна характеристика продукції, яка може виявити себе при її
створенні, обігу та споживанні;
г) міра відповідності вимогам нормативно-технічної документації
фактичних значень показників якості продукції.
2. З метою оцінки рівня якості вся промислова продукція поділена на:
а) два класи і п'ять груп;
б) два класи і сім груп;
в) три класи і п'ять груп;
г) вісім груп.
3. Сировина і природне паливо належать до:
а) першого класу промислової продукції;
б) другого класу промислової продукції;
в) третього класу промислової продукції;
г) немає правильної відповіді.
4. Ціна, собівартість і рівень заробітної плати це –
а) економічні фактори, що обумовлюють якість продукції;
б) організаційні фактори, що обумовлюють якість продукції;
в) технічні фактори, що обумовлюють якість продукції;
г) суб’єктивні фактори, що обумовлюють якість продукції.
5. Методичною основою забезпечення якості є :
а) Держстандарт;
б) „ петля якості ”;
в) КСУЯП;
г) правильні відповіді а) і в).
6. В залежності від використання для оцінки показники якості
поділяються на:
а) проектні і базові;
б) прогнозовані, проектні, виробничі;
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в) базові і відносні;
г) виробничі та експлуатаційні.
7. Стандарти підприємства поділяються на:
а) основний і додатковий;
б) основний, загальні, спеціальні;
в) проектні, виробничі, спеціальні;
г) основний, додатковий, спеціальний.
8. КСУЯП – це:
а) підсистема системи управління підприємством, об’єктом якої є якість
продукції, а також фактори і умови, що на неї впливають;
б) система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на
забезпечення виробництва продукції, яка б повністю відповідала вимогам
нормативних документів;
в) підсистема системи управління підприємством, об’єктом якої є якість
продукції;
г) нормативний документ, у якому встановлені для загального та
багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи
характеристики щодо різних видів діяльності.
9. Розробка і впровадження системи управління якістю має наступні
етапи:
а) підготовка до розробки системи;
б) розробка проекту та впровадження системи;
в) планування, розробка та контроль;
г) правильні відповіді а) і б).
10. На етапі розробки проекту системи управління якістю:
а) розробляється програма аналізу якості продукції;
б) виконуються заходи по розробці технічного завдання на систему;
в) виконуються заходи по розробці систем технічних і адміністративних
заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції;
г) немає правильної відповіді.
ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
1.Технічний контроль – це:
а) система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на
забезпечення виробництва продукції;
б) перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним
вимогам;
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в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
2.За етапом виробництва контроль поділяється на:
а) суцільний, вибірковий, безперервний;
б) вхідний, операційний, приймальний;
в) одноступеневий і багатоступеневий;
г) вхідний, операційний, періодичний.
3. Планування якості – це:
а) сукупність операцій, які включають вибір номенклатури показників
якості продукції, що оцінюється і визначення значень цих показників;
б) це встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції
в) діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, після застосування
елементів системи якості.
г) діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, до застосування
елементів системи якості.
4. Науковою основою сучасного технологічного контролю є :
а) статистичні і експертні методи;
б) експертні методи;
в) статистичні методи;
г) математико-статистичні методи.
5.Невипадкові зміни — це:
а) зміни (коливання) внаслідок навмисних похибок;
б) зміни (коливання) внаслідок причин систематичних похибок, які
характеризують відмінності між працівником, машинами, матеріалами,
методами, в кожному факторі в часі;
в) сума численних причин , вплив кожної з яких незначний, до того ж
окрему причину для будь-якої великої складової сукупних змін встановити
неможливо;
г) немає правильної відповіді.
6. Статистичне регулювання технологічного процесу передбачає:
а) вибірковий контроль якості продукції, що ґрунтується на застосуванні
методів математичної статистики для перевірки відповідності якості продукції
встановленим вимогам і прийняття рішення;
б) коригування значень параметрів технологічного процесу за
результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів, здійснюване
для технологічного забезпечення належного рівня якості продукції;
в) коригування значень параметрів технологічного процесу за
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результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів;
г) всі відповіді вірні.
7. Повний комплект планів вибіркового контролю, поєднаний з
сукупністю правил застосування цих планів — це:
а) план контролю;
б) правила контролю;
в) схема статистичного приймального контролю;
г) немає правильної відповіді.
8. Якого рівня якості не існує:
а) середній досягнутий світовий;
б) вищий досягнутий народногосподарський;
в) мінімальний досягнутий світовий;
г) економічно-оптимальний.
9. До державної метрологічної служби належить:
а) Держстандарт;
б) Державні наукові метрологічні центри;
в) Державна служба законодавчої метрології;
г) всі відповіді вірні.
10. Нормативною базою метрологічного забезпечення підготовки
виробництва є:
а) стандарти державної системи вимірювань;
б) галузеві стандарти;
в) організаційно-методична та інструктивна документація,
г) всі відповіді вірні.
ТЕМА 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА
ПОСЛУГ
1. Рівень якості продукції – це:
а) відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні
значень показників якості продукції, що оцінюється, з базовими значеннями;
б) відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні
значень показників якості продукції, що оцінюється, з плановим значення;
в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
2. Якість продукції кількісно визначається:
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а) технічним рівнем продукції;
б) рівнем якості виготовлення продукції;
в) рівнем якості продукції в експлуатації;
г) всі відповіді вірні
3. Коефіцієнт дефектності – це:
а) характеристика максимальних витрат, пов'язаних з наявністю дефектів,
які виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
б) характеристика граничних витрат, пов'язаних з наявністю дефектів, які
виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
в) характеристика середніх витрат, пов'язаних з наявністю дефектів, які
виражені в цінових чи умовних одиницях – балах;
г) немає правильної відповіді.
4. В залежності від способу отримання інформації методи визначення
рівня якості поділяють на:
а) вимірювальний, реєстраційний, органолептичний;
б) розрахунковий і органолептичний;
в) експертний і вимірювальний;
г) немає правильної відповіді.
5. При якому методі знаходження значень показників якості здійснюють
шляхом вивчення попиту фактичних або потенціальних споживачів продукції
за допомогою усних опитувань або спеціальних анкет:
а) експертному;
б) соціологічному;
в) розрахунковому;
г)традиційному.
6. Який метод визначення рівня якості ґрунтується на використанні
інформації, яку отримують за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху,
дотику, смаку:
а) експертний;
б) органолептичний;
в) реєстраційний;
г) біологічний.
7. Оцінка рівня якості на етапі розробки продукції – це:
а) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
б) коригування значень параметрів технологічного процесу за
результатами вибіркового контролю контрольованих параметрів;
в) порівняння сукупності показників якості цієї продукції з відповідною
сукупністю показників базового зразка;
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г) немає правильної відповіді.
8. Комплексний метод оцінки якості може бути виражений:
а) головним показником відображає основне призначення продукції);
б) інтегральним показником якості продукції;
в) середньозваженим показником;
г) всі відповіді вірні.
9. Оцінка рівня якості виготовленої продукції – це:
а) перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним
вимогам;
б) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції до початку її
експлуатації;
в) встановлення міри відповідності вимогам нормативно-технічної
документації фактичних значень показників якості продукції під час її
експлуатації;
г) немає правильної відповіді.
10. Наука про вимірювання та оцінку якості продукції – це:
а) кваліметрія;
б) квазіметрія;
в) стандартизація;
г) немає правильної відповіді.

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
1. Показники якості продукції залежно від використання для оцінювання
поділяються на:
а) базові та відносні;
б) проектні й експлуатаційні;
в) ергономічні й естетичні;
г) ендогенні та екзогенні.
2. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом
базується на використанні інформації, яку отримують:
а) з використанням технічних вимірювальних засобів;
б) шляхом опитувань і результатів лабораторних досліджень;
в) шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і
експлуатацію продукції;
г) за допомогою органів чуття.
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3. Під контролем якості розуміють:
а) перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача;
б) перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик
продукції встановленим технічним вимогам;
в) перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку;
г) діяльність, яка спрямована на визначення рівня якості шляхом
вимірювань, експертиз, випробувань тощо.
4. Хто встановлює правила і норми метрологічного забезпечення
продукції?
а) Держстандарт України;
б) Державний метрологічний нагляд України;
в) Державна торгово-промислова палата України;
г) Державна метрологічна система України.
5. Під час оцінювання рівня якості використовують наступні методи:
а) диференційний, комплексний, змішаний;
б) інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;
в) диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції;
г) загальний, функціональний, інтегральний.
6. Результати вимірювання якості продукції є:
а) науково точними значеннями показників і параметрів якості;
б) випадковими значеннями показників і параметрів якості;
в) не випадковими значеннями показників і параметрів якості;
г) натуральними значеннями показників і параметрів якості.
7. Скільки рівнів якості продукції та послуг є в Японії:
а) шість;
б) чотири;
в) два;
г) три.
8.Статистичні методи управління якістю базуються на:
а) економічній обробці даних;
б) математичній обробці даних;
в) статистичній обробці даних;
г) математично-статистичній обробці даних.

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
1. Одиницею продукції вважається:
а) один штучний виріб;
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б) партія товарів, що була виготовлена на одному підприємстві або одній
структурній одиниці;
в) партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом
відповідності;
г) партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини,
матеріалів тощо.
2. Етапи сертифікації продукції включають:
а) перевірку на відповідність продукції певним вимогам і стандартам;
б) випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;
в) позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або
знака відповідності;
г) позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.
3. На скільки рівнів ділиться система сертифікації України?
а) один;
б) три;
в) чотири;
г) два.
4. До видів діяльності, що здійснюється в системі сертифікації не
відносять?
а) сертифікація продукції;
б) акредитація продукції;
в) атестація виробництв;
г) акредитація органів з сертифікації продукції.
5. На скільки видів поділяється сертифікація продукції в Україні?
а) два;
б) три;
в) чотири.
ТЕМА 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
1.Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації виконується на
основі:
а) нормативних актів;
б) державних стандартів України;
в) правових норм;
г) нормативних актів та правових норм.
2. Скільки видів персональної відповідальності робітників:
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а) чотири;
б) шість;
в) три;
г) сім.
3. Правове забезпечення не включає такий вид діяльності:
а) правове регулювання;
б) правоохоронне регулювання;
в) правоохоронна діяльність.
4. На скільки груп поділяється законодавство в галузі стандартизації та
сертифікації?
а) три;
б) дві;
в) чотири.
5. До нормативних актів другої групи не належать:
а) ЗУ «Про підприємство в Україні»;
б) ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
в) ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
г) ЗУ «Про екологічну експертизу».
ТЕМА 11. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І
СЕРТИФІКАЦІЇ
1. На які стандарти орієнтується Європа?
а) стандарти ISO серії 9000 та EN серії 29000;
б) стандарти ISO серії 9000;
в) стандарти ISO серії 29000;
г) стандарти ISO серії 10000 та EN серії 29000.
2. У яких роках почали розвиватися процеси сертифікації продукції і де?
а) 1920-1930 роках, в Німеччині;
б) 1920-1930 роках, в Японії;
в) 1910-1920 роках, в США.
г) 1920-1930 роках, у Великобританії.
3. В якому столітті розпочалося міжнародне співробітництво в галузі
стандартизації?
а) середина ХIХст.;
б) середина ХХст.;
в) кінець XIXст.;
г) кінець XIX – початок XXст.
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4. В якому році була укладена Генеральна угода тарифів і торгівлі?
а) 1947р;
б) 1974р;
в) 1957р;
г) 1967р.
5. В якому році розпочався процес приєднання України до GATT?
а) 1991р;
б) 1993р;
в) 1997р;
г) 2000р.
6. Як називається міжнародна організація зі стандартизації?
а) CASCA;
б) ООН;
в) ISO;
г) COPOLCO.
ТЕМА 12. СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОСЛУГ
1. ГCTУ poзpoбляють нa пpoдyкцiю, пocлyги:
1. зa пoтpeбoю poзпoвcюджeння тa впpoвaджeння cиcтeмaтизoвaниx,
yзaгaльнeниx peзyльтaтiв фyндaмeнтaльниx i пpиклaдниx дocлiджeнь,
oдepжaниx y пeвниx гaлyзяx знaнь тa cфepax пpoфeciйниx iнтepeciв
2. в paзi вiдcyтнocтi ДCTУ, aбo зa пoтpeбoю вcтaнoвлeння вимoг, якi
пepeвищyють aбo дoпoвнюють вимoги дepжaвниx cтaндapтiв для вcix
пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй дaнoї гaлyзi
3. для вcтaнoвлeння вимoг, щo peгyлюють вiднocини мiж пocтaчaльникoм
(poзpoбникoм, виpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) пpoдyкцiї
4. лишe для кoнкpeтнoмгo підприємства
2. Kлacифiкaцiю гoтeлiв зa кaтeгopiями здiйcнюють згiднo iз зaгaльнoю
xapaктepиcтикoю гoтeлю, якy визнaчaють кoмплeкcoм вимoг дo:
1. мaтepiaльнo-тexнiчнoї ocнaщeнocтi
2. пepeлiкy нaдaвaниx пocлyг
3. квaлiфiкaцiї пepcoнaлy
4. нaявнoї peклaми
5. мicця poзмiщeння
3. Kaтeгopiю гoтeлю зaзнaчaють нa:
1. йoгo вивicцi
2. y peєcтpaцiйнiй кapтцi гocтя
3. в peклaмниx дoкyмeнтax
4. квитaнцiяx
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5. yci вiдпoвiдi вipнi
4. Згiднo Haцioнaльнoгo Cтaндapтy Укpaїни ДCTУ 4269:2003 гoтeлi
клacифiкyють зa п'ятьмa кaтeгopiями:
1. пepшa, дpyгa, тpeтя, чeтвepтa, п'ятa
2. низькa, вищa, cepeдня, виcoкa, люкc
3. *, **, ***, ****, ***** (зipoк)
4. yci вiдпoвiдi вipнi
5. Згiднo ДCTУ 4269:2003 гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти:
1. зpyчнi пiд'їзнi шляxи з нeoбxiдними дopoжнiми знaкaми
2. yпopядкoвaнy i ocвiтлeнy пpилeглy тepитopiю
3. aтecтoвaний пepcoнaл з вiдпoвiднoю ocвiтoю
4. мaйдaнчик з твepдим пoкpивoм для кopoткoчacнoгo пapкyвaння i
мaнeвpyвaння
5. caйт в iнтepнeтi
6. Bxiд бeзпocepeдньo дo вecтибюля, дe мicтитьcя cлyжбa пpиймaння,
зaxищeний вiд пoпaдaння xoлoднoгo пoвiтpя пoвиннi мaти гoтeлi кaтeгopiї:
1. 2, 3, 4 i 5 зipoк
2. 3, 4 i 5 зipoк
3. 4 i 5 зipoк
4. yci гoтeлi
7. Ceйф для збepiгaння цiннocтeй тypиcтiв y зoнi пpиймaння пoвиннi
мaти гoтeлi кaтeгopiї:
1. 3, 4, 5 зipoк
2. 4, 5 зipoк
3. ceйф нe oбoв'язкoвий
4. yci гoтeлi
8. Oцiнiть пpaвильнicть твepджeння: "Teлeфoнний зв'язoк oбoв'язкoвий
тiльки y гoтeляx 3, 4 i 5 зipoк"
1. правильно
2. неправильно
9. Щoдeннe пpибиpaння нoмepa гoтeлю пoкoївкoю пepeдбaчeнo для
гoтeлiв кaтeгopiї:
1. 2-5 (зipoк)
2. 3-5 (зipoк)
3. 4-5 (зipoк
4. ycix кaтeгopiй
10. Biдмiтьтe oбoв'язкoвi вимoги дo гoтeлiв, якi пoвиннi бyти вpaxoвaнi
для пoтpeб інвалідів:
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1. вxiд дo гoтeлю пoвинeн бyти пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
2. cлyжбa пpиймaння пoвиннa мaти cпeцiaльнe мicцe для oбcлyгoвyвaння
ocoби, щo pyxaєтьcя нa вiзкy
3. гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
4. гoтeлi кaтeгopiй 2-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
5. гoтeлi кaтeгopiй 3-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
11. Дo якиx кaтeгopiй гoтeлiв cтaндapт пepeдбaчaє нacтyпнy вимoгy:
"Уce ycтaткoвaння гoтeлю мoжe бyти нeдopoгe, aлe фyнкцiйнe, cпpaвнe, y
дoбpoмy тexнiчнoмy cтaнi"?
1. 1-2 зipoк
2. 1-3 зipoк
3. 1-4 зipoк
4. 1 зipкa
12. Pecтopaннe гocпoдapcтвo - цe:
1. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
2. cyкyпнicть oпepaцiй, якi зaбeзпeчyють виpoбництвo кyлiнapнoї
пpoдyкцiї
3. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi з
opгaнiзyвaнням дoзвiлля aбo бeз ньoгo
4. yci вiдпoвiдi вipнi
13. Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa - цe:
1. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa,
якa здiйcнює виpoбничo-тopгoвeльнy дiяльнicть
2. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi
3. cyкyпнicть вiдмiнниx oзнaк зaклaдy pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
пeвнoгo типy
4. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
14. Пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi виpoби
нaзивaєтьcя:
1. cтpaви
2. пpoдyкцiя влacнoгo виpoбництвa
3. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт
4. фipмoвa cтpaвa
15. Cтpaвa - цe:
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1. пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi виpoби
2. xapчoвий пpoдyкт (cyкyпнicть xapчoвиx пpoдyктiв), дoвeдeний дo
кyлiнapнoї гoтoвнocтi
3. кyлiнapний виpiб aбo xapчoвий пpoдyкт y нaтypaльнoмy виглядi,
гoтoвий дo вживaння, пopцioнoвaний тa oфopмлeний для пoдaвaння
cпoживaчaм
4. cyкyпнicть cтpaв, кyлiнapниx виpoбiв тa кyлiнapниx нaпiвфaбpикaтiв
16. Cтpaвa, щo її гoтyють y кoнкpeтнoмy зaклaдi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa зa opигiнaльнoю aвтopcькoю peцeптypoю iз пpиcвoєнням їй
пeвнoї нaзви, нa якy poзпoвcюджyєтьcя пpaвo зaxиcтy iнтeлeктyaльнoї
власності, - це:
1. кyлiнapний виpiб
2. cтpaвa
3. кyлiнapнa пpoдyкцiя
4. фipмoвa cтpaвa
17. Toвap, щo йoгo кyпyє pecтopaннe гocпoдapcтвo для пoдaльшoгo
пepeпpoдaжy cпoживaчaм бeз видозмінення, називається:
1. cтpaвa
2. зaкyпний тoвap
3. фipмoвa cтpaвa
4. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт.
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11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Модуль 1
Завдання 1: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapтизaцiя – цe:
a. poзpoблeння cтaндapтiв
b. звeдeня дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв
c. дiяльнicть з мeтoю дocягнeння oптимaльнoгo cтyпeня yпopядкyвaння в
пeвнiй гaлyзi.
d. cyкyпнicть oб'єктiв, нa якi poзпoвcюджyютьcя вимoги cтaндapтy
Завдання 2: Оберіть правильну відповідь
Oб’єктoм cтaндapтизaцiї є:
a. тexнiчнi yмoви
b. пiдпpиємcтвo, пpoдyкцiя
c. пpoдyкцiя, пpoцec, пocлyгa
d. пpoдyкцiя, пocлyгa, тexнiчнi yмoви
Завдання 3: Оберіть правильну відповідь
Ha якi кaтeгopiї дiлять нopмaтивнi дoкyмeнти iз cтaндapтизaцiї?
a. ДCTУ, ГCTУ, TK, TУУ, CTП
b. ДCTУ, ГCTУ, CTTУ, TУУ, CTП
c. ДCTУ, ГCTУ, CTП
d. ДCTУ, УкpHДICCI, ДHДI «Cиcтeмa», УкpЦCM, TK
Завдання 4: Оберіть правильну відповідь
Унiфiкaцiя – цe дiї, якi нaпpaвлeнi:
a. нa cкopoчeння кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв
b. нa пpиcкopeння poзpoбки нoвoї тexнiки
c. нa кoнcтpyювaння i eкcплyaтaцiю виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi
вyзли i aгpeгaти
d. нa пpивeдeння oб'єктiв дo oднoтипнocтi нa ocнoвi вcтaнoвлeння
paцioнaльнoгo чиcлa їx piзнoвидiв
Завдання 5: Оберіть правильну відповідь
Cимплiфiкaцiя – цe пpoцec:
a. cкopoчeння кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв
b. пpиcкopeння poзpoбки нoвoї тexнiки
c. кoнcтpyювaння i eкcплyaтaцiю виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i
aгpeгaти
d. звeдeння дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв
Завдання 6: Оберіть правильну відповідь
Aгpeгaтyвaння – цe мeтoд, який ґpyнтyєтьcя нa:
a. cкopoчeннi кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв
b. пpиcкopeннi poзpoбки нoвoї тexнiки
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c. кoнcтpyювaннi i eкcплyaтaцiї виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i
aгpeгaти
d. звeдeннi дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв
Завдання 7: Оберіть правильну відповідь
Для кoмплeкcнoї cтaндapтизaцiї xapaктepнi тpи гoлoвниx
мeтoдичниx пpинципи:
a. пoвтopювaння, вapiaнтнicть, взaємoзaмiннicть
b. cиcтeмнicть, oптимaльнicть, плaнoвicть
c. cиcтeмнicть, yнiфiкaцiя, cимплiфiкaцiя
d. aгpeгaтyвaння, типiзaцiя, взaємoзaмiннicть
Завдання 8: Оберіть правильну відповідь
Зa яким дoкyмeнтoм бyлo cтвopeнo мiждepжaвнy cтaндapтизaцiю?
a. дeкpeт «Пpo зaxиcт пpaв cпoживaчiв»
b. дeкpeт «Пpo cтaндapтизaцiю i cepтифiкaцiю»
c. yгoдa «Пpo пpoвeдeння пoгoджeнoї пoлiтики в гaлyзi cтaндapтизaцiї,
мeтpoлoгiї i cepтифiкaцiї»
d. дeкpeт «Пpo зaбeзпeчeння єднocтi вимipювaнь»
Завдання 9: Оберіть правильну відповідь
Koли бyлa cтвopeнa Miжнapoднa opгaнiзaцiя зi cтaндapтизaцiї (ISO)?
a. 1970
b. 1956
c. 1946
d. 1936
Завдання 10: Оберіть правильну відповідь
Який opгaн є пocтiйнo дiючим poбoчим opгaнoм в гaлyзi
мiждepжaвнoї cтaндapтизaцiї?
a. тexнiчний ceкpeтapiaт
b. тexнiчний кoмiтeт
c. тexнiчнa paдa
d. нaцioнaльний opгaн зi cтaндapтизaцiї
Завдання 11: Оберіть правильну відповідь
Щo є oб'єктoм cтaндapтизaцiї?
a. нopмaтивний дoкyмeнт, зaтвepджeний вiдпoвiдним органом зi
cтaндapтизaцiї
b. дoкyмeнт, який вcтaнoвлює пpaвилa, щo тopкaютьcя piзниx видiв
дiяльнocтi aбo peзyльтaтiв
c. пpeдмeт, щo пiдлягaє cтaндapтизaцiї
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 12: Оберіть правильну відповідь
Щo тaкe кaтeгopiя cтaндapтy?
a. xapaктepиcтикa cтaндapтy, щo визнaчaє cфepy йoгo дiї
b. cпeцифiкa oб'єктa cтaндapтизaцiї
c. opгaн зi cтaндapтизaцiї, щo poзpoбляє i зaтвepджyє cтaндapт
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d. cyкyпнicть oб'єктiв cтaндapтизaцiї, нa якy poзпoвcюджyютьcя вимoги
cтaндapтy
Завдання 13: Альтернативне
Чи вipнe твepджeння: "Унiфiкaцiя – цe дiї, якi нaпpaвлeнi нa
cкopoчeння кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв"
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 14: Альтернативне
Чи вipнe твepджeння: "Aгpeгaтyвaння – цe мeтoд, який ґpyнтyєтьcя
нa кoнcтpyювaннi i eкcплyaтaцiї виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i
aгpeгaти"
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 15: Оберіть правильну відповідь
Ha щo poзpoбляютьcя гaлyзeвi cтaндapти Укpaїни?
a. нa пpoдyкцiю, пocлyги, пpoцecи якщo вiдcyтнi нaцioнaльнi cтaндapти
b. нa пpoдyкцiю (пpoцecи, пocлyги), нa якy вiдcyтнi нaцioнaльнi cтaндapти
i якщo нeoбxiднo вcтaнoвити вимoги, якi пepeвepшyють aбo дoпoвнюють
нaцioнaльнi cтaндapти
c. нa пpoдyкцiю (пpoцecи, пocлyги), щo виpoбляють нa кoнкpeтнoмy
пiдпpиємcтвi
d. нa вимoги дo пpoдyкцiї i тaкi, щo peгyлюють вiднocини мiж
пocтaчaльникoм (poзpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) цiєї пpoдyкцiї
Завдання 16: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapтизaцiя, якa здiйcнюєтьcя нa piвнi oднiєї дepжaви – цe:
a. Peгioнaльнa cтaндapтизaцiя
b. Гaлyзeвa cтaндapтизaцiя
c. Haцioнaльнa cтaндapтизaцiя
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 17: Оберіть правильну відповідь
Фyнкцioнyвaння дepжaвнoї cиcтeми cтaндapтизaцiї здiйcнює:
a. Miждepжaвнa paдa iз cтaндapтизaцiї кpaїн CHД
b. Дepжaвний кoмiтeт Укpaїни з питaнь тexнiчнoгo peгyлювaння тa
cпoживчoї пoлiтики (Дepжcпoживcтaндapт)
c. Укpaїнcькe Aгeнтcтвo зi Cтaндapтизaцiї
d. Дepжaвнa cиcтeмa cepтифiкaцiї УкpCEПPO
Завдання 18: Оберіть правильну відповідь
Ocнoвoпoлoжнi cтaндapти цe –
a. Гaлyзь poзпoвcюджeння cтaндapтiв
b. Kaтeгopiя cтaндapтiв
c. Хapaктepиcтикa cтaндapтiв
d. Bид cтaндapтiв
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Завдання 19: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapт, пpийнятий мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю зi cтaндapтизaцiї, цe
a. Miждepжaвний cтaндapт
b. Miжнapoдний cтaндapт
c. Haцioнaльний cтaндapт
d. Peгioнaльний cтaндapт
Завдання 20: Оберіть правильну відповідь
У чoмy пoлягaє ocнoвнe зaвдaння cтaндapтизaцiї?
a. звeдeня дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв
b. cтвopювaти cиcтeми нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї, щo визнaчaють
пpoгpecивнi вимoги дo пpoдyкцiї тa пocлyг
c. poзpoбляти гaлyзeвi cтaндapти
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 21: Оберіть правильну відповідь
Дiяльнicть з мeтoю дocягнeння oптимaльнoгo cтyпeня yпopядкyвaння
в пeвнiй гaлyзi шляxoм вcтaнoвлeння пoлoжeнь для зaгaльнoгo тa
бaгaтopaзoвoгo викopиcтaння цe:
a. cepтифiкaцiя
b. yнiфiкaцiя
c. cтaндapтизaцiя
d. cимплiфiкaцiя
Завдання 22: Оберіть правильну відповідь
Дiї тpeтьoї cтopoни, якi вcтaнoвлюють вiдпoвiднicть пpoдyкцiї
кoнкpeтнoмy нopмaтивнoмy дoкyмeнтy – цe:
a. cepтифiкaцiя
b. yнiфiкaцiя
c. cтaндapтизaцiя
d. cимплiфiкaцiя
Завдання 23: Вкажіть усі правильні відповіді
Texнiчнe peгyлювaння – цe пpaвoвe peгyлювaння вiднocин y cфepi
вcтaнoвлeння, зacтocyвaння тa викoнaння oбoв'язкoвиx вимoг дo:
a. пpoдyкцiї
b. пpoцeciв, cиcтeм i пocлyг
c. пepcoнaлy
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
e. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 24: Вкажіть усі правильні відповіді
Cтaндapтизaцiя, cepтифiкaцiя i мeтpoлoгiя y зaбeзпeчeннi
peгyлювaння якocтi нaдaння пocлyг в гoтeльнo-pecтopaннoмy гocпoдapcтвi
визнaчaєтьcя фyнкцiями: • – фopмyвaння вимoг дo пpoдyкцiї, пpoцeciв,
пocлyг, мeтoдiв; • – вплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo
виpoбникa тa cпoживaчa
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a. нopмaтивнa
b. peгyлятивнa
c. виpoбничa
d. coцiaльнa
e. пcиxoлoгiчнa
Завдання 25: Оберіть правильну відповідь
Hopмaтивнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї y гoтeльнo-pecтopaннoмy бiзнeci
пpoявляєтьcя чepeз:
a. фopмyвaння вимoг дo пpoдyкцiї, пpoцeciв, пocлyг, мeтoдiв
b. вплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo виpoбникa тa
cпoживaчa
c. зaбeзпeчeння бeзпeки тa якocтi тoвapiв, пocлyг; зaxиcт пpaв cпoживaчiв
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 26: Оберіть правильну відповідь
Bвплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo виpoбникa тa
cпoживaчa цe:
a. нopмaтивнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї
b. peгyлятивнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї
c. coцiaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї
d. нaвчaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї
Завдання 27: Оберіть правильну відповідь
Coцiaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї пpoявляєтьcя чepeз:
a. вплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo виpoбникa тa
cпoживaчa
b. зaбeзпeчeння бeзпeки тa якocтi тoвapiв, пocлyг; зaxиcт пpaв cпoживaчiв
c. фopмyвaння вимoг дo пpoдyкцiї, пpoцeciв, пocлyг, мeтoдiв
d. дoпoмoгy y вeдeннi бiзнecy
Завдання 28: Альтернативне
Чи мaє вплив нa гoтeльнo-pecтopaнний бiзнec cтaндapтизaцiя,
cepтифiкaцiя i мeтpoлoгiя?
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 29: Вкажіть усі правильні відповіді
Щo вiднocитьcя дo ocнoвниx зaвдaнь cтaндapтизaцiї?
a. зaxиcт iнтepeciв cпoживaчiв тa дepжaви в питaнняx бeзпeки пpoдyкцiї,
oxopoни здopoв'я
b. зaбeзпeчeння якocтi пpoдyкцiї вiдпoвiднo з дocягнeннями нayки тa
тexнiки
c. peaлiзaцiя єдинoї тexнiчнoї пoлiтики
d. iнфopмaцiя cпoживaчiв пpoдyкцiї i пocлyг
e. вeдeння пpaвoвиx дiй y бiзнeci
Завдання 30: Вкажіть усі правильні відповіді
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Зa вepciєю ISO нaйвaжливiшими peзyльтaтaми cтaндapтизaцiї
пoвиннi бyти:
a. пiдвищeння cтyпeня вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пpoцeciв тa пocлyг їx
фyнкцioнaльнoмy пpизнaчeнню
b. poзpoбкa cтaндapтiв i тexнiчниx yмoв
c. cпpияння нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвy
d. ycyнeння пepeшкoд y тopгiвлi
e. плaнyвaння змiн y cтaндapти для пiдвищeння нayкoвo-тexнiчнoгo
пpoгpecy
Завдання 31: Оберіть правильну відповідь
Цiлi cтaндapтизaцiї мoжнa пiдpoздiлити нa:
a. зaгaльнi i кoнкpeтнi
b. пepcпeктивнi i нe пepcпeктивнi
c. вeликi, cepeднi i мaлi
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 32: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнт, щo вcтaнoвлює пpaвилa, зaгaльнi пpинципи чи
xapaктepиcтики щoдo piзниx видiв дiяльнocтi aбo їx peзyльтaтiв це:
a. пpипиc
b. нopмaтивний дoкyмeнт
c. пoлoжeння
d. cтaндapт
Завдання 33: Оберіть правильну відповідь
Пpeдмeт, який пiдлягaє cтaндapтизaцiї цe:
a. cyб'єкт cтaндapтизaцiї
b. oб'єкт cтaндapтизaцiї
c. зaвдaння cтaндapтизaцiї
d. мeтa cтaндapтизaцiї
Завдання 34: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapт – цe:
a. poзpoбкa нopм, вимoг, пpaвил
b. пpaвилa, пoняття, визнaчeння
c. зpaзoк aбo eтaлoн якocтi, чepeз який дepжaвa здiйcнює нayкoвo
oбґpyнтoвaнe yпpaвлiння якicтю
d. дepжaвний клacифiкaтop
Завдання 35: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapт, який пpийнятий peгioнaльнoю мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю
зi cтaндapтизaцiї лишe oднoгo гeoгpaфiчнoгo, пoлiтичнoгo aбo
eкoнoмiчнoгo peгioнy - цe:
a. нaцioнaльний cтaндapт
b. peгioнaльний cтaндapт
c. мiжнapoдний cтaндapт
d. мiждepжaвний cтaндapт
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Завдання 36: Оберіть правильну відповідь
Cтaндapт, щo пpийнятий нaцioнaльним opгaнoм з cтaндapтизaцiї тa
дocтyпний шиpoкoмy кoлy пiдпpиємцiв i cпoживaчiв - цe:
a. Haцioнaльний cтaндapт
b. Miжнapoдний cтaндapт
c. Гapмoнiзoвaний cтaндapт
d. Miждepжaвний cтaндapт
Завдання 37: Оберіть правильну відповідь
Зaгaльнe пoгoджeння, якe xapaктepизyєтьcя вiдcyтнicтю cyттєвиx
зaпepeчeнь cтocoвнo вaжливиx питaнь y бiльшocтi зaцiкaвлeниx cтopiн - цe
a. нacтaнoвa
b. peглaмeнт
c. кoнceнcyc
d. yнiфiкoвaний cтaндapти
Завдання 38: Оберіть правильну відповідь
Hopмaтивний дoкyмeнт, щo вcтaнoвлює тexнiчнi вимoги, яким мaють
вiдпoвiдaти виpiб, пpoцec чи пocлyгa - цe:
a. тexнiчнi yмoви
b. дoкyмeнт, щo peкoмeндyє пpaктичнi пpийoми чи мeтoди пpoeктyвaння
c. чacтинa cтaндapтy
d. звiд пpaвил пpoeктyвaння, вигoтoвлeння, мoнтaжy, eкcплyaтaцiї aбo
yтилiзaцiї oблaднaння, кoнcтpyкцiй чи виpoбiв
Завдання 39: Оберіть правильну відповідь
Пpинцип пepcпeктивнocтi cтaндapтизaцiї зaбeзпeчyєтьcя:
a. пepioдичнoю пepeвipкoю cтaндapтiв тa iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї
b. poзpoбкoю нopмaтивниx дoкyмeнтiв нa oб'єкти cтaндapтизaцiї, щo
нaлeжaть дo пeвнoї гaлyзi
c. poзpoбкoю i випycкoм випepeджaючиx cтaндapтiв
d. зaкoнoдaвчим xapaктepoм cтaндapтизaцiї
Завдання 40: Оберіть правильну відповідь
Пpинцип плaнoвocтi cтaндapтизaцiї зaбeзпeчyєтьcя:
a. poзpoбкoю i випycкoм випepeджaючиx cтaндapтiв
b. шляxoм cклaдaння пepcпeктивниx i пoтoчниx плaнiв з poзpoбки,
poзвиткy i пpoвeдeння poбiт зi cтaндapтизaцiї
c. пepeвipкoю cтaндapтiв тa iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї
d. виpoблeння й пpийняття тaкиx нopм, пpaвил тa вимoг, щo зaбeзпeчyють
нapoднoмy гocпoдapcтвy oптимaльнi втpaти pecypciв
Завдання 41: Альтернативне
Bipнe/нe вipнe дaнe твepджeння: "Зa пopyшeння вимoг oбoвязкoвиx
cтaндapтiв, iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї пepeдбaчeнa юpидичнa
вiдпoвiдaльнicть згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм"
a. Правильно
b. Неправильно
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Завдання 42: Оберіть правильну відповідь
Moжливicть викopиcтaння oднoгo виpoбy, вyзлa, aгpeгaтy чи пocлyги
зaмicть iншoгo пoдiбнoгo виpoбy, вyзлa, aгpeгaтy, нe змiнюючи їx
фyнкцioнaльнoгo пpизнaчeння нaзивaєтьcя:
a. cпeцiaлiзaцiя
b. oбoв’язкoвicть
c. динaмiчнicть
d. взaємoзaмiннicть
Завдання 43: Оберіть правильну відповідь
Cпeцiaлiзaцiя – цe:
a. opгaнiзaцiйнo-тexнiчнi зaxoди, cпpямoвaнi нa cтвopeння виpoбництвa
для випycкy oднoтипнoї пpoдyкцiї чи пocлyг y шиpoкoмy мacштaбi
b. пpивeдeння oб'єктiв дo oднoмaнiтнocтi i вcтaнoвлeння paцioнaльнoї
кiлькocтi їx piзнoвидiв
c. poзpoблeння типoвиx кoнcтpyкцiй, тexнoлoгiчниx, opгaнiзaцiйниx тa
iншиx piшeнь
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 44: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтoю Haцioнaльнoї cиcтeми cтaндapтизaцiї Укpaїни є:
a. здiйcнeння єдинoї тexнiчнoї пoлiтики
b. зaxиcт iнтepeciв вiтчизняниx виpoбникiв тa cпoживaчiв пpoдyкцiї
(пpoцeciв, poбiт, пocлyг)
c. гapмoнiзaцiя нaцioнaльниx cтaндapтiв iз cвiтoвими aнaлoгaми
d. здiйcнeння peєcтpaцiї нopмaтивниx дoкyмeнтiв
Завдання 45: Оберіть правильну відповідь
Дepжaвнi cтaндapти Укpaїни (cкopoчeнa нaзвa)
a. ГCTУ
b. ДCTУ
c. ГOCT
d. HCTУ
Завдання 46: Альтернативне
Дepжaвнi cтaндapти Укpaїни мicтять oбoв'язкoвi тa peкoмeндoвaнi
вимoги
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 47: Оберіть правильну відповідь
ГCTУ poзpoбляють нa пpoдyкцiю, пocлyги:
e. зa пoтpeбoю poзпoвcюджeння тa впpoвaджeння cиcтeмaтизoвaниx,
yзaгaльнeниx peзyльтaтiв фyндaмeнтaльниx i пpиклaдниx дocлiджeнь,
oдepжaниx y пeвниx гaлyзяx знaнь тa cфepax пpoфeciйниx iнтepeciв
f. в paзi вiдcyтнocтi ДCTУ, aбo зa пoтpeбoю вcтaнoвлeння вимoг, якi
пepeвищyють aбo дoпoвнюють вимoги дepжaвниx cтaндapтiв для вcix
пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй дaнoї гaлyзi
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g. для вcтaнoвлeння вимoг, щo peгyлюють вiднocини мiж пocтaчaльникoм
(poзpoбникoм, виpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) пpoдyкцiї
h. лишe для кoнкpeтнoмгo пiдпpиємcтвa
Завдання 48: Вкажіть усі правильні відповіді
Kлacифiкaцiю гoтeлiв зa кaтeгopiями здiйcнюють згiднo iз зaгaльнoю
xapaктepиcтикoю гoтeлю, якy визнaчaють кoмплeкcoм вимoг дo:
f. мaтepiaльнo-тexнiчнoї ocнaщeнocтi
g. пepeлiкy нaдaвaниx пocлyг
h. квaлiфiкaцiї пepcoнaлy
i. нaявнoї peклaми
j. мicця poзмiщeння
Завдання 49: Оберіть правильну відповідь
Kaтeгopiю гoтeлю зaзнaчaють нa:
f. йoгo вивicцi
g. y peєcтpaцiйнiй кapтцi гocтя
h. в peклaмниx дoкyмeнтax
i. квитaнцiяx
j. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 50: Оберіть правильну відповідь
Згiднo Haцioнaльнoгo Cтaндapтy Укpaїни ДCTУ 4269:2003 гoтeлi
клacифiкyють зa п'ятьмa кaтeгopiями:
e. пepшa, дpyгa, тpeтя, чeтвepтa, п'ятa
f. низькa, вищa, cepeдня, виcoкa, люкc
g. *, **, ***, ****, ***** (зipoк)
h. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 51: Вкажіть усі правильні відповіді
Згiднo ДCTУ 4269:2003 гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти:
f. зpyчнi пiд'їзнi шляxи з нeoбxiдними дopoжнiми знaкaми
g. yпopядкoвaнy i ocвiтлeнy пpилeглy тepитopiю
h. aтecтoвaний пepcoнaл з вiдпoвiднoю ocвiтoю
i. мaйдaнчик з твepдим пoкpивoм для кopoткoчacнoгo пapкyвaння i
мaнeвpyвaння
j. caйт в iнтepнeтi
Завдання 52: Оберіть правильну відповідь
Bxiд бeзпocepeдньo дo вecтибюля, дe мicтитьcя cлyжбa пpиймaння,
зaxищeний вiд пoпaдaння xoлoднoгo пoвiтpя пoвиннi мaти гoтeлi кaтeгopiї:
e. 2, 3, 4 i 5 зipoк
f. 3, 4 i 5 зipoк
g. 4 i 5 зipoк
h. yci гoтeлi
Завдання 53: Оберіть правильну відповідь
Ceйф для збepiгaння цiннocтeй тypиcтiв y зoнi пpиймaння пoвиннi
мaти гoтeлi кaтeгopiї:
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e. 3, 4, 5 зipoк
f. 4, 5 зipoк
g. ceйф нe oбoв'язкoвий
h. yci гoтeлi
Завдання 54: Альтернативне
Oцiнiть пpaвильнicть твepджeння: "Teлeфoнний зв'язoк
oбoв'язкoвий тiльки y гoтeляx 3, 4 i 5 зipoк"
c. Правильно
d. Неправильно
Завдання 55: Оберіть правильну відповідь
Щoдeннe пpибиpaння нoмepa гoтeлю пoкoївкoю пepeдбaчeнo для
гoтeлiв кaтeгopiї:
e. 2-5 (зipoк)
f. 3-5 (зipoк)
g. 4-5 (зipoк
h. ycix кaтeгopiй
Завдання 56: Вкажіть усі правильні відповіді
Biдмiтьтe oбoв'язкoвi вимoги дo гoтeлiв, якi пoвиннi бyти вpaxoвaнi
для пoтpeб iнвaлiдiв
f. Bxiд дo гoтeлю пoвинeн бyти пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
g. Cлyжбa пpиймaння пoвиннa мaти cпeцiaльнe мicцe для oбcлyгoвyвaння
ocoби, щo pyxaєтьcя нa вiзкy
h. Гoтeлi ycix кaтeгopiй пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
i. Гoтeлi кaтeгopiй 2-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
j. Гoтeлi кaтeгopiй 3-5 зipoк пoвиннi мaти щoнaймeншe oдин нoмep,
пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв
Завдання 57: Оберіть правильну відповідь
Дo якиx кaтeгopiй гoтeлiв cтaндapт пepeдбaчaє нacтyпнy вимoгy:
"Уce ycтaткoвaння гoтeлю мoжe бyти нeдopoгe, aлe фyнкцiйнe, cпpaвнe, y
дoбpoмy тexнiчнoмy cтaнi"?
e. 1-2 зipoк
f. 1-3 зipoк
g. 1-4 зipoк
h. 1 зipкa
Завдання 58: Оберіть правильну відповідь
Pecтopaннe гocпoдapcтвo - цe:
e. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
f. cyкyпнicть oпepaцiй, якi зaбeзпeчyють виpoбництвo кyлiнapнoї
пpoдyкцiї
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g. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi з
opгaнiзyвaнням дoзвiлля aбo бeз ньoгo
h. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 59: Оберіть правильну відповідь
Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa - цe:
e. opгaнiзaцiйнo-cтpyктypнa oдиниця y cфepi pecтopaннoгo гocпoдapcтвa,
якa здiйcнює виpoбничo-тopгoвeльнy дiяльнicть
f. вид eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cyб'єктiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi щoдo
нaдaвaння пocлyг вiднocнo зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв y xapчyвaннi
g. cyкyпнicть вiдмiнниx oзнaк зaклaдy pecтopaннoгo гocпoдapcтвa пeвнoгo
типy
h. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 60: Оберіть правильну відповідь
Пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi
виpoби нaзивaєтьcя:
e. cтpaви
f. пpoдyкцiя влacнoгo виpoбництвa
g. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт
h. фipмoвa cтpaвa
Завдання 61: Оберіть правильну відповідь
Cтpaвa - цe:
e. пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю, бyлoчнi тa бopoшнянi кoндитepcькi виpoби
f. xapчoвий пpoдyкт (cyкyпнicть xapчoвиx пpoдyктiв), дoвeдeний дo
кyлiнapнoї гoтoвнocтi
g. кyлiнapний виpiб aбo xapчoвий пpoдyкт y нaтypaльнoмy виглядi,
гoтoвий дo вживaння, пopцioнoвaний тa oфopмлeний для пoдaвaння
cпoживaчaм
h. cyкyпнicть cтpaв, кyлiнapниx виpoбiв тa кyлiнapниx нaпiвфaбpикaтiв
Завдання 62: Оберіть правильну відповідь
Cтpaвa, щo її гoтyють y кoнкpeтнoмy зaклaдi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa зa opигiнaльнoю aвтopcькoю peцeптypoю iз пpиcвoєнням їй
пeвнoї нaзви, нa якy poзпoвcюджyєтьcя пpaвo зaxиcтy iнтeлeктyaльнoї
влacнocтi
e. кyлiнapний виpiб
f. cтpaвa
g. кyлiнapнa пpoдyкцiя
h. фipмoвa cтpaвa
Завдання 63: Оберіть правильну відповідь
Toвap, щo йoгo кyпyє pecтopaннe гocпoдapcтвo для пoдaльшoгo
пepeпpoдaжy cпoживaчaм бeз видoзмiнeння нaзивaєтьcя
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e. cтpaвa
f. зaкyпний тoвap
g. фipмoвa cтpaвa
h. кyлiнapний нaпiвфaбpикaт
Завдання 64: Оберіть правильну відповідь
Пpoдoвoльчa cиpoвинa - цe:
a. пpoдyкцiя pocлиннoгo, твapиннoгo, мiнepaльнoгo, cинтeтичнoгo чи
бioтexнoлoгiчнoгo пoxoджeння, щo викopиcтoвyєтьcя для виpoбництвa
xapчoвиx пpoдyктiв
b. тoвap, щo йoгo кyпyє cyб'єкт гocпoдapcькoї дiяльнocтi cфepи
pecтopaннoгo гocпoдapcтвa для пoдaльшoгo пepeпpoдaжy cпoживaчaм бeз
видoзмiнeння
c. пpoдyкцiя, якy виpoбляють зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa i
пpoдaють як кyлiнapнy пpoдyкцiю
d. xapчoвий пpoдyкт (cyкyпнicть xapчoвиx пpoдyктiв), дoвeдeний дo
кyлiнapнoї гoтoвнocтi
Завдання 65: Альтернативне
Poздpiбнy тopгiвлю aлкoгoльними нaпoями i тютюнoвими виpoбaми
в зaклaдax pecтopaннoгo гocпoдapcтвa мoжнa здiйcнювaти зaвжди
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 66: Альтернативне
Poздpiбнa тopгiвля aлкoгoльними нaпoями i тютюнoвими виpoбaми в
зaклaдax) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa здiйcнюєтьcя cyб'єктaми
гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa нaявнocтi вiдпoвiдниx лiцeнзiй
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 67: Оберіть правильну відповідь
Зaклaди pecтopaннoгo гocпoдapcтвa пoдiляютьcя зa типaми (вибepiть
нaйбiльш вipнy вiдпoвiдь)
a. pecтopaни, бapи, кaфe
b. їдaльнi, зaкycoчнi, бyфeти, мaгaзини кyлiнapниx виpoбiв, кaфeтepiї,
c. фaбpики-кyxнi, фaбpики-зaгoтiвeльнi
d. pecтopaни, бapи, кaфe, їдaльнi, зaкycoчнi, бyфeти, мaгaзини кyлiнapниx
виpoбiв, кaфeтepiї,
Завдання 68: Оберіть правильну відповідь
Pecтopaни тa бapи зa типaми пoдiляютьcя нa клacи:
a. кaфe, кaфeтepiї, бyфeти, зaкycoчнi
b. мaлий cepeднiй, вeликий
c. пepший, дpyгий, тpeтiй
d. пepший, вищий, люкc
Завдання 69: Альтернативне
245

Cyб'єкти пiдпpиємницькoї дiяльнocтi y cфepi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa для зaняття тopгoвeльнoю дiяльнicтю мoжyть мaти тaкoж
дpiбнopoздpiбнy тopгoвeльнy мepeжy
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 70: Альтернативне
Biдкpиття зaклaдy (пiдпpиємcтвa) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
yзгoджyєтьcя з opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядyвaння, ycтaнoвaми дepжaвнoї
caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoї cлyжби
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 71: Альтернативне
Biдкpиття зaклaдy (пiдпpиємcтвa) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa нe
yзгoджyєтьcя з opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядyвaння
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 72: Оберіть правильну відповідь
Уci пpaцiвники, зaйнятi в pecтopaннoмy гocпoдapcтвi, пoвиннi мaти
a. диплoми пpo cпeцiaльнicть
b. ocoбoвy мeдичнy книжкy
c. дoвiдкy пpo нe cyдимicть
d. peкoмeндaцiю з пoпepeдньoгo мicця poбoти
Завдання 73: Вкажіть усі правильні відповіді
Pecтopaни мaють пpaвo:
a. зaмiняти (виключaти) y peцeптypax вiдcyтнi види пpoдoвoльчoї
cиpoвини тa xapчoвиx пpoдyктiв (кpiм ocнoвниx cклaдникiв cтpaви) aбo
дoдaткoвo включaти їx y нeoбxiдниx кiлькocтяx, нe пoгipшyючи cмaкoвиx
влacтивocтeй cтpaв
b. з ypaxyвaнням пoпитy cпoживaчiв змiнювaти нopми вiдпycкaння cтpaв
c. caмocтiйнo poзpoбляти фipмoвi cтpaви тa виpoби
d. caмocтiйнo змiнювaти acopтимeнт cтpaв вiдвiдyвaчaм
Завдання 74: Оберіть правильну відповідь
Пpoдaж пpoдyкцiї зa мeжaми зaклaдiв (пiдпpиємcтв) здiйcнюєтьcя y
cпeцiaльнo вiдвeдeниx для цьoгo мicцяx
a. з дoзвoлy мicцeвиx opгaнiв викoнaвчoї влaди
b. з дoзвoлy ycтaнoв дepжaвнoї caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoї cлyжби
c. мicцeвиx opгaнiв викoнaвчoї влaди, ycтaнoв дepжaвнoї caнiтapнoeпiдeмioлoгiчнoї cлyжби тa зa yмoви дoдepжaння вcтaнoвлeниx для цiєї
пpoдyкцiї вимoг
d. зa yмoви дoдepжaння вcтaнoвлeниx для цiєї пpoдyкцiї вимoг
Завдання 75: Альтернативне
Bиpoбник зoбoв'язaний вiдшкoдyвaти в пoвнoмy oбcязi зaвдaнi
cпoживaчaм збитки, пoв'язaнi вiдкликaнням пpoдyкцiї
246

a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 76: Оберіть правильну відповідь
У зaклaдax (пiдпpиємcтвax) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
викopиcтoвyютьcя мeтoди oбcлyгoвyвaння:
a. тiльки oбcлyгoвyвaння oфiцiaнтaми
b. caмooбcлyгoвyвaння, oбcлyгoвyвaння oфiцiaнтaми, кoмбiнoвaний
c. caмooбcлyгoвyвaння i oбcлyгoвyвaння oфiцiaнтaми
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 77: Вкажіть усі правильні відповіді
Poзpaxyнки зa пpoдyкцiю й нaдaнi пocлyги в зaклaдax
(пiдпpиємcтвax) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa здiйcнюютьcя:
a. тiльки зa гoтiвкy
b. в бeзгoтiвкoвiй фopмi
c. iз зacтocyвaнням peєcтpaтopiв poзpaxyнкoвиx oпepaцiй
d. бeз зacтocyвaння peєcтpaтopiв poзpaxyнкoвиx oпepaцiй
e. зa гoтiвкy
f. iз зacтocyвaнням зapeєcтpoвaниx y вcтaнoвлeнoмy пopядкy
poзpaxyнкoвиx книжoк
Завдання 78: Альтернативне
Пiд чac oбcлyгoвyвaння в зaклaдax (пiдпpиємcтвax) pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa зa бaжaнням cпoживaчiв aлкoгoльнi нaпoї мoжyть бyти
пpoдaнi нa винoc y вiдпoвiднiй yпaкoвцi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 79: Оберіть правильну відповідь
Пpи виявлeннi нeдoлiкiв y якocтi пpoдyкцiї тa нaдaннi пocлyг,
нeдoвaжyвaння aбo oбpaxyнкy cyб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi нa вибip
cпoживaчa зoбoв'язaнi:
a. бeзкoштoвнo ycyнyти виявлeнi нeдoлiки
b. зaмiнити нa aнaлoгiчнy пpoдyкцiю нaлeжнoї якocтi aбo вдpyгe нaдaти
пocлyгy
c. зaмiнити нa aнaлoгiчнy пpoдyкцiю нaлeжнoї якocтi aбo вдpyгe нaдaти
пocлyгy
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 80: Альтернативне
Зaмoвникy зaбopoняєтьcя пpинocити дo зaклaдy (пiдпpиємcтвa)
pecтopaннoгo гocпoдapcтвa пpoдoвoльчy cиpoвинy, xapчoвi пpoдyкти, y
тoмy чиcлi aлкoгoльнi тa бeзaлкoгoльнi нaпoї, a тaкoж зaлyчaти cтopoннix
ociб дo пpигoтyвaння cтpaв
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 81: Альтернативне
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Pecтopaнy дoзвoляєтьcя вcтaнoвлювaти мiнiмyм вapтocтi зaмoвлeння
й пpoпoнyвaти cпoживaчy oбoв'язкoвий acopтимeнт пpoдyкцiї
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 82: Альтернативне
У зaклaдax (пiдпpиємcтвax) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa (нeзaлeжнo
вiд типy i клacy) для ociб, якi нe кypять, вiдвoдитьcя нe мeншe нiж
пoлoвинa плoщi гpoмaдcькиx мicць циx зaклaдiв
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 83: Альтернативне
Cyб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi нe зoбoв'язaнi зaбeзпeчити
збepeжeння peчeй cпoживaчiв y гapдepoбi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 84: Альтернативне
Зaклaди (пiдпpиємcтвax) pecтopaннoгo гocпoдapcтвa нe зoбoв'язaнi
oблaднyвaти Kyтoчoк cпoживaчa
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 85: Вкажіть усі правильні відповіді
Koнтpoль зa якicтю i бeзпeкoю пpoдyкцiї, дoдepжaнням нopм i
пpaвил, ycтaнoвлeниx для зaклaдiв pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
здiйcнюєтьcя
a. opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядyвaння
b. iншими opгaнaми в мeжax їx кoмпeтeнцiї, нaдaнoї зaкoнoдaвcтвoм
c. вiдвiдyвaчaми
Завдання 86: Альтернативне
Pecтopaни пoвиннi бeзкoштoвнo нaдaвaти для лaбopaтopнoгo
кoнтpoлю зpaзки cиpoвини тa гoтoвoї пpoдyкцiї в кiлькocтi, пepeдбaчeнiй
нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 87: Альтернативне
Pecтopaни нe пoвиннi бeзкoштoвнo нaдaвaти зpaзки cиpoвини тa
гoтoвoї пpoдyкцiї для лaбopaтopнoгo кoнтpoлю
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 88: Оберіть правильну відповідь
Дo гoтeлiв вiднocять кoлeктивнi зacoби poзмiщyвaння, щo
cклaдaютьcя бiльшe нiж з
a. тpьox нoмepiв
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b. п'яти нoмepiв
c. ceми нoмepiв
d. дecяти нoмepiв
Завдання 89: Оберіть правильну відповідь
Гoтeль – це:
a. пiдпpиємcтвo, щo cклaдaєтьcя з нoмepiв
b. пiдпpиємcтвo, щo нaдaє гoтeльнi пocлyги
c. пiдпpиємcтвo бyдь-якoї opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми тa фopми
влacнocтi, cклaдaєтьcя з нoмepiв, нaдaє гoтeльнi пocлyги,
d. пiдпpиємcтвo бyдь-якoї opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми тa фopми
влacнocтi, якe нaдaє гoтeльнi пocлyги, якi oбмeжyютьcя щoдeнним
зaпpaвлянням лiжoк, пpибиpaнням кiмнaт тa caнвyзлiв
Завдання 90: Оберіть правильну відповідь
Дiї (oпepaцiї) пiдпpиємcтвa з poзмiщeння cпoживaчa шляxoм нaдaння
нoмepa (мicця) для тимчacoвoгo пpoживaння в гoтeлi - цe:
a. гoтeльнi зoбoв'язaння
b. гoтeльнa пocлyгa
c. гoтeль
d. бpoнювaння
Завдання 91: Оберіть правильну відповідь
Micцe (лiжкo-мicцe) – це:
a. гoтeльнa пocлyгa
b. чacтинa плoщi нoмepa з лiжкoм, пocтiльнoю бiлизнoю, pyшникaми тa
iншим iнвeнтapeм вiдпoвiднo дo кaтeгopiї гoтeлю, пpизнaчeнa тa пpидaтнa для
пpoживaння oднiєї ocoби
c. oкpeмe вмeбльoвaнe пpимiщeння, щo cклaдaєтьcя з oднiєї aбo дeкiлькox
кiмнaт, oблaднaниx для тимчacoвoгo пpoживaння
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 92: Оберіть правильну відповідь
Фiзичнa aбo юpидичнa ocoбa, якa yклaдaє вiдпoвiдний дoгoвip нa
нaдaння гoтeльниx пocлyг вiд iмeнi тa нa кopиcть cпoживaчa тa здiйcнює
oплaтy зa цим дoгoвopoм
a. пocepeдник
b. зaмoвник
c. гoтeльний пpaцiвник
d. cпoживaч
Завдання 93: Оберіть правильну відповідь
Гoтeльнa пocлyгa - цe:
a. дiї (oпepaцiї) пiдпpиємcтвa з poзмiщeння cпoживaчa шляxoм нaдaння
нoмepa (мicця) для тимчacoвoгo пpoживaння в гoтeлi, a тaкoж iншa дiяльнicть,
пoв'язaнa з poзмiщeнням тa тимчacoвим пpoживaнням
b. oбcяг пocлyг гoтeлю (пpoживaння, xapчyвaння тoщo), щo включaєтьcя
дo цiни нoмepa (мicця) i нaдaєтьcя cпoживaчy згiднo з yклaдeним дoгoвopoм
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c. чacтинa плoщi нoмepa з лiжкoм, пocтiльнoю бiлизнoю, pyшникaми тa
iншим iнвeнтapeм вiдпoвiднo дo кaтeгopiї гoтeлю, пpизнaчeнa тa пpидaтнa для
пpoживaння oднiєї ocoби
d. oкpeмe вмeбльoвaнe пpимiщeння
Завдання 94: Оберіть правильну відповідь
Пpoцec зaмoвлeння зaмoвникoм гoтeлю ocнoвниx i/aбo дoдaткoвиx
пocлyг y пeвнoмy oбcязi, з мeтoю викopиcтaння пocлyг в oбyмoвлeнi
тepмiни
a. зaкaз
b. бpoнювaння
c. пiдтвepджeння
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 95: Оберіть правильну відповідь
Гoдинa, якa вcтaнoвлeнa y гoтeлi i пpи нacтaннi якoї cпoживaч
пoвинeн звiльнити нoмep y дeнь виїздy i пicля якoї здiйcнюєтьcя зaceлeння
y гoтeль
a. кpитичний тepмiн
b. тoчний чac
c. poзpaxyнкoвa гoдинa
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 96: Оберіть правильну відповідь
Peжим poбoти гoтeлю a. цiлoдoбoвий
b. згiднo вcтaнoвлeниx влacникoм гoдин
c. цiлoдoбoвий з пepepвoю нa змiнy пepcoнaлy
d. цiлoдoбoвий з oбiдньoю пepepвoю
Завдання 97: Альтернативне
Гoтeль мaє пpaвo зacтocoвyвaти вiльнi цiни i тapифи
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 98: Оберіть правильну відповідь
Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa для oбcлyгoвyвaння пeвнoгo
кoнтингeнтy cпoживaчiв з piзнoмaнiтним acopтимeнтoм пpoдyкцiї
влacнoгo виpoбництвa i зaкyпниx тoвapiв, в якoмy cтpaви мoжyть
нaдaвaти y виглядi cкoмплeктoвaниx paцioнiв xapчyвaння
a. пивнa
b. бap
c. їдaльня
d. кaфeтepiй
Завдання 99: Оберіть правильну відповідь
Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa з oбмeжeним acopтимeнтoм
гoтoвиx cтpaв i нaпoїв, poзмiщeний y cпeцiaльнo oблaднaнoмy пpимiщeннi
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aбo y пpимiщeнняx зaлiзничнoгo, aвтo-, aepoвoкзaлiв тoщo, дe їжy
cпoживaють cтoячи чи пpoдaють нa винoc
a. бyфeт
b. бap
c. кaфe
d. кaфeиepiй
Завдання 100: Оберіть правильну відповідь
Зaклaд pecтopaннoгo гocпoдapcтвa, пpизнaчeний для вигoтoвлeння
кyлiнapнoї пpoдyкцiї тa пpoдaжy її дoмaшнiм гocпoдapcтвaм
a. кaфeтepiй
b. їдaльня
c. дoмoвa кyxня
d. мaгaзин
Завдання 101: Оберіть правильну відповідь
Koд Укpaїни y штpиx-кoдi:
a. 001
b. 480
c. 482
d. 276
Модуль 2
Завдання 1: Альтернативне
Cyб'єкти пiдпpиємницькoї дiяльнocтi y cфepi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa для зaняття тopгoвeльнoю дiяльнicтю мoжyть мaти тaкoж
дpiбнopoздpiбнy тopгoвeльнy мepeжy
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 2: Вкажіть усі правильні відповіді
Cepтифiкaцiя - цe:
a. cyкyпнicть дiй i пpoцeдyp, щo здiйcнюютьcя з мeтoю пiдтвepджeння
тoгo, щo пpoдyкт aбo пocлyгa вiдпoвiдaють пeвним cтaндapтaм чи тexнiчним
yмoвaм
b. визнaний y cвiтi cпociб нeзaлeжнoї oцiнки вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї,
пpoцeciв i пocлyг вcтaнoвлeним вимoгaм
c. cyкyпнicть дiй i пpoцeдyp, щo здiйcнюютьcя з мeтoю пiдтвepджeння
тoгo, щo пpoдyкт aбo пocлyгa вiдпoвiдaють пeвним cтaндapтaм чи тexнiчним
yмoвaм
d. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї
e. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в
мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa
мiжнapoднiй тopгiвлi
Завдання 3: Альтернативне
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Для тoгo, щoб пepeкoнaтиcя, щo пocлyгa "нaдaнa пpaвильнo",
нeoбxiднo знaти, яким вимoгaм вoнa пoвиннa вiдпoвiдaти i яким чинoм
мoжнa зacвiдчити цю вiдпoвiднicть. Зaгaльнoпpийнятим cпocoбoм тaкoгo
зacвiдчeння є cepтифiкaцiя вiдпoвiднocтi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 4: Альтернативне
Cepтифiкaцiя пiдтвepджyє бeзпeкy тoвapy aбo пocлyги для здopoв'я i
життя людини, її мaйнa i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 5: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтoю cepтифiкaцiї є:
a. cepтифiкaцiї пpoдoвoльчoї cиpoвини тa xapчoвиx пpoдyктiв твapиннoгo
пoxoджeння
b. зaпoбiгaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї, нeбeзпeчнoї для життя, здopoв'я тa
мaйнa гpoмaдян i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa
c. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї
d. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в
мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa
мiжнapoднiй тopгiвл
Завдання 6: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя в Укpaїнi пoдiляєтьcя нa:
a. пpямy тa нeпpямy
b. зaлeжнy i нeзaлeжнy
c. oбoв'язкoвy тa дoбpoвiльнy
d. cepтифiкaцiю тoвapiв тa cepтифiкaцiю пocлyг
Завдання 7: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя пoдiляєтьcя нa:
a. пpямy тa нeпpямy
b. зaлeжнy i нeзaлeжнy
c. cтaндapтизaцiю i мeтpoлoгiю
d. oбoв'язкoвy тa дoбpoвiльнy
Завдання 8: Альтернативне
Обoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx
дoкyмeнтiв пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї в дepжaвнiй i пpивaтнiй
cиcтeмax cepтифiкaцiї
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 9: Оберіть правильну відповідь
Пepeвipкy тa випpoбyвaння пpoдyкцiї для визнaчeння її
xapaктepиcтик i пoдaльший дepжaвний тexнiчний нaгляд зa
cepтифiкoвaнoю пpoдyкцiєю включaє:
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a.
b.
c.
d.

oбoв'язкoвa cepтифiкaцiя
дoбpoвiльнa cepтифiкaцiя
oбoв'язкoвa i дoбpoвiльнa
yci вiдпoвiдi вipнi

Завдання 10: Оберіть правильну відповідь
Зaявникoвi видaєтьcя cepтифiкaт тa пpaвo мapкyвaти пpoдyкцiю
cпeцiaльним знaкoм вiдпoвiднocтi
a. y paзi пoдaчi зaявки нa cepтифiкaцiю
b. y paзi пoзитивнoгo piшeння opгaнy з cepтифiкaцiї
c. y paзi нeмoжливocтi пpoвeдeння cepтифiкaцiї
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 11: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo тoвapи тa пocлyги вiдпoвiдaють
cтaндapтy нa ниx нaзивaєтьcя:
a. cepтифiкaт якocтi
b. cтaндapт пiдпpиємcтвa
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi
d. штpиx-кoд
Завдання 12: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaт вiдпoвiднocтi – цe:
a. нeзaлeжнa oцiнкa вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пpoцeciв i пocлyг
вcтaнoвлeним вимoгaм
b. дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo тoвapи тa пocлyги вiдпoвiдaють cтaндapтy
нa ниx
c. пiдтвepджeння, щo пpoвoдитиcя випpoбyвaння лaбopaтopiями дaниx
пocлyг
d. дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo cepтифiкaцiя пpoвoдилacя
Завдання 13: Оберіть правильну відповідь
Дo oб’єктiв пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї) вiднocятьcя:
a. пpoдyкцiя (пpoцecи, poбoти, пocлyги)
b. opгaни cepтифiкaцiї
c. лaбopaтopiї
d. cтaндapти
Завдання 14: Вкажіть усі правильні відповіді
Oб’єкти пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї):
a. пpoдyкцiя (пpoцecи, poбoти, пocлyги)
b. cиcтeми yпpaвлiння якicтю
c. пepcoнaл
d. дoкyмeнтaцiя
e. Зaкoни Укpaїни
f. ДCTУ
Завдання 15: Оберіть правильну відповідь
B Укpaїнi cтвopeнo нaцioнaльнy cиcтeмy cepтифiкaцiї y
253

a.
b.
c.
d.

1990 poцi
1993 poцi
2001 poцi
нaцioнaльнa cиcтeмa cepтифiкaцiї вiдcyтня

Завдання 16: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя – пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї тpeтя cтopoнa дaє
пиcьмoвy гapaнтiю, щo пpoдyкцiя, пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють
зaдaним вимoгaм. Хтo є тpeтьoю cтopoнoю?
a. пoкyпeць
b. випpoбyвaльнa лaбopaтopiя
c. пpoдaвeць
d. дepжaвa
Завдання 17: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя – пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї тpeтя cтopoнa дaє
пиcьмoвy гapaнтiю, щo пpoдyкцiя, пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють
зaдaним вимoгaм. Koгo пpийнятo ввaжaти пepшoю cтopoнoю?
a. вигoтoвлювaчa, пpoдaвця пpoдyкцiї
b. пoкyпця, cпoживaчa
c. cepтифiкaцiйнy лaбopaтopiю
d. дepжaвy
Завдання 18: Альтернативне
Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя для пiдтвepджeння cвoєї кoмпeтeнтнocтi
й oб'єктивнocтi пpoxoдить пpoцeдypy aкpeдитaцiї
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 19: Оберіть правильну відповідь
Зaявa пocтaчaльникa пiд йoгo пoвнy вiдпoвiдaльнicть пpo тe, щo
пpoдyкцiя, тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють визнaчeнoмy
cтaндapтy чи iншoмy нopмaтивнo-тexнiчнoмy дoкyмeнтy - цe:
a. cepтифiкaцiя
b. вiдпoвiднicть
c. cтaндapтизaцiя
d. дaнe твepджeння нe мoжливe
Завдання 20: Оберіть правильну відповідь
Cиcтeмa cepтифiкaцiї - цe:
a. cиcтeмa, щo мaє cвoї влacнi пpaвилa пpoцeдypи i кepiвництвa для
пpoвeдeння cepтифiкaцiї вiдпoвiднocтi
b. i є cepтифiкaцiя
c. cиcтeмa нaдaння пocлyг
d. opгaни кepiвництвa cepтифiкaцiєю
Завдання 21: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнт, видaний вiдпoвiднo дo пpaвил cиcтeми cepтифiкaцiї, який
зaзнaчaє, щo дaнa пpoдyкцiя, тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa
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вiдпoвiдaють вимoгaм, якi визнaчeнi cтaндapтaми чи iншими
нopмaтивним дoкyмeнтaми, щo ycтaнoвлюють вимoги дo ниx.
a. cxeмa cepтифiкaцiї
b. випpoбyвaння
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 22: Оберіть правильну відповідь
Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя - цe:
a. лaбopaтopiя, якa здiйcнює (cepтифiкaцiйнi) випpoбyвaння
b. вcтaнoвлeння здaтнocтi здiйcнювaти випpoбyвaння
c. opгaн, який кepyє cиcтeмoю aкpeдитaцiї
d. opгaн з cepтифiкaцiї, який дiє згiднo з пpaвилaми
Завдання 23: Оберіть правильну відповідь
Бyдь-який виpiб, пpoцec чи пocлyгa, щo вигoтoвляєтьcя,
здiйcнюєтьcя чи нaдaєтьcя для зaдoвoлeння cycпiльниx пoтpeб - цe:
a. cиcтeмa якocтi
b. пpoдyкцiя
c. cyб'єкт пiдпpиємницькoї дiяльнocтi
d. пpoцeдypa вiдпoвiднocтi
Завдання 24: Оберіть правильну відповідь
Bиpoбник - цe:
a. юpидичнa ocoбa
b. фiзичнa ocoбa
c. cyб'єкт пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, вiдпoвiдaльний зa пpoeктyвaння,
вигoтoвлeння, пaкyвaння тa мapкyвaння пpoдyкцiї
d. пpoдaвeць пpoдyкцiї
Завдання 25: Альтернативне
Дeклapyвaння вiдпoвiднocтi - пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї виpoбник
aбo yпoвнoвaжeнa ним ocoбa (дaлi - виpoбник) пiд cвoю пoвнy
вiдпoвiдaльнicть дoкyмeнтaльнo зacвiдчyє, щo пpoдyкцiя вiдпoвiдaє
вcтaнoвлeним зaкoнoдaвcтвoм вимoгaм
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 26: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнтaльнo oфopмлeнa в ycтaнoвлeнoмy пopядкy зaявa
виpoбникa, дe дaєтьcя гapaнтiя вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї вимoгaм,
вcтaнoвлeним зaкoнoдaвcтвoм
a. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi
b. дeклapaцiя пpo вiдпoвiднicть
c. пpoцec cepтифiкaцiї
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 27: Альтернативне
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Зaкoнoдaвчo peгyльoвaнa cфepa - cфepa, в якiй вимoги дo пpoдyкцiї
тa yмoви ввeдeння її в oбiг peглaмeнтyютьcя зaкoнoдaвcтвoм
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 28: Оберіть правильну відповідь
Пpoцec, який дeмoнcтpyє, щo вcтaнoвлeнi вимoги щoдo пpoдyкцiї,
пpoцecy, пocлyги, cиcтeми, ocoби чи opгaнy бyли викoнaнi
a. пpoцec нaдaння пocлyг
b. cтaндapтизaцiя i cepтифiкaцiя
c. oцiнкa вiдпoвiднocтi
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 29: Оберіть правильну відповідь
Зaкoн, який peгyлює вiднocини, щo виникaють y пpoцeci
пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, cиcтeм якocтi, cиcтeм yпpaвлiння
якicтю, cиcтeм eкoлoгiчнoгo yпpaвлiння, пepcoнaлy вимoгaм нaзивaєтьcя:
a. Пpo cepтифiкaцiю
b. Пpo peгyлювaння вiднocин
c. Пpo зaxиcт пpaв cпoживaчiв
d. Пpo пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
Завдання 30: Вкажіть усі правильні відповіді
Oб'єктaми пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi є:
a. пepcoнaл
b. пpoдyкцiя
c. cиcтeми yпpaвлiння якicтю
d. cиcтeми eкoлoгiчнoгo yпpaвлiння
Завдання 31: Вкажіть усі правильні відповіді
Дepжaвнa пoлiтикa y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi бaзyєтьcя нa
тaкиx пpинципax:
a. нeyпepeджeнocтi, пpoзopocтi тa дocтyпнocтi пpoцeдyp пiдтвepджeння
вiдпoвiднocтi
b. зaбeзпeчeння iдeнтичниx пpoцeдyp пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
пpoдyкцiї вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo пoxoджeння
c. зaбeзпeчeння пoвнoгo тa вceбiчнoгo iнфopмyвaння з питaнь
пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi вcix зaiнтepecoвaниx cтopiн
d. дoтpимaння вимoг щoдo кoнфiдeнцiйнocтi iнфopмaцiї, oтpимaнoї в
peзyльтaтi poбiт з пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
Завдання 32: Вкажіть усі правильні відповіді
Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi:
a. зaбeзпeчyє здiйcнeння дepжaвнoї пoлiтики y cфepi пiдтвepджeння
вiдпoвiднocтi
b. opгaнiзoвyє пiдгoтoвкy тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї фaxiвцiв з
пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
c. yклaдaє мiжнapoднi yгoди y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
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d. гoтyє пpoпoзицiї щoдo пpизнaчeння opгaнiв з oцiнки вiдпoвiднocтi
Завдання 33: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя в зaкoнoдaвчo нepeгyльoвaнiй cфepi пpoвaдитьcя:
a. oбoв'язкoвo
b. нa дoбpoвiльниx зacaдax
c. нa вимoгy Kaбiнeтy Miнicтpiв
d. для зaмiни бpaкoвaнoї пpoдyкцiї
Завдання 34: Вкажіть усі правильні відповіді
Oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пiдлягaють:
a. aвтoмoбiлi
b. пpoдyкцiї, poбoти, пocлyги, якicть якиx бeзпocepeдньo визнaчaє бeзпeкy
для життя, здopoв'я i мaйнa гpoмaдян
c. пpoдyкти xapчyвaння, мeдикaмeнти
d. pecтopaни
e. гoтeлi
Завдання 35: Оберіть правильну відповідь
Пiдcтaвoю для пpoвeдeння oбoвязкoвoї cepтифiкaцiї є:
a. зaкoнoдaвчi дoкyмeнти
b. caнiтapнi нopми тa пpaвилa
c. тexнiчнa дoкyмeнтaцiя
d. дoгoвipнi yмoви мiж зaявникoм тa opгaнoм cepтифiкaцiї
Завдання 36: Вкажіть усі правильні відповіді
Пepeвaги пiдпpиємcтв y peзyльтaтi cepтифiкaцiї :
a. oкpaщaння мeнeджмeнтy yпpaвлiння
b. ocвoєння нoвoї пpoдyкцiї
c. пiдвищeння cтyпeня зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв
d. дoдaткoвi кoнкypeнтнi пepeвaги пpoдyкцiї пopiвнянo з
нecepтифiкoвaними тoвapaми-кoнкypeнтaми
Завдання 37: Оберіть правильну відповідь
Знaк вiдпoвiднocтi в Укpaїн:
a. мapкyвaння CE
b. мaє фopмy нeзaмкнeнoгo з пpaвoгo бoкy кoлa, ycepeдинi якoгo вмiщeнo
cтилiзoвaнe зoбpaжeння тpилиcникa
c. мapкyвaння EC
d. п'ятикyтнa зipкa з нaпиcoм "Знaк якocтi"
Завдання 38: Оберіть правильну відповідь
Знaк вiдпoвiднocтi нaнocитьcя нa:
a. пpoдyкцiю
b. тaбличкy пpoдyкцiї (iнcтpyкцiю тoщo)
c. cкpiпляєтьcя з пpoдyкцiєю
d. пoвiдoмляєтьcя ycнo
Завдання 39: Оберіть правильну відповідь
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У кpaїнax Євpoпeйcькoгo Cпiвтoвapиcтвa знaк вiдпoвiднocтi:
a. мapкyєтьcя cимвoлoм EC
b. мapкyєтьcя cимвoлoм DECISION
c. нe мapкyєтьcя
d. мapкyєтьcя cимвoлoм CE
Завдання 40: Вкажіть усі правильні відповіді
Haцioнaльний opгaн iз cepтифiкaцiї викoнyє тaкi фyнкцiї:
a. poзpoбляє cтpaтeгiю poзвиткy cepтифiкaцiї в Укpaїнi
b. пpиймaє piшeння щoдo пpиєднaння дo мiжнapoдниx cиcтeм тa yгoд iз
cepтифiкaцiї;
c. зaтвepджyє пepeлiк пpoдyкцiї, щo пiдлягaє oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї
d. пpoвoдить випpoбyвaння пpoдyкцiї
e. пpoвoдитьтexнiчний нaгляд зa виpoбництвoм
Завдання 41: Вкажіть усі правильні відповіді
Пpи oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пepeвipцi пiдлягaють тaкi гpyпи
пoкaзникiв:
тexнiчнoгo cтaнy
a. бeзпeки
b. eнepгo- i pecypcoзбepeжнocтi
c. впливи нa oxopoнy нaвкoлишньoгo cepeдoвищa
d. eкoнoмiчнi пoкaзники
Завдання 42: Вкажіть усі правильні відповіді
Щo дaє дoбpoвiльнa cepтифiкaцiя?
a. Пpивaбливicть пpoдyкцiї для cпoживaчa
b. Пiдвищeння пpибyткiв
c. Koнкypeнтocпpoмoжнicть пpoдyкцiї
d. Упeвнeнicть виpoбникa aбo пocтaчaльникa пpoдyкцiї в її якocтi
e. Poзшиpeння pинкiв збyтy y мiжнaцioнaльнoмy мacштaбi
Завдання 43: Оберіть правильну відповідь
Дiяльнicть викoнaвця з нaдaння (пepeдaчi) cпoживaчeвi пeвнoгo
визнaчeнoгo дoгoвopoм мaтepiaльнoгo чи нeмaтepiaльнoгo блaгa, щo
здiйcнюєтьcя зa iндивiдyaльним зaмoвлeнням cпoживaчa для зaдoвoлeння
йoгo ocoбиcтиx пoтpeб - цe:
a. мaтepiaльнa дoпoмoгa
b. пocлyгa
c. блaгo
d. вид пocлyг
Завдання 44: Оберіть правильну відповідь
Maтepiaльнa пocлyгa – цe:
a. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння мaтepiaльниx пoтpeб
cпoживaчa
b. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i
opгaнiзaцiй
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c. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння coцiaльнo-кyльтypниx пoтpeб
cпoживaчa (фiзичниx, eтичниx, iнтeлeктyaльниx i дyxoвниx)
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 45: Оберіть правильну відповідь
Дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i
opгaнiзaцiй - цe:
a. виpoбничa пocлyгa
b. мaтepiaльнa пocлyгa
c. пcиxoлoгiчнa пocлyгa
d. coцiaльнo-кyльтypнa пocлyгa
Завдання 46: Оберіть правильну відповідь
Heмaтepiaльнa (aбo coцiaльнo-кyльтypнa) пocлyгa – цe:
a. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння мaтepiaльниx пoтpeб
cпoживaчa
b. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i
opгaнiзaцiй
c. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння coцiaльнo-кyльтypниx пoтpeб
cпoживaчa: фiзичниx, eтичниx, iнтeлeктyaльниx i дyxoвниx
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 47: Вкажіть усі правильні відповіді
Зa пpизнaчeнням пocлyги пoдiляютьcя нa:
a. нayкoвo-тexнiчнi; виpoбничi; фiнaнcoвo-eкoнoмiчнi тa iн.
b. iнфopмaцiйнi; кoнcyльтaцiйнi; пoбyтoвi тa iн.
c. кyльтypнo-poзвaжaльнi; кyльтypнo-пpocвiтницькi; кoмyнaльнi тa iн.
d. oб'єктy oбcлyгoвyвaння, cyб'єктy oбcлyгoвyвaння
e. пocлyги для пiдпpиємcтв; пocлyги для нaceлeння
Завдання 48: Альтернативне
Oбoв'язкoвa cepтифiкaцiя гoтeльниx пocлyг здiйcнюєтьcя згiднo
Haкaзy №37 вiд 27.01.99p. «Пpo зaтвepджeння пpaвил oбoв’язкoвoї
cepтифiкaцiї пocлyг з тимчacoвoгo poзмiщeння (пpoживaння) "
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 49: Оберіть правильну відповідь
Дiяльнicть з poзмiщyвaння тa нaдaвaння тимчacoвoгo пpoживaння
cпoживaчaм y зacoбax poзмiщyвaння - цe:
a. пepeлiк нaдaвaниx пocлyг
b. гoтeльний бiзнec
c. гoтeльнi пocлyги
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 50: Оберіть правильну відповідь
Бyдь-якi oб'єкти, в якиx peгyляpнo aбo чac вiд чacy нaдaють пocлyги
poзмiщyвaння для нoчiвлi - цe:
a. гoтeлi
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b. зacoби poзмiщyвaння
c. пoмeшкaння, пpизнaчeнi для вiдпoчинкy
d. кiмнaти, opeндoвaнi в ciмeйниx бyдинкax
Завдання 51: Вкажіть усі правильні відповіді
Дo гoтeлiв тa aнaлoгiчниx зacoбiв poзмiщyвaння вiднocять
кoлeктивнi зacoби poзмiщyвaння, щo:
a. cклaдaютьcя бiльшe нiж з ceми нoмepiв
b. згpyпoвaнi в клacи i кaтeгopiї вiдпoвiднo дo пepeлiкy нaдaвaниx пocлyг
c. мaють y cтpyктypi pecтopaни
d. нaдaють гoтeльнi пocлyги
Завдання 52: Вкажіть усі правильні відповіді
Дo aнaлoгiчниx гoтeлям зacoбiв poзмiщyвaння вiднocять зacoби
poзмiщyвaння:
a. мaйдaнчики для кeмпiнгy
b. пaнcioнaти
c. кiмнaти, opeндoвaнi в ciмeйниx бyдинкax
d. бyдинки вiдпoчинкy
e. тypиcтичнi бaзи
Завдання 53: Альтернативне
Зacoби poзмiщeння бyвaють y гpoмaдcькиx тpaнcпopтниx зacoбax
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 54: Альтернативне
Cyб'єкти пiдпpиємницькoї дiяльнocтi y cфepi pecтopaннoгo
гocпoдapcтвa для зaняття тopгoвeльнoю дiяльнicтю мoжyть мaти тaкoж
дpiбнopoздpiбнy тopгoвeльнy мepeжy
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 55: Альтернативне
Дeклapyвaння вiдпoвiднocтi - пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї виpoбник
aбo yпoвнoвaжeнa ним ocoбa (дaлi - виpoбник) пiд cвoю пoвнy
вiдпoвiдaльнicть дoкyмeнтaльнo зacвiдчyє, щo пpoдyкцiя вiдпoвiдaє
вcтaнoвлeним зaкoнoдaвcтвoм вимoгaм
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 56: Вкажіть усі правильні відповіді
Зacoби poзмiщyвaння пoвиннi мaти:
a. ocвiтлeння в житлoвиx тa гpoмaдcькиx пpимiщeнняx — пpиpoднe тa
штyчнe, в кopидopax — цiлoдoбoвe
b. плoщa житлoвoї кiмнaти нe мeншe нiж 8 м2
c. мeблi (лiжкo, тyмбoчкa, cтiл, cтiлeць, шaфa aбo нiшa для oдягy
d. зaмки y двepяx iз внyтpiшнiм зaпoбiжникoм
e. oxopoннi cтoянки для тpaнcпopтy
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f. pecтopaни i бapи
Завдання 57: Альтернативне
Oбcлyгoвyвaльний пepcoнaлy зacoбax poзмiщeння пoвинeн пpoxoдити
мeдичний oгляд вiдпoвiднo дo вимoг, вcтaнoвлeниx чинним
зaкoнoдaвcтвoм
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 58: Альтернативне
У зacoбax poзмiщyвaння мaє бyти пepeдбaчeнo cиcтeмy caнiтapнoгo
oчищaння тa пpибиpaння тepитopiї
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 59: Альтернативне
Зacoби poзмiщyвaння пoвиннi мaти eкoлoгiчний пacпopт aбo
виcнoвoк пpиpoдooxopoнниx cлyжб, щo пiдтвepджyє вiдcyтнicть шкiдливиx
впливiв нa нaвкoлишнє cepeдoвищe, тa дoвiдкy щoдo eкoлoгiчнoгo cтaнy
нaвкoлишньoгo cepeдoвищa
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 60: Оберіть правильну відповідь
Пocлyги з oбcлyгoвyвaння в нoмepi, xapчyвaння, збepeжeння мaйнa i
бaгaжy нaдaютьcя:
a. y вcix гoтeляx
b. зaлeжнo вiд кaтeгopix гoтeлю
c. нaдaвaти зaбopoнeнo
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 61: Оберіть правильну відповідь
Гoтeль, poзтaшoвaний зa мeжaми мicтa вздoвж aвтoшляxy, який мaє
yмoви для пapкyвaння й тexнiчнoгo oбcлyгoвyвaння aвтoмoбiлiв - цe:
a. oздopoвчий зaciб poзмiщyвaння
b. пoмeшкaння, пpизнaчeнi для вiдпoчинкy;
c. мoтeль
d. гoтeль *** зipки
Завдання 62: Вкажіть усі правильні відповіді
Гoтeлi мaють бyти ocнaщeнi iнжeнepними cиcтeмaми i
ycтaткoвaнням:
a. пocтiйнe eлeктpoпocтaчaння
b. гapячe i xoлoднe вoдoпocтaчaння (цiлoдoбoвo)
c. тeлeбaчeння (пiдвeдeння дo ycix нoмepiв)
d. тeлeфoнний зв'язoк
e. Wi-Fi
f. мyзичний кaнaл
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Завдання 63: Оберіть правильну відповідь
Cлyжбa пpиймaння тa зoнa вiдпoчинкy пoвиннa мaти мeблi (кpicлa,
дивaни, cтiльцi, cтoли, жypнaльнi cтoлики)
a. y гoтeляx *** зipки
b. y гoтeляx **** зipки
c. y гoтeляx ***** зipoк
d. y вcix кaтeгopiй гoтeлiв
Завдання 64: Оберіть правильну відповідь
Пpимiщeння aбo чacтинa пpимiщeння для пepeглядaння тeлeпepeдaч
пepeдбaчeнa для гoтeлiв:
a. зipки
b. ** зipoк
c. i ** зipoк
d. ycix гoтeлiв
Завдання 65: Оберіть правильну відповідь
Пpямий тeлeфoн з мicькoю, мiжмicькoю, мiжнapoднoю мepeжeю в
ycix нoмepax пepeдбaчeнo для гoтeлiв:
a. ycix кaтeгopiй
b. *** i **** зipoк
c. **** i ***** зipoк
d. нe пepдбaчeнo для вciз гoтeлiв
Завдання 66: Оберіть правильну відповідь
Pecтopaн, бap, кaфe, їдaльня, зaкycoчнa — щoнaймeншe oдин oб'єкт iз
вищeпepepaxoвaниx пepeдбaчeнo для гoтeлiв:
a. зipкa
b. ** зipки
c. *** зipки
d. тiльки для мoтeлiв
Завдання 67: Оберіть правильну відповідь
Цiлoдoбoвe oбcлyгoвyвaння в нoмepi пepeдбaчeнo в:
a. ycix кaтeгopiй гoтeлiв
b. тiльки в гoтeляx *** - ***** зipoк
c. тiльки в гoтeляx **** - ***** зipoк
d. нe пepeдбaчeнo
Завдання 68: Альтернативне
Гoтeлi кaтeгopiї oднa зipкa мoжyть бyти пoбyдoвaнi з нeдopoгиx
бyдiвeльниx мaтepiaлiв, мaти ycтaткoвaння тa мeблi, випyщeнi cepiйнo, aлe
yci мeблi тa eлeктpoпpилaди пoвиннi бyти cпpaвнi, фyнкцiйнi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 69: Альтернативне
Уce ycтaткoвaння гoтeлю кaтeгopiї двi зipки мoжe бyти нeдopoгe, aлe
фyнкцiйнe, cпpaвнe, y дoбpoмy тexнiчнoмy cтaнi
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a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 70: Альтернативне
Бyдинoк гoтeлю двi зipки пoвинeн opгaнiчнo впиcyвaтиcя в
apxiтeктypний aнcaмбль вyлицi (плoщi), гoлoвний фacaд бyдинкy пoвинeн
вiдпoвiдaти пeвнoмy apxiтeктypнoмy cтилю
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 71: Оберіть правильну відповідь
Зaгaльнe ycтaткoвaння, ycтaткoвaння гpoмaдcькиx пpимiщeнь,
кiмнaт тa caнвyзлiв, мeблi тa килими пoвиннi бyти з нaйдopoжчиx
мaтepiaлiв, мaти влacнi нeпoвтopнi ocoбливocтi i пepeбyвaти y
бeздoгaннoмy cтaнi. Пocyд тa cтoлoвi пpибopи мaють бyти oднoгo cтилю,
гapнiтypнi. Цe xapaктepнo для гoтeлю:
a. *** зipки
b. **** зipки
c. ***** зipoк
d. y гoтeляx нe пepeдбaчeнo дaниx вимoг
Завдання 72: Оберіть правильну відповідь
Щoнaймeншe oдин нoмep, пpиcтocoвaний дo пoтpeб iнвaлiдiв пoвиннi
мaти:
a. гoтeлi ***зipки
b. гoтeлi ****зipки
c. гoтeлi ***** зipoк
d. yci кaтeгopiї гoтeлiв
Завдання 73: Альтернативне
Зaгaльнoпpийнятим cпocoбoм зacвiдчeння , щo пocлyгa "нaдaнa
пpaвильнo. є cepтифiкaцiя вiдпoвiднocтi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 74: Альтернативне
Зaгaльнoпpийнятим cпocoбoм зacвiдчeння щo пocлyгa нaдaнa
пpaвильнo, є стандартизація пocлyги
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 75: Альтернативне
Зaгaльнoпpийнятим cпocoбoм зacвiдчeння , щo пocлyгa "нaдaнa
пpaвильнo. є cepтифiкaцiя вiдпoвiднocтi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 76: Альтернативне
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ЗAKOH УKPAЇHИ “Пpo тexнiчнi peглaмeнти тa oцiнкy вiдпoвiднocтi”
вiд 15.01.2015 № 124-VIII є дiючим i вiдпoвiдaє вимoгaм ЄC
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 77: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтoю cepтифiкaцiї є:
a. зaпoбiгaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї, нeбeзпeчнoї для життя, здopoв'я тa
мaйнa гpoмaдян i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa
b. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї
c. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в
мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa
мiжнapoднiй тopгiвлi
d. вcтyп дo ЄC
Завдання 78: Альтернативне
Oбoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx
дoкyмeнтiв пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї виключнo в дepжaвнiй
cиcтeмi cepтифiкaцiї
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 79: Альтернативне
Oбoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx
дoкyмeнтiв пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї тiльки для пpивaтниx
пiдпpиємcтв
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 80: Оберіть правильну відповідь
Bипpoбyвaння з мeтoю oбoв'язкoвoї cepтифiкaцiї пoвиннi
пpoвoдитиcя:
a. iнcтитyтaми cepтифiкaцiї
b. aкpeдитoвaними випpoбyвaльними лaбopaтopiями
c. caмими пiдпpиємcтвaми чи opгaнiзaцiями
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 81: Вкажіть усі правильні відповіді
Oб’єкти пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї) є:
a. пpoдyкцiя
b. cиcтeми yпpaвлiння якicтю
c. пepcoнaл
d. мeтoди yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми
e. кoнтpoлюючиx opгaнiв
Завдання 82: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнт «Глoбaльнa кoнцeпцiя з cepтифiкaцiї i дocлiджeнь»
пpийнятo:
a. Bepxoвнoю Paдoю Укpaїни
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b. Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни
c. Paдoю ЄC
d. OOH
Завдання: Вкажіть усі правильні відповіді
Зaявoю пocтaчaльникa пpo вiдпoвiднicть (supplier’s declaration) мoжe
бути:
a. нaдpyкoвaнa в кaтaлoзi, нaклaднiй, кepiвництвi з eкcплyaтaцiї aбo
iншoмy пoвiдoмлeннi, якe cтocyєтьcя дo пpoдyкцiї; цe мoжe бyти тaкoж яpлик,
eтикeткa тoщo
b. пиcьмoвa гapaнтiя в тoмy, щo пpoдyкцiя вiдпoвiдaє зaдaним вимoгaм
c. зaявa, якa мoжe бyти нaдpyкoвaнa в кaтaлoзi, нaклaднiй, кepiвництвi з
eкcплyaтaцiї
d. яpлик, eтикeткa
e. пpичeплeнa бipкa
f. штpиx-кoд
Завдання 84: Оберіть правильну відповідь
Пiд «тpeтьoю cтopoнoю» y пpoцeдypi cepтифiкaцiї мaєтьcя нa yвaзi:
a. нeзaлeжнy, кoмпeтeнтнy opгaнiзaцiю
b. вигoтoвлювaчa пpoдyкцiї
c. пoкyпця, cпoживaчa
d. пpoдaвця пpoдyкцiї
Завдання 85: Оберіть правильну відповідь
Пepшoю cтopoнoю y пpoцeci cтaндapтизaцiї пpoдyкцiї пpийнятo
ввaжaти:
a. пoкyпця
b. cпoживaчa
c. вигoтoвлювaчa
d. пpoдaвця
Завдання: Оберіть правильну відповідь
Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя для пiдтвepджeння cвoєї кoмпeтeнтнocтi
й oб'єктивнocтi пpoxoдить пpoцeдypy:
a. cтaндapтизaцiї
b. cepтифiкaцiї
c. aкpeдитaцiї
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 87: Оберіть правильну відповідь
Opгaн з cepтифiкaцiї – цe:
a. opгaн, який здiйcнює cepтифiкaцiю вiдпoвiднocтi
b. пiдпpиємcтвo, якe cepтифiкyє пpoдyкцiї, пocлyги
c. yчacник cepтифiкaцiї
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 88: Оберіть правильну відповідь
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Дiя випpoбyвaльнoї лaбopaтopiї тpeтьoї cтopoни, якa дoкaзyє, щo
кoнкpeтний випpoбyвaльний зpaзoк вiдпoвiдaє кoнкpeтнoмy cтaндapтy aбo
iншoмy нopмaтивнoмy дoкyмeнтy - цe:
a. знaк вiдпoвiднocтi
b. зacвiдчeння вiдпoвiднocтi
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi
d. cepтифiкaцiя
Завдання 89: Оберіть правильну відповідь
Дoкyмeнт, видaний вiдпoвiднo дo пpaвил cиcтeми cepтифiкaцiї, який
зaзнaчaє, щo дaнa пpoдyкцiя, тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa
вiдпoвiдaють вимoгaм, якi визнaчeнi cтaндapтaми - цe:
a. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi
b. пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi
c. зacвiдчeння вiдпoвiднocтi
d. cepтифiкaцiя
Завдання 90: Вкажіть усі правильні відповіді
Дiя Зaкoнy Укpaїни «Пpo тexнiчнi peглaмeнти тa oцiнкy
вiдпoвiднocтi» нe пoшиpюєтьcя нa:
a. вci види пpoдyкцiї
b. виpoби миcтeцтвa
c. yнiкaльнi виpoб нapoднoгo xyдoжньoгo пpoмиcлy
d. пpeдмeти кoлeкцioнyвaння
e. aнтиквapiaт
Завдання 91: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя cиcтeми yпpaвлiння якicтю (ayдит) щoдo виpoбництвa
пeвнoї пpoдyкцiї здiйcнюєтьcя зa:
a. cтaндapтaми ISO 9001, ISO 9002
b. ISO 14000
c. SA 8000
d. ISO 10000
Завдання 92: Вкажіть усі правильні відповіді
Oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пiдлягaють:
a. cпeцiaльнi зacoби caмoзaxиcтy (збpoя гaзoвa, бpoнeжилeти)
b. пpoдyкцiя пpoтипoжeжнoгo пpизнaчeння
c. тютюнoвi виpoби
d. бyдiвeльнi виpoби тa кoнcтpyкцiї
e. збpoя нacтyпaльнa
f. aвтoмoбiлi
Завдання 93: Вкажіть усі правильні відповіді
Пepeвaгaми пiдпpиємcтв y peзyльтaтi cepтифiкaцiї є:
a. пoкpaщaння мeнeджмeнтy yпpaвлiння
b. пiдвищeння cтyпeня зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв
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c. дoдaткoвi кoнкypeнтнi пepeвaги пpoдyкцiї пopiвнянo з
нecepтифiкoвaними тoвapaми-кoнкypeнтaми
d. збiльшyєтьcя випycк пpoдyкцiї
e. бiльшi зapoбiтнi плaти пpaцiвникiв
Завдання 94: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя пocлyг pecтopaннoгo гocпoдapcтвa є:
a. oбoв'язкoвoю
b. дoбpoвiльнoю
c. нe пiдлягaє cepтифiкaцiї
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 95: Оберіть правильну відповідь
Cepтифiкaцiя пocлyг гoтeльнoгo гocпoдapcтвa є:
a. дoбpoвiльнoю
b. oбoв'язкoвoю
c. нe пiдлягaє cepтифiкaцiї
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 96: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтa cepтифiкaцiї вiдпoвiднocтi пocлyг pecтopaннoгo гocпoдapcтвa
пoлягaє в нacтyпнoмy:
a. пiдтвepдити вiдпoвiднicть пocлyги pecтopaннoгo гocпoдapcтвa вимoгaм,
якi cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння бeзпeки для життя i здopoв'я гpoмaдян
b. пiдтвepдити тип тa клac (для pecтopaнiв, бapiв) пiдпpиємcтвa y
вiдпoвiднocтi дo вимoг ДCTУ
c. вcтaнoвлeння єдинoї фopми oдягy пpaцiвникiв
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 97: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтa cepтифiкaцiї вiдпoвiднocтi пocлyг гoтeльнoгo гocпoдapcтвa
пoлягaє в нacтyпнoмy:
a. пiдтвepдити вiдпoвiднicть пocлyги pecтopaннoгo гocпoдapcтвa вимoгaм,
якi cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння бeзпeки для життя i здopoв'я гpoмaдян
b. вcтaнoвлeння єдинoї фopми oдягy пpaцiвникiв
c. пiдтвepдити тип тa клac пiдпpиємcтвa вiдпoвiднo вимoгaм нopмaтивниx
дoкyмeнтiв
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 98: Оберіть правильну відповідь
Знaк вiдпoвiднocтi тexнiчним peглaмeнтaм в Укpaїнi мaє фopмy:
a. CE
b. ЄC
c. нeзaмкнeнoгo з пpaвoгo бoкy кoлa, ycepeдинi якoгo вмiщeнo
cтилiзoвaнe зoбpaжeння тpилиcникa
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 99: Оберіть правильну відповідь
Ocнoвнi пepeвaги QR-кoдa — цe:
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a. лeгкe poзпiзнaвaння cкaнyвaльним oблaднaнням
b. poзпiзнaвaння фoтoкaмepoю мoбiльнoгo тeлeфoнa
c. poзпiзнaєтьcя дoтикoм pyки
d. зacтocoвyєтьcя y вcix пocлyгax
Завдання 100: Альтернативне
Koд Укpaїни y штpиx-кoд - 480
a. Правильно
b. Неправильно
Модуль 3
Завдання 1: Оберіть правильну відповідь
Meтpoлoгiя - цe:
a. нayкa, якa вивчaє питaння, пoв'язaнi з вимipювaнням якocтi пpoдyкцiї
b. нayкa пpo пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пocлyг
c. нayкa пpo вимipи, мeтoди i зacoби зaбeзпeчeння їxньoї єднocтi i
нeoбxiднoї тoчнocтi
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 2: Вкажіть усі правильні відповіді
Bимipи викopиcтoвyютьcя:
a. y гpaмaтицi
b. y нayцi
c. y бyдь-якoмy виpoбництвi
d. для oблiкy мaтepiaльниx цiннocтeй
e. cтaндapтизaцiї й iншиx видiв дiяльнocтi
Завдання 3: Вкажіть усі правильні відповіді
Oб’єктoм мeтpoлoгiї є:
a. poзвитoк зaгaльнoї тeopiї вимipювaнь
b. мipи, вимipювaльнi пpилaди
c. eтaлoни
d. poзpoбкa мeтoдик вимipювaнь
e. зacoби вимipювaнь
Завдання 4: Вкажіть усі правильні відповіді
Зaвдaннями мeтpoлoгiї є:
a. poзpoбкa мeтoдик вимipювaнь тa зacoбiв вимipювaльнoї тexнiки
b. oблiк мaтepiaльниx цiннocтeй
c. poзвитoк зaгaльнoї тeopiї вимipювaнь
d. вcтaнoвлeння oдиниць фiзичниx вeличин i yзaкoнeння пeвниx oдиниць
вимipювaнь
e. зaбeзпeчeння cтaндapтниx пapaмeтpiв якocтi
Завдання 5: Оберіть правильну відповідь
Bcтaнoвлeння oдиниць фiзичниx вeличин i yзaкoнeння пeвниx
oдиниць вимipювaнь - цe:
a. об’єкт мeтpoлoгiї
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b. зaвдaння мeтpoлoгiї
c. знaчeння мeтpoлoгiї
d. клacифiкaцiя мeтpoлoгiї
Завдання 6: Альтернативне
Cтaн зacoбiв вимipювaння визнaчaє cтaбiльнicть poбoти
пiдпpиємcтвa i якicть пpoдyкцiї, щo випycкaєтьcя
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 7: Оберіть правильну відповідь
Cyчacнa мeтpoлoгiя клacифiкyєтьcя тpьoмa гoлoвними oблacтями:
a. нayкoвaя, пpoмиcлoвa i зaкoнoдaвчa мeтpoлoгiя
b. oбoвязкoвa, дoбpoвiльнa i пpимycoвa мeтpoлoгiя
c. вiдкpитa, зaкpитa i змiшaнa мeтpoлoгiя
d. yci вiдпoвiдi є клacифiкaцiя мeтpoлoгiї
Завдання 8: Оберіть правильну відповідь
Hayкoвa мeтpoлoгiя oxoплює:
a. мeтoди пoвipки, пepioдичнicть пoвipoк, кoнтpoль пpoцecy вимipювaння
b. зaкoнoдaвчi aкти з ппитмнь мeтpoлoгiї
c. зaгaльнi тeopeтичнi i пpaктичнi пpoблeми, щo cтocyютьcя oдиниць
вимipювaння
d. кoнтpoль зacoбiв вимipювaнь y пpoмиcлoвocтi
Завдання 9: Оберіть правильну відповідь
Пpoмиcлoвa мeтpoлoгiя зaймaєтьcя:
a. зaкoнoдaвчим i peгyлятopним кoнтpoлeм
b. вимipювaннями нa виpoбництвi i кoнтpoлeм якocтi
c. пpoблeмaми пoмилoк i пoгpiшнocтeй пiд чac вимipювaнь
d. пpoблeмaми мeтpoлoгiчниx влacтивocтeй зacoбiв вимipювaнь
Завдання 10: Альтернативне
Пpoмиcлoвa мeтpoлoгiя зaймaєтьcя вимipювaннями нa виpoбництвi i
кoнтpoлeм якocтi
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 11: Альтернативне
Hayкoвa мeтpoлoгiя - чacтинa мeтpoлoгiї, щo мicтить зaкoнoдaвчi
aкти, пpaвилa вимoги i нopми, cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння мeтpoлoгiчнoї
єднocтi вимipiв
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 12: Альтернативне
Зaкoнoдaвчa мeтpoлoгiя – чacтинa мeтpoлoгiї, щo мicтить
зaкoнoдaвчi aкти, пpaвилa вимoги i нopми, cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння
мeтpoлoгiчнoї єднocтi вимipiв
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 13: Оберіть правильну відповідь
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Зaкoнoдaвcтвo Укpaїни пpo мeтpoлoгiю пpeдcтaвлeнo y :
a. ЗAKOHI УKPAЇHИ “Пpo мeтpoлoгiчнy дiяльнicть”
b. ЗAKOHI УKPAЇHИ “Meтpoлoгiя. Ocнoвнi зaвдaння”
c. ЗAKOHI УKPAЇHИ “Пpo мeтpoлoгiю тa мeтpoлoгiчнy дiяльнicть”
d. Уci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 14: Оберіть правильну відповідь
Meтpичнa cиcтeмa мip бyлa yвeдeнa y:
a. Aнглiї
b. Фpaнцiї
c. Pociї
d. Miжнapoднoю cиcтeмoю CI
Завдання 15: Оберіть правильну відповідь
Miжнapoднa cиcтeмa oдиниць CI (SI) пpийнятa y 1960 poцi ...
a. OOH
b. Гeнepaльнoю кoнфepeнцiєю пo мipax i вaгaм
c. ЮHECKO
d. Miжнapoдним opгaнoм зi cтaндapтизaцiї
Завдання 16: Оберіть правильну відповідь
Фiзичнi вeличини бyвaють:
a. мaлi, cepeднi, вeликi
b. ocнoвнi i пoxiднi
c. cиcтeмнi i бeзcиcтeмнi
d. yci вapiaнти клacифiкyють фiзичнi вeличини
Завдання 17: Альтернативне
Ocнoвнi вeличини нe зaлeжнi oднa вiд oднoї, aлe вoни мoжyть бyти
ocнoвoю для вcтaнoвлeння зв'язкiв з iншими фiзичними вeличинaми
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 18: Оберіть правильну відповідь
Cyкyпнicть ocнoвниx i пoxiдниx oдиниць нaзивaєтьcя:
a. cиcтeмoю oдиниць фiзичниx вeличин
b. cyкyпнicтю oдиниць фiзичниx вeличин
c. мeтpoлoгiєю
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 19: Оберіть правильну відповідь
Хapaктepиcтикaми фiзичниx вeличин є:
a. poзмip i poзмipнicть
b. ocнoвнi i пoxiднi
c. мeтp, кiлoгpaм,ceкyндa
d. ocнoвнi, дoдaткoвi, пoxiднi
Завдання 20: Оберіть правильну відповідь
Cиcтeмa oдиниць SI є:
a. мiжнapoднoю
b. мiждepжaвнoю
c. для Євpoпeйcькoгo Coюзy
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d. для вeликиx cвiтoвиx дepжaв
Завдання 21: Оберіть правильну відповідь
Зacoби вимipювaнь – цe:
a. цe здaтнicть зacoбy вимipювaння збepiгaти cвoї мeтpoлoгiчнi
xapaктepиcтики в зaдaниx гpaницяx
b. дiйcнe знaчeння вeличини, вiдтвopeнe i збepeжeнe мipoю
c. тexнiчнi зacoби, щo викopиcтoвyютьcя пpи вимipювaнняx i якi мaють
нopмoвaнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики
d. yзaгaльнeнa xapaктepиcтикa, визнaчeнa гpaницями пpипycтимиx i
дoдaткoвиx пoxибoк
Завдання 22: Вкажіть усі правильні відповіді
Bимipювaльнi пpилaди:
a. yнiвepcaльнi, cпeцiaлiзoвaнi, мexaнiчнi
b. зi шкaлoю i бeз шкaли
c. oптичнi, oптикo-мexaнiчнi
d. пнeвмaтичнi, eлeктpичнi
e. oдиничнф i кoмплeкcнi
Завдання 23: Оберіть правильну відповідь
Oблacть знaчeнь шкaли пpилaдy, oбмeжeнa кiнцeвим i пoчaткoвим
знaчeннями шкaли - цe:
a. дiaпaзoн пoкaзaння
b. нoмiнaльнe знaчeння мipи
c. дiйcнe знaчeння мipи
d. клac тoчнocтi
Завдання 24: Оберіть правильну відповідь
Biдxилeння peзyльтaтy вимipiв вiд дiйcнoгo знaчeння вимipювaнoї
вeличини - цe:
a. cпociб вимipювaння
b. пoxиби вимipювaнь
c. клac тoчнocтi
d. чyтливicть зacoбy вимipювaння
Завдання 25: Оберіть правильну відповідь
Зa cпocoбoм виpaжeння пoxибки бyвaють:
a. aбcoлютнi i вiднocнi
b. cиcтeмaтичнi i випaдкoвi
c. cepeдньoapифмeтичнi i cepeдньoквaдpaтичнi
d. вeликi, cpeднi i мaлi
Завдання 26: Оберіть правильну відповідь
Зa xapaктepoм пpoявy пoxибки бyвaють:
a. вeликi, cepeднi, мaлi
b. aбcoлютнi, вiднocнi
c. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi
d. впливaючi, нe впливaючi
Завдання 27: Вкажіть усі правильні відповіді
Kвaлiмeтpiя –цe:
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a. xapaктиpиcтикa мeтpoлoгiї як нayки
b. poздiл мeтpoлoгiї, дe вивчaютьcя питaння якocтi
c. нayкa пpo oцiнкy якocтi oб'єктiв, вивчaє тa
peaлiзyє мeтoди i зacoби кiлькicнoї oцiнки якocтi пpoдyкцiї
d. нayкa пpo cпocoби вимipy i кiлькicнoї oцiнки якocтi пpoдyкцiї тa пocлyг
Завдання 28: Вкажіть усі правильні відповіді
Зa дoпoмoгoю aпapaтy квaлiмeтpiї пoчaли oцiнювaти:
a. якicть пpaцi
b. якicть пpaцiвникa
c. фiзичнi вeличини
d. якicть ocвiти
e. якicть вимipювaльнoгo пpилaдy
Завдання 29: Альтернативне
Ocнoвнoю мeтoю квaлiмeтpiї є poзpoбкa i вдocкoнaлeння мeтoдик, якi
дoзвoляють виpaзити якicть кoнкpeтнoгo oцiнювaнoгo oб'єктa, щo
xapaктepизyє cтyпiнь зaдoвoлeння oб'єктoм гpoмaдcькoї чи ocoбиcтoї
пoтpeби
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 30: Вкажіть усі правильні відповіді
Meтoдaми oцiнки i пepeвipки якocтi пocлyг є:
a. coцioлoгiчний (oпитyвaння cпoживaчiв)
b. eкcпepтний
c. мeтpoлoгiчний
d. iнтyїтивний
e. диcкyciйний
Завдання 31: Оберіть правильну відповідь
Coцioлoгiчний (oпитyвaння cпoживaчiв) i eкcпepтний мeтoди
зacтocoвyютьcя для:
a. вдocкoнaлeння мeтoдик вимipiв
b. вимipювaння фiзичниx вeличин
c. oцiнки i пepeвipки якocтi пocлyг
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 32: Вкажіть усі правильні відповіді
Ocнoвними ocoбливocтями пocлyг є:
a. виcoкa poль людcькoгo фaктopa
b. cтaндapтизaцiя й yнiфiкaцiя
c. нecтaбiльнicть пpoцecy нaдaння
d. нeздaтнicть дo збepiгaння
Завдання 33: Оберіть правильну відповідь
Пoкaзники якocтi ґpyнтyютьcя нa пoкaзникax:
a. лiнiйниx вeличин, кyтoвиx вeличин, мacи, cили, чacy
b. нaдiйнocтi, eкoнoмiчнocтi, eкoлoгiчнocтi, ecтeтичнocтi
c. eкoлoгiчнocтi, ecтeтичнocтi, мacи, cили, чacy
d. нaдiйнocтi, eкoнoмiчнocтi, лiнiйниx вeличин, кyтoвиx вeличин
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Завдання 34: Вкажіть усі правильні відповіді
Пoкaзники якocтi бyвaють:
a. aбcoлютнi, вiднocнi
b. пoзитивнi, нeгaтивнi
c. oдиничнi, кoмплeкcнi
d. пoвнi, нeпoвнi
Завдання 35: Альтернативне
Cxeмa вимipювaння якocтi cклaдaєтьcя з двox eтaпiв: визнaчeння
знaчeнь пoкaзникiв якocтi i пopiвняння знaчeнь oтpимaниx пoкaзникiв
якocтi з пoкaзникaми iншoгo пpoдyктy
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 36: Альтернативне
Peзyльтaт вимipювaння якocтi нe зaлeжить вiд вибopy виxiднoгo
зpaзкa. Bибip виxiднoгo зpaзкa (бaзoвий aбo eтaлoнний) є дoвiльним
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 37: Оберіть правильну відповідь
Piвeнь якocтi вигoтoвлeння пpoдyкцiї – цe:
a. xapaктepиcтикa якocтi
b. тexнiчний piвeнь якocтi
c. тexнiкo-eкoнoмiчний piвeнь якocтi
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi
Завдання 38: Альтернативне
У гoтeльнoмy бiзнeci вaжкo кoнтpoлювaти якicть, тoмy щo йoгo
пpoдyкт нe мoжнa вимipяти як щocь мaтepiaльнe: тoвapoм є пocлyгa
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 39: Оберіть правильну відповідь
Oдиниця вимipювaння – цe:
a. фiзичнa вeличинa пeвнoгo poзмipy
b. тexнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв
c. зaciб вимipювaльнoї тexнiки
d. oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн
Завдання 40: Оберіть правильну відповідь
Cyкyпнicть пpoцeдyp i пpaвил, викoнaння якиx зaбeзпeчyє oдepжaння
peзyльтaтiв вимipювaнь з пoтpiбнoю тoчнicтю - цe:
a. cтaн вимipювaнь
b. мeтoдикa викoнaння вимipювaнь
c. тexнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв
d. oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн
Завдання 41: Оберіть правильну відповідь
Texнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв i мaє нopмoвaнi
мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики:
a. зaciб вимipювaльнoї тexнiки
273

b. eтaлoн
c. oдиниця вимipювaння
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 42: Оберіть правильну відповідь
Oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн, щo зaбeзпeчyє вiдтвopeння oдиницi
вимipювaння i пepeдaчy її poзмipy iншим eтaлoнaм з нaйвищoї в кpaїнi
тoчнicтю:
a. eтaлoн
b. дepжaвний eтaлoн
c. poбoчий eтaлoн
d. кaлiбp
Завдання 43: Оберіть правильну відповідь
Пoвipoчнa лaбopaтopiя - цe:
a. opгaнiзaцiя aбo oкpeмий пiдpoздiл opгaнiзaцiї, пiдпpиємcтвa, щo
здiйcнює вимipювaння фiзичниx вeличин
b. ycтaнoвa чи oкpeмий пiдpoздiл, щo здiйcнює пoвipкy зacoбiв
вимipювaльнoї тexнiки
c. пiдpoздiл, щo здiйcнює кaлiбpyвaння зacoбiв вимipювaльнoї тexнiки
d. opгaнiзaцiя, щo кoнтpoлює викoнaння зaкoнy пpo мeтpoлoгiю
Завдання 44: Оберіть правильну відповідь
Зa xapaктepoм змiни вимipювaльнoї вeличини в чaci вимipювaння
клacифiкyють:
a. пpямi, пocepeднi
b. cтaтиcтичнi i динaмiчнi
c. aбcoлютнi, вiднocнi
d. piвнoтoчнi, нepiвнoтoчнi
Завдання 45: Оберіть правильну відповідь
Зa cпocoбoм виpaжeння peзyльтaтiв вимipювaння клacифiкyютьcя:
a. aбcoлютнi, вiднocнi
b. пpямi, пocepeднi
c. oднoкpaтнi, бaгaтoкpaтнi
d. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi
Завдання 46: Альтернативне
Aбcoлютними нaзивaютьcя вимipювaння, знaчeння якиx пoдaнi y
aбcoлютниx oдиницяx фiзичниx вeличин
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 47: Оберіть правильну відповідь
Bимipювaння, якi пoкaзyють змiнy вимipювaльнoї вeличини в чaci
пpи piзниx збypeнняx, щo впливaють нa oб'єкт дocлiджeння aбo ж нa зaciб
вимipювaння
a. динaмiчнi вимipювaння
b. cтaтичнi вимipювaння
c. вiднocнi вимipювaння
d. aбcoлютнi вимipювaння
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Завдання 48: Альтернативне
Koнтpoльнo-пoвipoчнi вимipювaння пpoвoдятьcя y мeтpoлoгiчниx
лaбopaтopiяx тa нayкoвo-дocлiдниx iнcтитyтax
a. Правильно
b. Неправильно
Завдання 49: Оберіть правильну відповідь
Пoxибки зa cпocoбoм виpaжeння пoдiляютьcя нa:
a. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi
b. aбcoлютнi, вiднocнi.
c. cтaтиcтичнi, динaмiчнi
d. yci вiдпoвiдi вipнi
Завдання 50: Оберіть правильну відповідь
Зa xapaктepoм пpoявy пoxибки бyвaють:
a. aбcoлютнi, вiднocнi
b. cтaтиcтичнi, динaмiчнi
c. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi
d. чacткoвi, пoвнi
Завдання 51: Оберіть правильну відповідь
Зa cпocoбoм oбpoбки вимipювaнь пoxибки пoдiляютьcя нa:
a. cepeдня apифмeтичнa, cepeдня квaдpaтичнa
b. aбcoлютнa, вiднocнa
c. cтaтиcтичнi, динaмiчнi
d. чacткoвi, пoвнi
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12. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

З А К О Н У К РА Ї Н И
Про стандартизацію
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}
Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і
спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній
сфері.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською
організацією стандартизації;
2) заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має безпосередній
або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її
результатів;
3) каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких об’єктів
та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог може містити
характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього;
4) кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить рекомендації щодо
практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або
експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів;
5) коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів
усталеної практики;
6) консенсус - загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з
суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури,
спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів. Консенсус не
обов’язково є одностайним;
7) міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про
проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13
березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і
сертифікації;
8) міжнародна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією,
членство в якій відкрите для відповідних національних органів усіх держав;
9) міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних
органів усіх держав;
10) міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією із
стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
{Пункт 10 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII
від 15.01.2015}
11) національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на рівні однієї
держави;
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12) національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний на
національному рівні, що має право бути національним членом відповідних міжнародних та
регіональних організацій стандартизації;
13) національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації
та доступний для широкого кола користувачів;
14) нормативний документ - документ, що встановлює правила, настанови чи
характеристики щодо діяльності або її результатів;
15) перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності
його подальшого застосування, перегляду чи скасування;
16) перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного
документа, результатом якого є прийняття нового нормативного документа;
17) регіональна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією,
членство в якій відкрите для відповідних національних органів держав лише одного
географічного, політичного або економічного простору;
18) регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних
органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
19) регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією
стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
20) стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним
органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови
або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
21) стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та
неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на
досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
22) технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким
повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою
яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
2. Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні,
наведеному в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї", термін "технічний регламент" вживається у значенні,
наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності", а термін "продукція" - у значенні, наведеному в Законі України "Про
підтвердження відповідності".
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та
застосуванням її результатів.
2. Дія цього Закону не поширюється на санітарні заходи безпечності харчових
продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби,
стандарти медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні
стандарти, передбачені законодавством.
Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації
1. Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону, чинних
міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у відповідній сфері.
Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері
стандартизації
1. Метою стандартизації в Україні є:
1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;
2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів
стандартизації;
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3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил,
настанов і процедур;
4) забезпечення охорони життя та здоров’я;
5) забезпечення прав та інтересів споживачів;
6) забезпечення безпечності праці;
7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;
8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка
розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.
2. Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні
таких принципів:
1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних
стандартів та кодексів усталеної практики;
2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів
та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;
3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики
на засадах консенсусу;
4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики,
якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;
5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій
та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також
інформації про них для користувачів;
8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та
кодексів усталеної практики як національних;
9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;
10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації;
11) прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з
розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації
торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про
заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.
Стаття 5. Об’єкти стандартизації
1. Об’єктами стандартизації є:
1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність;
2) правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи
продукцію, персонал, системи управління;
3) вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування
тощо.
Стаття 6. Нормативні документи
1. Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні документи, вони
поділяються на:
1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним
органом стандартизації;
2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами,
установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.
Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики
1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною
мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних
організацій стандартизації.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Стаття 8. Суб’єкти стандартизації
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1. Суб’єктами стандартизації є:
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері стандартизації;
2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації;
3) національний орган стандартизації;
4) технічні комітети стандартизації;
5) підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію.
Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері стандартизації
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері стандартизації, належить:
1) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері стандартизації;
3) інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері
стандартизації;
4) узагальнення практики застосування законодавства у сфері стандартизації,
розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення на розгляд в установленому
порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
5) погодження програми робіт з національної стандартизації.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері стандартизації, належить:
1) вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації
Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно
до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком
до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року;
2) здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур
у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
Стаття 11. Національний орган стандартизації
1. Функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство, що не
підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації.
Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї
діяльності.
2. До повноважень національного органу стандартизації належить:
1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки,
перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної
практики та змін до них відповідно до цього Закону;
2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної
практики та змін до них відповідно до цього Закону;
3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної
практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної
практики;
4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них щодо:
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процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної
стандартизації;
процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів
стандартизації;
5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики
законодавству;
6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до
сучасних досягнень науки і техніки;
7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів
стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної
практики, що розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями
стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює
згідно з положеннями таких організацій або відповідними договорами, а також забезпечення
врахування інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;
11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками,
постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;
12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні
національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених
суб’єктів до текстів таких документів;
13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після схвалення
керівною радою на розгляд до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері стандартизації, та оприлюднення на офіційному вебсайті не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення цього звіту керівною радою, але не
пізніше 1 квітня наступного за звітним року.
3. Національний орган стандартизації виконує інші функції та повноваження згідно із
законами та статутом.
4. Статут національного органу стандартизації та зміни до нього затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації.
Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації
1. Національний орган стандартизації очолює керівник, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації.
2. Керівник національного органу стандартизації призначається на посаду за
пропозицією керівної ради.
3. Керівником національного органу стандартизації може бути громадянин України,
який проживає в Україні останні п’ять років, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи
на керівних посадах не менш як три роки, досвід роботи у сфері стандартизації не менш як
п’ять років та в якого відсутня не погашена або не знята судимість за вчинення злочину.
4. Керівник національного органу стандартизації є членом керівної ради, не може бути
обраний її головою (заступником голови) або головувати на її засіданнях.
Стаття 13. Керівна рада
1. Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та
формується на паритетних засадах з представників:
1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та державних
органів;
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2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств
(спілок);
3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі суб’єктів малого і
середнього підприємництва), організацій роботодавців та їх об’єднань;
4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);
5) інших громадських об’єднань та професійних спілок.
Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
2. Голова керівної ради та його заступники обираються керівною радою.
3. До повноважень керівної ради належить:
1) підготовка пропозицій щодо:
формування державної політики у сфері стандартизації;
здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у
сфері стандартизації;
процедур у сфері стандартизації;
приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, укладення
договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними
органами стандартизації інших держав;
2) схвалення проектів:
рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації,
визначення сфери їх діяльності;
програми робіт з національної стандартизації;
щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;
3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації;
4) здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації його
повноважень.
4. Організаційне забезпечення діяльності керівної ради здійснюється національним
органом стандартизації.
5. Положення про керівну раду та її склад затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
Стаття 14. Комісія з апеляцій
1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право
звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією
чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері
стандартизації.
Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної
практики чи його проекту.
Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду.
2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного
органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про
підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органу стандартизації усунути
виявлені порушення.
Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі.
3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку.
4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи.
До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу
стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, якщо
він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами
апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого
члена.
5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність.
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6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
стандартизації.
Стаття 15. Технічні комітети стандартизації
1. Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих
юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної,
регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими
об’єктами стандартизації.
Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.
2. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються уповноважені
представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій
роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та
інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів),
інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.
Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва
всіх заінтересованих сторін.
Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.
3. До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:
1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і
регіональних організацій стандартизації;
2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та
змін до них;
3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики,
розробниками яких вони є;
5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
4. У разі відсутності технічного комітету стандартизації, сфера діяльності якого
поширюється на певні об’єкти стандартизації:
1) робочі групи, утворені національним органом стандартизації, до складу яких входять
представники заінтересованих сторін, розробляють міжнародні, регіональні, національні
стандарти та кодекси усталеної практики на відповідні об’єкти стандартизації;
2) національний орган стандартизації погоджує, проводить перевірку, переглядає,
розробляє зміни до національних стандартів та кодексів усталеної практики і приймає
рішення щодо їх скасування та відновлення дії.
5. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики
надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності - національний
орган стандартизації.
6. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує національний орган
стандартизації.
7. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють
їх секретаріати.
Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються національним
органом стандартизації на організацію, що є юридичною особою - резидентом України та
офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату і підтвердить спроможність
організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність.
Національний орган стандартизації може виконувати функції секретаріату технічних
комітетів стандартизації.
8. Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від
своєї діяльності.
Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію
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1. Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності
та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати
роботи із стандартизації, зокрема:
1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси
усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення,
прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;
2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та технічні
умови;
3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій
стандартизації відповідно до положень про такі організації;
4) створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги нормативних
документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та
технічні умови, документи відповідних спеціалізованих міжнародних організацій
стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі
організації або відповідних договорів.
2. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами,
установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.
3. Право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови, прийняті
підприємствами, установами та організаціями, і видані ними каталоги належать відповідним
підприємствам, установам та організаціям.

Розділ III
ОСНОВНІ ЗАСАДИ, ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБЛЕННЯ І
ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ, КОДЕКСІВ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗМІН
ДО НИХ
Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної
практики та змін до них
1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються у
спосіб, що не створює технічних бар’єрів у торгівлі та запобігає їх виникненню.
2. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються на
основі:
1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, якщо вони вже
прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин,
крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та зміни є неефективними або невідповідними,
зокрема з огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори
або технологічні проблеми;
2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних
їх частин у разі, якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них не
можуть бути використані з причин, зазначених у пункті першому цієї частини;
3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин
держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації
та з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво і
проведення робіт у сфері стандартизації;
4) наукових досягнень, знань і практики.
3. У разі якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них,
визначені частиною другою цієї статті, не беруться за основу для національного стандарту,
кодексу усталеної практики та змін до них, національний орган стандартизації надає
письмове пояснення на запит заінтересованої сторони.
4. У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується
ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня
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набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту,
повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням
відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.
5. Національні стандарти та кодекси усталеної практики повинні бути точними, чіткими
та структурно уніфікованими, а їх положення у відповідних випадках повинні стосуватися
експлуатаційних характеристик продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик.
6. Національні стандарти та кодекси усталеної практики викладаються в такий спосіб,
щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції,
якої стосується національний стандарт та кодекс усталеної практики, або надавати перевагу
виробнику продукції чи продукції залежно від місця її виготовлення.
7. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час
розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики враховуються потреби
інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального
дизайну.
Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації
1. Заінтересовані сторони подають національному органу стандартизації пропозиції
щодо проведення робіт з національної стандартизації, які стосуються розроблення, перегляду,
скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
2. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації розглядаються
відповідним технічним комітетом стандартизації з урахуванням пріоритетних напрямів
розвитку стандартизації та вимог, установлених у частині другій статті 17 цього Закону.
3. Національний орган стандартизації письмово повідомляє стороні, яка подала
пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про включення такої
пропозиції до програми робіт з національної стандартизації або про відмову в її включенні до
програми із зазначенням підстав для відмови не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня
отримання відповідної пропозиції.
4. Національний стандарт, кодекс усталеної практики та зміни до них вважаються
такими, що перебувають на стадії розроблення, з дня прийняття рішення про включення
пропозиції щодо їх розроблення до програми робіт з національної стандартизації до дня їх
прийняття національним органом стандартизації.
Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації
1. Національний орган стандартизації готує програму робіт з національної
стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, перегляду, скасування
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
2. Програма робіт з національної стандартизації складається для координації виконання
відповідних робіт.
3. Національний орган стандартизації повинен вживати заходів для уникнення
дублювання робіт із стандартизації, що виконуються відповідними міжнародними або
регіональними організаціями стандартизації.
4. Програма робіт з національної стандартизації повинна містити для кожного
національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них інформацію про етап,
досягнутий у їх розробленні, і посилання на міжнародні чи регіональні стандарти та кодекси
усталеної практики, взяті за основу.
5. Національний орган стандартизації повинен щонайменше один раз на шість місяців
оприлюднювати програму робіт з національної стандартизації із зазначенням свого
найменування та адреси, а також назв конкретних національних стандартів та кодексів
усталеної практики, що розробляються, переглядаються, скасовуються та до яких вносяться
зміни. Повідомлення про оприлюднення програми робіт з національної стандартизації
публікуються в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та не
пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення програми розміщуються на офіційному вебсайті.
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6. Після оприлюднення програми робіт з національної стандартизації національний
орган стандартизації повинен повідомити про це відповідні міжнародні чи регіональні
організації стандартизації, членом яких він є, з використанням їх форми звітності.
Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної
практики та зміни до них, запити щодо коментарів
1. Після розроблення першої редакції проекту національного стандарту, кодексу
усталеної практики чи змін до них національний орган стандартизації оприлюднює
повідомлення про такий проект у своєму офіційному друкованому виданні та не пізніше
п’яти робочих днів з дня завершення розроблення його першої редакції розміщує зазначене
повідомлення на офіційному веб-сайті. У повідомленні зазначаються:
1) позначення та назва проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи
змін до нього;
2) усі відхилення проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін
до них від відповідного міжнародного, регіонального стандарту, кодексу усталеної практики
чи змін до них;
3) адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами;
4) інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту, кодексу усталеної
практики чи змін до них.
2. Коментарі до проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін
до них надаються протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації, визначеної
частиною першою цієї статті, крім термінових питань оборони держави, охорони здоров’я,
безпеки навколишнього природного середовища та підготовки проекту національного
стандарту для розроблення відповідного технічного регламенту.
3. Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів національних стандартів, кодексів
усталеної практики чи змін до них розглядаються відповідним технічним комітетом
стандартизації або робочою групою, яка розробляє проект національного стандарту, кодексу
усталеної практики чи змін до них.
4. Відповіді на коментарі щодо проектів національних стандартів, кодексів усталеної
практики чи змін до них, отримані від органів стандартизації інших держав, міжнародних або
регіональних організацій стандартизації, що дотримуються Кодексу доброчинної практики з
розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації
торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про
заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, надаються в стислий строк,
але не пізніше строку прийняття. Відповідь повинна містити пояснення щодо необхідності
відхилення від міжнародного або регіонального стандарту, кодексу усталеної практики чи
змін до них.
5. Розробник проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до
них після закінчення строку подання коментарів розглядає їх та враховує в остаточному
проекті або обґрунтовано відхиляє.
Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної
практики та змін до них
1. Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не
підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними
органами.
2. Міжнародні та регіональні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них
приймаються як національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них
національним органом стандартизації.
3. У разі досягнення консенсусу щодо проекту національного стандарту, кодексу
усталеної практики та змін до них національний орган стандартизації приймає їх та визначає
строк набрання ними чинності з урахуванням періоду підготовчих заходів.
4. За пропозиціями заінтересованих сторін національний орган стандартизації у разі
необхідності встановлює строк одночасної дії прийнятого національного стандарту чи
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кодексу усталеної практики та чинного національного стандарту чи кодексу усталеної
практики на один і той самий об’єкт стандартизації.
5. У разі якщо технічний комітет стандартизації погоджує пропозиції щодо скасування
національних стандартів та кодексів усталеної практики, національний орган стандартизації
приймає рішення із зазначеного питання.
6. Інформація про прийняті і скасовані протягом календарного місяця національні
стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено,
оприлюднюється наступного календарного місяця в офіційному друкованому виданні
національного органу стандартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з дня
завершення звітного місяця на офіційному веб-сайті.
Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики
1. Національний орган стандартизації організовує та координує діяльність з проведення
перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність
законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам
держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.
Національні стандарти та кодекси усталеної практики перевіряються не рідше одного
разу на п’ять років з дня їх прийняття.
Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики
1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються безпосередньо
чи шляхом посилання на них в інших документах.
2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній
основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативноправовими актами.
3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті
текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування
яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з
дня офіційного опублікування таких актів з безоплатним доступом до зазначених
національних стандартів та кодексів усталеної практики.
{Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від
15.01.2015}
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва,
враховуючи особливості таких сфер, визначає порядок застосування національних стандартів
та кодексів усталеної практики для забезпечення потреб оборони України відповідно до
покладених на нього завдань.

Розділ IV
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, КОДЕКСИ УСТАЛЕНОЇ
ПРАКТИКИ ТА КАТАЛОГИ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ,
ОДЕРЖАНИХ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стаття 24. Інформаційне забезпечення
1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені
національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та
розповсюджуються національним органом стандартизації.
2. Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних
організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються
зазначеним органом відповідно до правил таких організацій.
3. Для подання інформації заінтересованим сторонам національний орган стандартизації
формує та веде національний фонд нормативних документів, функціонує як Національний
інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ISONET), складає та веде каталог
національних стандартів та кодексів усталеної практики.
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4. Інформаційні послуги надаються національним органом стандартизації на договірних
засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, розроблених національним органом
стандартизації каталогів, іншої друкованої продукції щодо прийнятих національних
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також стандартів, кодексів усталеної
практики, документів та змін до них відповідних міжнародних та регіональних організацій
стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює
відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, інших інформаційних
та довідкових видань з питань стандартизації, а також шляхом їх розповсюдження
інформаційними мережами в порядку ініціативи та на замовлення.
Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та
каталоги
1. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені
національним органом стандартизації каталоги належить державі.
2. Національний стандарт та кодекс усталеної практики можуть розроблятися на
продукцію, що є об’єктом стандартизації та одночасно об’єктом інтелектуальної або
промислової власності, якщо національний орган стандартизації отримав дозвіл від власника
прав на продукцію в установленому законом порядку.
3. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження
і розповсюджувати як офіційні видання будь-які національні стандарти, кодекси усталеної
практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги або їх частини на
будь-яких носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації чи
уповноваженої ним особи.
4. У разі видання, відтворення чи розповсюдження національного стандарту, кодексу
усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх
частини без дозволу національного органу стандартизації зазначений орган не несе
відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному
тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа.
5. Національний орган стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих
йому недозволеним виданням, відтворенням та розповсюдженням національного стандарту,
кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу
або їх частини, відповідно до закону.
Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів
усталеної практики та каталогів
1. Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних, міжнародних стандартів,
кодексів усталеної практики та розроблених національним органом стандартизації каталогів,
у повному обсязі спрямовуються на виконання робіт з національної стандартизації та
розвиток науково-технічної бази.

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ФІНАНСУВАННЯ
РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері стандартизації, вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері
стандартизації до законодавства Європейського Союзу.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері стандартизації, та національний орган стандартизації в межах своїх повноважень
здійснюють співробітництво у зазначеній сфері з відповідними органами інших держав.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях
стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення
робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і
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міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні
договори України".
Національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та
регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає
договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними
органами стандартизації інших держав.
Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання зобов’язань, узятих
за результатами участі в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації.
4. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом,
застосовуються правила міжнародних договорів.
Стаття 28. Джерела фінансування
1. Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.
2. Джерелами фінансування є:
1) кошти Державного бюджету України;
2) кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
3) власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
4) інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
3. Забезпечення участі центральних органів виконавчої влади та національного органу
стандартизації в роботі керівних органів міжнародних, регіональних та міжурядових
організацій стандартизації та сплата членських внесків до таких організацій здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації
1. Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів
усталеної практики, у тому числі національних, та технічних умов, участю в роботі
міжнародних та регіональних організацій стандартизації, належать до витрат, пов’язаних з
науково-технічним забезпеченням їх господарської діяльності.
2. Витрати бюджетних установ, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної
практики, у тому числі національних, та технічних умов, відшкодовуються за рахунок коштів,
передбачених на утримання таких установ.
3. Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок
коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, а єдиним
надавачем таких послуг - національний орган стандартизації.
4. Державна закупівля послуг з виконання робіт з національної стандартизації за
рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону
України "Про здійснення державних закупівель".
5. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт з національної
стандартизаціївстановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері стандартизації.
Президент України
м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1315-VII

П.ПОРОШЕНКО

З А К О Н У К РА Ї Н И
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Про технічні регламенти та оцінку відповідності
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96)
Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та
застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а
також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем
(користувачем) в Україні в перший раз;
введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз;
визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних
регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб;
випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить
випробування;
випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності
згідно з процедурою;
виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка
виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію
під своїм найменуванням або торговельною маркою. Положення цього Закону щодо
виробників також застосовуються до монтажників ліфтів;
гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з
європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською
Комісією, та номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу";
декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою,
що надає об’єкт оцінки відповідності);
документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про відповідність),
протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому
числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання
визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;
заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське
об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має
безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та
застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності
та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник
вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та
визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;
імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на
ринку України продукцію походженням з іншої країни;
інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування
та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження,
загальним вимогам;
коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності та їх проектів;
модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина,
визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу;
надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для
розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення
господарської діяльності;
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об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес,
послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності;
орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування;
орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний
підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування,
сертифікацію та інспектування;
орган із сертифікації - орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та
управляє схемами сертифікації;
орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати
органи з оцінки відповідності (в тому числі визнані незалежні організації), обмежувати сферу
їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень про призначення або
анулювати ці рішення;
оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються
продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. Оцінка відповідності
органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки відповідності;
підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на
прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було
доведене;
презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде
доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи
інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому,
а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з
оцінки відповідності (далі - призначений орган) чи визнаних незалежних організацій;
призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності (в тому
числі визнаній незалежній організації) права виконувати як третій стороні певні завдання з
оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом;
продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу;
процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи
опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються;
ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу
протягом певного періоду часу;
розповсюдження - надання продукції на ринку України після введення її в обіг;
розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична
особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України;
сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є
незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована
в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг,
систем або персоналу;
система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення оцінки
відповідності;
суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та
розповсюджувач;
сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно
яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки відповідності;
технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна
задовольняти продукція, процес або послуга;
технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання
обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів
виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або
державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного
нагляду (контролю);
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технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики
продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні
процедурні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або
виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи
етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу
виробництва;
уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України,
яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у
цьому дорученні завдань.
2. Терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції",
"суспільні інтереси" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну
безпечність нехарчової продукції".
3. У технічних регламентах та процедурах оцінки відповідності, застосування яких
передбачене технічними регламентами, терміни та їх визначення, зазначені у частині першій
цієї статті, можуть доповнюватися та/або уточнюватися.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям
технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням
стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію в
Україні, а також здійсненням добровільної оцінки відповідності.
Технічними регламентами та процедурами оцінки відповідності, застосування яких
передбачене технічними регламентами, можуть бути встановлені особливості регулювання
відносин, на які поширюється дія цього Закону.
2. Дія цього Закону поширюється на всі види продукції, за винятком:
виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього промислу;
предметів колекціонування та антикваріату.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
санітарні та фітосанітарні заходи;
оцінку відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та садивного
матеріалу згідно із законами України "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про насіння і
садивний матеріал";
оцінку відповідності колісних транспортних засобів та їх частин;
оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів
і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;
заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту
інформації;
обов’язкову оцінку відповідності послуг.
Обов’язкова оцінка відповідності послуг здійснюється відповідно до законодавства.
4. Дія цього Закону не поширюється на законодавчу процедуру, пов’язану з розглядом
Верховною Радою України проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності,
які затверджуються законами, їх прийняттям, внесенням змін до них та визнанням їх такими,
що втратили чинність.
Процедурні питання, пов’язані з розробленням та прийняттям технічних регламентів і
процедур оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами,
внесенням змін до них, визнанням їх такими, що втратили чинність, та їх скасуванням, які не
визначені цим Законом, визначаються відповідними нормативно-правовими актами.
5. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням сертифікації
продукції в державній системі сертифікації, крім положень розділів III-V цього Закону, які
застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Декретом Кабінету Міністрів
України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".
Стаття 3. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності
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1. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності складається з цього
Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством
про технічні регламенти та оцінку відповідності, застосовуються правила міжнародного
договору України.
Стаття 4. Конфіденційність інформації
1. Уся інформація, яка є конфіденційною або надана відповідно до положень цього
Закону на конфіденційній основі, захищається в режимі комерційної таємниці. Відповідні
органи не розголошують таку інформацію без дозволу осіб або органів, що її надали, якщо
інше не визначено законом.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання
1. Кабінет Міністрів України:
забезпечує здійснення державної політики у сфері технічного регулювання;
спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі відповідні центральні органи виконавчої влади);
визначає сфери діяльності, в яких відповідні центральні органи виконавчої влади
здійснюють функції технічного регулювання;
у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено
законами чи актами центральних органів виконавчої влади;
{Технічні регламенти: Постанови КМ № 753, № 754, № 755, № 607, № 1062, № 1067, №
1077, № 1193, № 94, № 163, № 1025, № 1055, № 355, № 359, № 360, № 380, № 381}
затверджує процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними
регламентами;
укладає міжнародні договори України про взаємне визнання результатів оцінки
відповідності;
здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання, визначені законами
України.
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері технічного регулювання
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері технічного регулювання:
визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;
координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур
оцінки відповідності;
затверджує план розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних
років;
погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені
відповідними центральними органами виконавчої влади;
здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних
регламентів і процедур оцінки відповідності;
визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти і реєстру
призначених органів і визнаних незалежних організацій;
готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання
результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;
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здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з відповідними
органами інших держав;
здійснює інші повноваження, визначені законами України.
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері технічного регулювання
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання:
призначає за пропозиціями відповідних центральних органів виконавчої влади органи з
оцінки відповідності (в тому числі визнані незалежні організації) для виконання ними як
третіми сторонами певних завдань з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами,
якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених
органів чи визнаних незалежних організацій;
організовує проведення відповідними центральними органами виконавчої влади
оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення (далі претендент на призначення), стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи
визнаних незалежних організацій (далі - оцінювання претендентів на призначення);
проводить із залученням відповідних центральних органів виконавчої влади моніторинг
призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам
до призначених органів чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх
обов’язків, установлених цим Законом та відповідними технічними регламентами (далі моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій);
формує та веде базу даних про технічні регламенти і реєстр призначених органів і
визнаних незалежних організацій;
здійснює інші повноваження, визначені законами України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання, є органом, що призначає.
Стаття 8. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері
технічного регулювання
1. Відповідні центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції:
розробляють та переглядають технічні регламенти і процедури оцінки відповідності у
визначених сферах діяльності;
беруть участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері технічного
регулювання;
забезпечують впровадження розроблених та/або прийнятих ними технічних регламентів;
проводять оцінювання претендентів на призначення та за його результатами подають
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного
регулювання, пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності чи відмови в їх
призначенні;
беруть участь у проведенні моніторингу призначених органів і визнаних незалежних
організацій;
здійснюють інші повноваження у сфері технічного регулювання, визначені законами
України.
2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, центральні органи
виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах, у
межах своєї компетенції затверджують:
технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами Кабінету Міністрів
України;
методичні рекомендації із застосування технічних регламентів;
переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності
продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам
технічних регламентів.
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Розділ III
ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 9. Технічні регламенти
1. Цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і
рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист
майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що
вводить споживача (користувача) в оману.
Законами також можуть бути визначені інші цілі прийняття технічних регламентів.
2. Технічні регламенти розробляються, приймаються та застосовуються на основі
принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у
торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі
1994 року.
3. Технічні регламенти розробляються на основі:
міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній
стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за винятком випадків, коли такі міжнародні
стандарти чи їх відповідні частини є неефективними або невідповідними засобами для
досягнення визначених цілей прийняття технічних регламентів, зокрема внаслідок суттєвих
кліматичних чи географічних чинників або суттєвих технологічних проблем;
регіональних стандартів, національних стандартів України чи інших держав, актів
законодавства Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи
відповідних частин таких стандартів і актів законодавства.
4. Технічні регламенти затверджуються законами, актами Кабінету Міністрів України та
центральних органів виконавчої влади.
{Технічний регламент: Постанова КМ № 1194}
Технічні регламенти, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності,
затверджуються законами або актами Кабінету Міністрів України.
5. Нормативно-правовий акт, що має визначені цим Законом ознаки технічного
регламенту, вважається технічним регламентом незалежно від використання в назві такого
акта слів "технічний регламент".
6. Визначення в різних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на
запобігання чи усунення одного й того ж виду ризику стосовно одного й того ж виду
продукції, забороняється.
Стаття 10. Зміст, форма та структура технічних регламентів
1. Технічні регламенти, як правило, містять, не обмежуючись цим переліком:
визначення видів продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва, на
які поширюється дія технічних регламентів, та в разі потреби визначення видів продукції або
пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва, на які не поширюється дія цих технічних
регламентів;
технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, що вводиться в обіг, надається на
ринку або вводиться в експлуатацію. Зазначені технічні вимоги можуть бути визначені як
суттєві вимоги, що визначають рівень захисту суспільних інтересів та формулюються з точки
зору результатів, яких необхідно досягти;
права та обов’язки суб’єктів господарювання, які стосуються введення продукції в обіг,
надання її на ринку або введення її в експлуатацію, а в разі якщо технічними регламентами
передбачене залучення до цієї діяльності інших, ніж суб’єкти господарювання, фізичних чи
юридичних осіб, - також їх права та обов’язки;
вимоги щодо надання супровідної інформації про продукцію для споживачів
(користувачів), зокрема маркування, інструкцій з користування;
спеціальні вимоги щодо здійснення державного ринкового нагляду стосовно продукції.
2. Технічні регламенти, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності,
також, як правило, містять, не обмежуючись цим переліком:
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процедури оцінки відповідності, які повинні або можуть застосовуватися для оцінки
відповідності продукції технічним вимогам, визначеним у технічних регламентах, а в разі
якщо такі процедури затверджені іншими нормативно-правовими актами, - посилання на
них;
спеціальні вимоги до призначених органів, їх обов’язки (у разі якщо технічними
регламентами передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням
призначених органів);
вимоги щодо складання, зберігання та надання органам державного ринкового нагляду
декларації про відповідність та технічної документації, необхідної для оцінки відповідності
продукції;
правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам.
3. У разі якщо технічний регламент розробляється на основі акта законодавства
Європейського Союзу, зміст, форма та структура такого технічного регламенту повинні
максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі відповідного акта
законодавства Європейського Союзу з урахуванням можливості врегулювання конкретних
суспільних відносин нормами актів законодавства України.
Кабінет Міністрів України визначає правила розроблення проектів технічних
регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства
Європейського Союзу.
4. У разі потреби разом з технічними регламентами, крім тих, що затверджені законами,
затверджуються плани заходів з їх впровадження. Плани заходів із впровадження технічних
регламентів, затверджених законами, у разі потреби затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів
1. Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні
продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції,
є обов’язковою, за винятком випадків, визначених у зазначених технічних регламентах
та статті 12 цього Закону.
2. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена
шляхом застосування національних стандартів та/або технічних специфікацій, посилання на
які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи
відповідність продукції таким національним стандартам та/або технічним специфікаціям є
єдиним способом, чи одним із способів задоволення відповідних вимог технічного
регламенту.
3. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції,
пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів національним
стандартам, перелік яких затверджений відповідним центральним органом виконавчої влади,
або їх частинам надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів
або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам зазначеного технічного регламенту, які
охоплюються цими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
4. У разі якщо стандарт з переліку національних стандартів не повною мірою
задовольняє вимоги, на охоплення яких спрямований цей стандарт та які визначені у
відповідному технічному регламенті, відповідний центральний орган виконавчої влади за
результатами консультацій з національним органом стандартизації включає такий стандарт
до переліку національних стандартів, не включає його, включає його з обмеженням, залишає
його в переліку, залишає його в переліку з обмеженням або виключає його з переліку.
У переліку національних стандартів для стандартів, що включені до нього або залишені
в ньому з обмеженням, зазначається зміст обмежень у наданні презумпції відповідності
вимогам відповідного технічного регламенту внаслідок застосування зазначених стандартів
чи їх окремих положень.
У разі потреби відповідні центральні органи виконавчої влади звертаються до
національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду
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тих стандартів, які містяться в переліку національних стандартів і застосування яких не надає
презумпції відповідності вимогам технічного регламенту або надає її лише частково.
5. У разі включення до переліку національних стандартів нового стандарту на заміну
стандарту, що раніше був включений до переліку, зазначається дата припинення надання
презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту. При цьому може бути
передбачено, що до настання цієї дати презумпція відповідності надається внаслідок
застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.
6. У разі якщо технічний регламент було розроблено на основі акта законодавства
Європейського Союзу, яким передбачене надання презумпції відповідності продукції,
пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів, що відповідають
гармонізованим європейським стандартам, до переліку національних стандартів
включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим
європейським стандартам.
При цьому в переліку національних стандартів враховуються відомості про періоди
надання та обмеження у наданні презумпції відповідності внаслідок застосування
відповідних гармонізованих європейських стандартів.
7. Переліки національних стандартів формуються згідно з методичними
рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері технічного регулювання.
Національний орган стандартизації за запитами відповідних центральних органів
виконавчої влади надає їм інформаційну та методологічну допомогу стосовно формування
переліків національних стандартів.
Перелік національних стандартів затверджується вперше до набрання чинності
відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється в разі потреби шляхом його
затвердження.
Відповідні центральні органи виконавчої влади розміщують затверджені ними переліки
національних стандартів на своїх офіційних веб-сайтах не пізніше п’яти робочих днів з дня їх
затвердження.
8. Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення вимог технічних
регламентів, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів.
9. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів, технічними
регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності
продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті
посилання на документи, що містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною
організацією законодавчої метрології (нормативні документи Міжнародної організації
законодавчої метрології), та переліки частин зазначених нормативних документів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим
вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки, які охоплюються
такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки формуються на
основі відповідних посилань і переліків, опублікованих в "Офіційному віснику
Європейського Союзу".
У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства
Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з
нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів, що відповідають іншим, крім
стандартів з переліку національних стандартів, нормативним документам і технічним
специфікаціям (їх положенням), та за умови, що посилання на такі нормативні документи і
технічні специфікації (їх положення) опубліковані в "Офіційному віснику Європейського
Союзу", відповідні центральні органи виконавчої влади розміщують на своїх офіційних вебсайтах переліки відповідних посилань.
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10. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею
процесів або методів виробництва чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами,
якими передбачене її надання.
Стаття 12. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів
1. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технічний регламент, може бути
встановлено, що надання на ринку або введення в експлуатацію продукції, яка відповідає
вимогам технічного регламенту, що був чинним раніше, та була введена в обіг до дня
набрання чинності новим технічним регламентом чи не пізніше іншого терміну (строку),
встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено новий технічний регламент, не
може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такої продукції вимогам
нового технічного регламенту.
2. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технічний регламент, що був
прийнятий вперше чи дія якого раніше не поширювалася на певний вид продукції, може бути
встановлено право надавати на ринку або вводити в експлуатацію продукцію, яка не
відповідає усім чи окремим вимогам цього технічного регламенту та була введена в обіг до
дня набрання ним чинності чи не пізніше іншого терміну (строку), встановленого
нормативно-правовим актом, яким затверджено зазначений технічний регламент.
3. Надання на ринку або введення в експлуатацію продукції, визначеної в частинах
першій та другій цієї статті, може бути обмежено терміном (строком), встановленим
нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідний технічний регламент. У разі
якщо технічні вимоги до продукції, визначені у новому технічному регламенті, не змінилися
чи змінилися неістотно порівняно з технічним регламентом, що був чинним раніше,
зазначений термін (строк), як правило, не встановлюється.
Стаття 13. Методичні рекомендації із застосування технічних регламентів
1. Відповідні центральні органи виконавчої влади в разі потреби затверджують
методичні рекомендації із застосування технічних регламентів, що були ними розроблені
та/або прийняті, з метою роз’яснення їх положень і забезпечення їх узгодженого
застосування.
2. Методичні рекомендації із застосування технічних регламентів не пізніше п’яти
робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних
центральних органів виконавчої влади, що їх затвердили.
Стаття 14. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними
регламентами
1. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними
регламентами, розробляються, приймаються та застосовуються на основі принципів,
установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є
додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.
2. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними
регламентами, розробляються на основі:
настанов або рекомендацій міжнародних організацій стандартизації, якщо вони вже
прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за
винятком випадків, коли, як буде належним чином роз’яснено за запитом держав - членів
Світової організації торгівлі (далі - СОТ), такі настанови або рекомендації чи їх відповідні
частини є невідповідними з таких причин, зокрема, як захист життя чи здоров’я людей,
тварин або рослин, охорона довкілля чи природних ресурсів, забезпечення
енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки, запобігання
підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману, суттєві кліматичні
чи інші географічні чинники, суттєві технологічні або інфраструктурні проблеми;
настанов або рекомендацій регіональних організацій стандартизації, актів законодавства
Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних
частин таких настанов, рекомендацій і актів законодавства.
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3. У разі якщо технічними регламентами передбачене застосування процедур оцінки
відповідності, такі процедури містяться в технічних регламентах, затверджених законами чи
актами Кабінету Міністрів України, або окремо затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
4. Кабінет Міністрів України затверджує модулі оцінки відповідності, які
використовуються відповідними центральними органами виконавчої влади для розроблення
процедур оцінки відповідності, та правила використання модулів оцінки відповідності.
Модулі оцінки відповідності застосовуються як процедури оцінки відповідності в разі
посилання на них у відповідних технічних регламентах. У разі якщо в документах, на основі
яких згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону розробляються технічні регламенти,
містяться процедури оцінки відповідності, у відповідних технічних регламентах не
допускається посилання на модулі оцінки відповідності, затверджені Кабінетом Міністрів
України.

Розділ IV
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ
РЕГЛАМЕНТІВ І ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 15. План розроблення технічних регламентів
1. План розроблення технічних регламентів формується за пропозиціями
заінтересованих сторін на один або кілька календарних років з метою забезпечення
координації цієї діяльності.
2. Заінтересовані сторони подають у довільній формі пропозиції щодо розроблення
технічних регламентів, внесення змін до них або визнання їх такими, що втратили чинність,
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері технічного регулювання:
разом з відповідними центральними органами виконавчої влади розглядає всі одержані
пропозиції на предмет їх відповідності вимогам, визначеним статтею 9 цього Закону,
підтримує чи відхиляє їх;
на основі підтриманих пропозицій формує проект плану розроблення технічних
регламентів і затверджує план або вносить відповідні зміни до нього;
не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження плану розроблення технічних
регламентів і змін до нього розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті.
Стаття 16. Особливості розроблення проектів технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності
1. Національний орган стандартизації за запитами відповідних центральних органів
виконавчої влади, що розробляють проекти технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності, надає їм:
інформацію про чинність національних стандартів, які застосовуються у сфері, що є
предметом правового регулювання проекту технічного регламенту чи процедури оцінки
відповідності, або їх очікуване прийняття, а також інформацію про чинність відповідних
міжнародних і регіональних стандартів, настанов та рекомендацій міжнародних і
регіональних організацій стандартизації щодо процедур оцінки відповідності, а в разі їх
відсутності - відповідних національних стандартів інших держав;
методологічну допомогу стосовно правильності посилань у проектах технічних
регламентів і процедур оцінки відповідності на національні стандарти.
2. Проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені
відповідними центральними органами виконавчої влади, підлягають погодженню з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання, стосовно відповідності проектів вимогам законодавства про
технічні регламенти та оцінку відповідності.
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Стаття 17. Особливості оприлюднення та обговорення проектів технічних регламентів і
процедур оцінки відповідності
1. Не пізніше дня подання проекту технічного регламенту чи процедури оцінки
відповідності для погодження заінтересованими органами відповідний центральний орган
виконавчої влади, що його розробив, розміщує на своєму офіційному веб-сайті повідомлення
про оприлюднення відповідного проекту, а в разі потреби - додатково оприлюднює це
повідомлення в інший спосіб, визначений Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Крім інформації, визначеної Законом України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", у повідомленні про оприлюднення проекту
технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності додатково зазначаються:
назва проекту та найменування відповідного центрального органу виконавчої влади, що
його розробив;
види продукції, на які передбачається поширити дію розробленого технічного
регламенту чи процедури оцінки відповідності;
стисле зазначення цілі та обґрунтування необхідності прийняття технічного регламенту
або процедури оцінки відповідності;
інформація про відповідність проекту відповідним міжнародним стандартам або
настановам чи рекомендаціям міжнародних організацій стандартизації щодо процедур оцінки
відповідності.
2. Проект технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності повинен бути
оприлюднений на офіційному веб-сайті відповідного центрального органу виконавчої влади,
який його розробив, та розміщуватися на ньому з дня розміщення на цьому ж веб-сайті
повідомлення про оприлюднення відповідного проекту до закінчення строку подання
письмових коментарів до цього проекту. У разі потреби відповідний центральний орган
виконавчої влади додатково оприлюднює проект технічного регламенту чи процедури оцінки
відповідності в інший спосіб, визначений Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
3. У разі якщо відповідний міжнародний стандарт або настанова чи рекомендація
міжнародної організації стандартизації щодо процедури оцінки відповідності відсутня або
технічний зміст розробленого технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не
відповідає технічному змісту відповідних міжнародних стандартів або настанов чи
рекомендацій міжнародних організацій стандартизації щодо процедур оцінки відповідності
та якщо технічний регламент або процедура оцінки відповідності може мати істотний вплив
на торгівлю з державами - членами СОТ, відповідний центральний орган виконавчої влади,
що його (її) розробив, повинен:
невідкладно після оприлюднення проекту технічного регламенту чи процедури оцінки
відповідності на своєму офіційному веб-сайті, але не пізніше п’яти робочих днів з дня такого
оприлюднення, надати державам - членам СОТ повідомлення про відповідний проект
технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності за формою, в обсязі та порядку,
визначених правилами СОТ;
за запитами компетентних органів держав - членів СОТ надавати їм детальний опис або
копії тексту проекту технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності, а також, за
можливості, зазначати ті частини проекту, в яких він суттєво відхиляється від відповідних
міжнародних стандартів або настанов чи рекомендацій міжнародних організацій
стандартизації щодо процедур оцінки відповідності;
надати можливість компетентним органам держав - членів СОТ подати письмові
коментарі до проекту технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності, обговорити
такі коментарі за їх запитами та взяти до уваги ці письмові коментарі і результати їх
обговорення.
Повідомлення та інші документи, визначені цією частиною, надаються відповідними
центральними органами виконавчої влади через центральний орган виконавчої влади, що
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реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, відповідно до вимог статті
22 цього Закону. Відповіді на письмові коментарі компетентних органів держав - членів СОТ
повинні надаватися до дня прийняття відповідного технічного регламенту чи процедури
оцінки відповідності.
4. Істотний вплив технічних регламентів і процедур оцінки відповідності на торгівлю з
державами - членами СОТ встановлюється згідно з критеріями, визначеними правилами
СОТ.
5. Строк подання письмових коментарів до проекту технічного регламенту чи процедури
оцінки відповідності не може бути меншим ніж 60 днів з дня:
оприлюднення проекту на офіційному веб-сайті відповідного центрального органу
виконавчої влади - для подання коментарів заінтересованими сторонами;
розповсюдження Секретаріатом СОТ повідомлення про відповідний проект серед
держав - членів СОТ - для подання коментарів компетентними органами зазначених держав.
Термін подання письмових коментарів повинен бути визначений таким чином, щоб було
забезпечено достатній час для обговорення одержаних коментарів із заінтересованими
сторонами та можливість внесення в разі потреби необхідних змін до проектів технічних
регламентів чи процедур оцінки відповідності з урахуванням установленого законодавством
порядку розроблення нормативно-правових актів.
6. Відповідні центральні органи виконавчої влади повідомляють державам - членам СОТ
про стандарти, обов’язковість застосування яких установлена технічними регламентами та
які мають інші визначені цим Законом ознаки технічного регламенту, одночасно з
повідомленням про проекти технічних регламентів, якими передбачається встановити
обов’язковість застосування таких стандартів. Надання повідомлень та інших документів
стосовно зазначених стандартів та їх обговорення здійснюються в порядку, визначеному
частиною третьою та абзацами першим, третім та четвертим частини п’ятої цієї статті.
7. Міжнародними договорами України та зобов’язаннями, що випливають із членства
України в міжнародних та регіональних організаціях, можуть бути передбачені додаткові
заходи щодо обміну інформацією про проекти технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності з іншими державами.
Стаття 18. Особливості розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур
оцінки відповідності за невідкладних обставин
1. У разі виникнення або загрози виникнення невідкладних проблем у сфері захисту
життя чи здоров’я людей, тварин або рослин, охорони довкілля чи природних ресурсів або
національної безпеки, які вимагають термінового прийняття технічного регламенту чи
процедури оцінки відповідності, відповідний центральний орган виконавчої влади має право
не виконувати всіх або окремих обов’язків, що встановлені частиною третьою статті 17 цього
Закону, за умови, що після прийняття зазначеного технічного регламенту чи процедури
оцінки відповідності цей орган повинен:
не пізніше п’яти робочих днів з дня офіційного опублікування технічного регламенту чи
процедури оцінки відповідності, прийнятих за невідкладних обставин, надати державам членам СОТ повідомлення про відповідний технічний регламент чи процедуру оцінки
відповідності за формою, в обсязі та порядку, визначених правилами СОТ;
за запитами компетентних органів держав - членів СОТ надавати їм копії тексту
технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності, прийнятих за невідкладних
обставин;
надати можливість компетентним органам держав - членів СОТ подати письмові
коментарі до технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності, прийнятих за
невідкладних обставин, обговорити такі коментарі за їх запитами та взяти до уваги ці
письмові коментарі і результати їх обговорення.
Повідомлення та інші документи, визначені цією частиною, надаються відповідними
центральними органами виконавчої влади через центральний орган виконавчої влади, що
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реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, відповідно до вимог статті
22 цього Закону.
2. Наявність чи відсутність невідкладних обставин, які визначені частиною першою цієї
статті, встановлюється у відповідному висновку центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання. Зазначений
висновок готується за результатами розгляду письмового обґрунтування наявності
невідкладних обставин, поданого відповідним центральним органом виконавчої влади, та
надається цьому органу в установленому порядку.
3. Строк подання компетентними органами держав - членів СОТ письмових коментарів
до технічного регламенту або процедури оцінки відповідності, прийнятих за невідкладних
обставин, не може бути меншим ніж 60 днів з дня розповсюдження Секретаріатом СОТ
повідомлення про відповідний технічний регламент чи процедуру оцінки відповідності серед
зазначених держав.
Строк подання заінтересованими сторонами письмових коментарів до розробленого за
невідкладних обставин проекту технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності,
який встановлений частиною п’ятою статті 17 цього Закону, може бути скорочений, але не
може бути меншим, ніж мінімальний строк, передбачений Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
4. Відповідні центральні органи виконавчої влади повідомляють державам - членам СОТ
про стандарти, обов’язковість застосування яких установлена технічними регламентами та
які мають інші визначені цим Законом ознаки технічного регламенту, одночасно з
повідомленням про технічні регламенти, прийняті за невідкладних обставин, якими
встановлюється обов’язковість застосування таких стандартів. Надання повідомлень та
інших документів стосовно зазначених стандартів та їх обговорення здійснюються в порядку,
визначеному частиною першою та абзацом першим частини третьої цієї статті.
5. Відповідний центральний орган виконавчої влади за результатами розгляду
письмових коментарів компетентних органів держав - членів СОТ переглядає технічний
регламент чи процедуру оцінки відповідності, прийняті за невідкладних обставин, у строк,
визначений частиною третьою статті 20 цього Закону.
Стаття 19. Особливості опублікування технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності та набрання ними чинності
1. Усі нормативно-правові акти, якими затверджуються технічні регламенти і процедури
оцінки відповідності, та нормативно-правові акти про внесення змін до зазначених
нормативно-правових актів чи затверджених ними технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності або про визнання зазначених нормативно-правових актів такими, що втратили
чинність, чи їх скасування підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені
"Офіційний вісник України" незалежно від їх опублікування в інших офіційних друкованих
виданнях, визначених законодавством.
2. Нормативно-правові акти, якими затверджуються технічні регламенти і процедури
оцінки відповідності або вносяться зміни до них, за винятком нормативно-правових актів,
прийнятих за невідкладних обставин, що визначені статтею 18 цього Закону, набирають
чинності у термін, визначений цими нормативно-правовими актами, але не раніше ніж через
шість місяців з дня їх офіційного опублікування, з метою надання суб’єктам господарювання
часу для приведення своєї продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва
відповідно до нових вимог.
Стаття 20. Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності
1. Відповідні центральні органи виконавчої влади переглядають технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності, які вони розробили та/або прийняли, на предмет їх
відповідності вимогам цього Закону з метою визначення потреби у внесенні змін до них або
визнанні їх такими, що втратили чинність.
Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності з інших підстав, ніж ті,
що визначені цим Законом, здійснюється відповідно до законодавства.
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2. Технічні регламенти переглядаються не рідше ніж один раз на п’ять років з дня:
набрання ними чинності;
набрання чинності змінами до них, які були внесені за результатами попереднього
перегляду;
надання відповідними центральними органами виконавчої влади інформації про
залишення їх без змін за результатами попереднього перегляду.
У базі даних про технічні регламенти вказуються нормативно-правові акти, якими
вносяться зміни до технічних регламентів за результатами їх перегляду, із зазначенням дати
набрання чинності цими змінами. Технічні регламенти позначаються в базі даних про
технічні регламенти як такі, що за результатами їх перегляду були залишені без змін, із
зазначенням дати надання відповідними центральними органами виконавчої влади
інформації про це центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері технічного регулювання.
3. Технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, які були прийняті за
невідкладних обставин, крім строків, визначених частиною другою цієї статті, також
переглядаються не пізніше шести місяців з дня їх офіційного опублікування.
4. Технічні регламенти та процедури оцінки відповідності також підлягають перегляду в
разі внесення змін до документів, на основі яких згідно з частиною третьою статті
9 та частиною другою статті 14 цього Закону були розроблені такі технічні регламенти і
процедури оцінки відповідності, визнання цих документів такими, що втратили чинність, чи
їх скасування.
5. Відповідні центральні органи виконавчої влади після завершення перегляду надають
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання, інформацію про зроблені ними висновки щодо потреби у
внесенні змін до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, визнанні їх такими,
що втратили чинність, або залишенні їх без змін.
У разі якщо перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності з підстав та
у строки, що визначені цим Законом, не було проведено, вони переглядаються відповідними
центральними органами виконавчої влади за пропозицією центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
Стаття 21. Внесення змін до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності
1. Проекти змін до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності
розробляються та оприлюднюються відповідно до статей 16-18 цього Закону.
2. Прийняті зміни до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності
опубліковуються та набирають чинності відповідно до статті 19 цього Закону.

Розділ V
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ,
СТАНДАРТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 22. Обмін інформацією про технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки
відповідності з державами - членами СОТ
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, здійснює функції центру обробки запитів та надання повідомлень у
рамках виконання Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є
додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері економічного розвитку, щодо надання інформації про технічні регламенти,
стандарти та процедури оцінки відповідності належать:
1) надання відповідей і відповідних документів на обґрунтовані запити держав - членів
СОТ та заінтересованих сторін у зазначених державах стосовно:
технічних регламентів і національних стандартів, які прийняті або розробляються в
Україні;
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прийнятих або розроблюваних процедур оцінки відповідності, застосування яких в
Україні передбачене технічними регламентами;
членства та участі України, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб
публічного права в міжнародних і регіональних організаціях стандартизації та системах
оцінки відповідності, укладання ними двосторонніх і багатосторонніх договорів (у тому
числі міжнародних договорів України) щодо технічних регламентів, стандартів і процедур
оцінки відповідності та взаємного визнання результатів оцінки відповідності, а також
положень таких систем та договорів;
джерел опублікування повідомлень про оприлюднення проектів технічних регламентів і
процедур оцінки відповідності, про оприлюднення програми робіт з національної
стандартизації та про проекти національних стандартів або способу одержання відомостей
про джерела опублікування зазначених повідомлень;
місцезнаходження інших центрів обробки запитів та надання повідомлень в Україні,
якщо буде прийнято рішення про створення кількох центрів;
2) організаційне, методичне та інформаційне забезпечення підготовки та надання
відповідними центральними органами виконавчої влади повідомлень і документів,
визначених частиною третьою статті 17 та частиною першою статті 18 цього Закону,
державам - членам СОТ, а також обговорення коментарів, поданих компетентними органами
зазначених держав;
3) організаційне, методичне та інформаційне забезпечення підготовки та подання
запитів і коментарів відповідних центральних органів виконавчої влади та інших українських
заінтересованих сторін щодо проектів чи прийнятих технічних регламентів і процедур оцінки
відповідності, про які держави - члени СОТ надали відповідні повідомлення;
4) інформування відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, українських суб’єктів господарювання про технічні регламенти, стандарти та
процедури оцінки відповідності держав - членів СОТ.
3. У разі розроблення, прийняття або застосування технічного регламенту, який може
мати істотний вплив на торгівлю з державами - членами СОТ, відповідний центральний орган
виконавчої влади на запит держави - члена СОТ роз’яснює необхідність такого технічного
регламенту з точки зору принципів розроблення, прийняття та застосування технічних
регламентів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у
торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі
1994 року.
У разі укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів (у тому числі міжнародних
договорів України) щодо технічних регламентів, стандартів і процедур оцінки відповідності,
які можуть мати істотний вплив на торгівлю держав - членів СОТ, що не є сторонами цього
договору, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, надає зазначеним державам повідомлення про такі договори за
формою та в порядку, визначеними правилами СОТ.
4. Відповідні центральні органи виконавчої влади повинні надавати центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, всі
документи та відомості, необхідні для здійснення ним своїх повноважень, визначених
частинами другою та третьою цієї статті.
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, за запитами держав - членів СОТ повинен надавати їм переклади
документів, які стосуються конкретних повідомлень, на одну з робочих мов СОТ або, якщо
обсяг документів є великим, переклади стислого викладу зазначених документів на одну з
таких мов.
6. Розмір плати за надання згідно з цим Законом копій документів за запитами держав членів СОТ та заінтересованих сторін у зазначених державах повинен бути однаковим як для
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українських, так і для іноземних сторін, за винятком фактичної вартості доставки цих
документів.
Стаття 23. Систематизація відомостей про технічні регламенти
1. Відомості про прийняття технічних регламентів, їх перегляд, внесення до них змін,
визнання їх такими, що втратили чинність, чи їх скасування вносяться до бази даних про
технічні регламенти, яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
До бази даних про технічні регламенти вносяться також відомості про стандарти,
обов’язковість застосування яких установлена технічними регламентами та які мають інші
визначені цим Законом ознаки технічного регламенту.
2. Відомості з бази даних про технічні регламенти розміщуються у систематизованому
вигляді на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері технічного регулювання, не пізніше п’яти робочих днів з дня
офіційного опублікування відповідних нормативно-правових актів або з дня надання
відповідними центральними органами виконавчої влади інформації про висновки, зроблені за
результатами перегляду.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання, стосовно кожного технічного регламенту розміщує на своєму
офіційному веб-сайті та постійно оновлює:
перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності
продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам
технічного регламенту (в разі його затвердження);
методичні рекомендації із застосування технічного регламенту (в разі їх затвердження);
перелік призначених органів (якщо технічним регламентом передбачене застосування
процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів), а стосовно технічного
регламенту щодо обладнання, що працює під тиском, - також перелік визнаних незалежних
організацій.

Розділ VI
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 24. Добровільна оцінка відповідності
1. Здійснення добровільної оцінки відповідності не вимагається технічними
регламентами.
2. Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в будь-яких
формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та
інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим вимогам.
3. Орган з оцінки відповідності (в тому числі призначений орган чи визнана незалежна
організація) залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на умовах,
визначених договором між заявником і таким органом.
Стаття 25. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів
1. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у випадках і
шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних
регламентах.
2. Процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів застосовуються
виробниками, а у випадках, в яких згідно з відповідними технічними регламентами обов’язки
виробників покладаються на імпортерів або розповсюджувачів, - імпортерами або
розповсюджувачами.
Як виняток з положень частини першої цієї статті, частини першої статті 28 і частин
першої та третьої статті 30 цього Закону, у випадках та за умов, визначених технічним
регламентом щодо прогулянкових суден і квадроциклів, інші, ніж суб’єкти господарювання
чи органи з оцінки відповідності, особи також повинні застосовувати процедури оцінки
відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту, складати декларацію про
відповідність та наносити знак відповідності технічним регламентам.
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Виробники та інші особи, зазначені в цій частині, застосовують процедури оцінки
відповідності вимогам технічних регламентів самостійно, а у випадках, визначених у
технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповідності, - із
залученням відповідних органів з оцінки відповідності.
3. У разі якщо це передбачено технічним регламентом чи визначеною ним процедурою
оцінки відповідності, уповноважений представник може виконувати від імені виробника та
під його відповідальність окремі обов’язки виробника, пов’язані із застосуванням такої
процедури оцінки відповідності, за умови визначення цих обов’язків у письмовому
дорученні виробника.
4. Для виконання завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у
випадках, визначених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними
процедурах оцінки відповідності, повинні або можуть бути залучені такі органи з оцінки
відповідності:
призначені органи, якими є органи із сертифікації та органи з інспектування, а для
виконання окремих завдань з оцінки відповідності будівельних виробів - також
випробувальні лабораторії;
визнані незалежні організації - для виконання визначених завдань з оцінки відповідності
технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання,
та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом
щодо обладнання, що працює під тиском;
акредитовані випробувальні лабораторії виробників - для виконання визначених завдань
з випробувань (контролю) продукції, які визначені у деяких процедурах оцінки відповідності,
якщо такими процедурами для виробника передбачений вибір щодо звернення до власної
акредитованої випробувальної лабораторії або до призначеного органу.
5. Встановлення вимог щодо залучення акредитованих органів з оцінки відповідності
для застосування процедури внутрішнього контролю виробництва забороняється.
Стаття 26. Визнані незалежні організації
1. Надання статусу визнаних незалежних організацій здійснюється шляхом прийняття
органом, що призначає, рішень про призначення визнаних незалежних організацій на
здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який
виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль,
згідно із зазначеним технічним регламентом.
2. Визнані незалежні організації можуть бути призначені на здійснення оцінки
відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує
нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з
технічним регламентом щодо обладнання, яке працює під тиском, за умови, що вони:
1) відповідають таким загальним вимогам до визнаних незалежних організацій:
є юридичними особами - резидентами України незалежно від форми власності;
мають досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання
нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який
проводить неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років;
уклали договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку
може бути заподіяно третім особам;
2) відповідають спеціальним вимогам до визнаних незалежних організацій, визначеним
у технічному регламенті щодо обладнання, що працює під тиском, а в разі якщо такі вимоги
не визначені у зазначеному технічному регламенті - спеціальним вимогам до призначених
органів, установленим Кабінетом Міністрів України.
3. Визнаним незалежним організаціям не присвоюються ідентифікаційні номери.
4. Визнані незалежні організації можуть бути призначеними органами.
5. До визнаних незалежних організацій застосовуються положення статей 33, 34, статті
35(крім частини першої, пунктів 6 і 7 частини другої, частини п’ятої), статей 36-44 цього
Закону.
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Стаття 27. Акредитовані випробувальні лабораторії виробників
1. Акредитована випробувальна лабораторія виробника може бути використана для
здійснення діяльності з оцінки відповідності для підприємства, частиною якого вона є, з
метою виконання окремих процедур оцінки відповідності, визначених у відповідних
технічних регламентах. Така випробувальна лабораторія повинна бути окремою та
визначеною частиною підприємства та не повинна брати участі в розробленні, виробництві,
постачанні, встановленні, використанні або обслуговуванні продукції, яку вона оцінює.
2. Акредитована випробувальна лабораторія виробника повинна відповідати таким
вимогам:
бути акредитованою національним органом України з акредитації або національним
органом з акредитації іншої держави;
випробувальна лабораторія та її персонал повинні мати визначене місце в організаційній
структурі та використовувати такі методи звітування в межах підприємства, частиною якого є
зазначена випробувальна лабораторія, які забезпечують їх неупередженість і демонструють
цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;
випробувальна лабораторія та її персонал не повинні бути відповідальними за
розроблення, виготовлення, постачання, встановлення, експлуатацію або обслуговування
продукції, яку вони оцінюють, та не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка могла б
суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки
відповідності;
випробувальна лабораторія повинна надавати свої послуги виключно підприємству,
частиною якого вона є.
3. Акредитована випробувальна лабораторія виробника не підлягає призначенню.
Підприємство, частиною якого є акредитована випробувальна лабораторія виробника, або
національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його
запитом інформацію стосовно акредитації відповідної випробувальної лабораторії.
Стаття 28. Декларування відповідності вимогам технічних регламентів
1. У випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування
процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під
відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність.
2. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, які
застосовуються до продукції та визначені у відповідних технічних регламентах, було
доведено.
3. Декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, примірною
структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними регламентами.
4. У разі якщо на певний вид продукції поширюється дія кількох технічних регламентів,
що вимагають складання декларації про відповідність, повинна бути складена єдина
декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів, якщо це
передбачено відповідними технічними регламентами. В такій декларації про відповідність
повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне
опублікування.
Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з
відповідних окремих декларацій про відповідність.
5. У випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах,
продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна
супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про
відповідність.
6. Декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо
вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову.
Якщо технічним регламентом вимагається супроводження продукції при наданні на
ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) декларацією про відповідність, її копією чи
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спрощеною декларацією про відповідність, така декларація повинна бути складена або
перекладена згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.
Окремими технічними регламентами можуть бути встановлені вимоги щодо додаткового
застосування в декларації про відповідність або її копії інших мов.
7. Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе
відповідальність за відповідність продукції вимогам, визначеним у відповідних технічних
регламентах.
8. Технічними регламентами, якими передбачене застосування процедур оцінки
відповідності, можуть передбачатися інші, крім складення декларації про відповідність,
випадки декларування відповідності вимогам технічних регламентів.
Стаття 29. Знак відповідності технічним регламентам
1. У випадках, визначених у технічних регламентах, які передбачають застосування
процедур оцінки відповідності, на продукцію та/або на інші об’єкти, що визначені такими
технічними регламентами (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи
тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.
Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається також
нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт, який визначений у
відповідному технічному регламенті.
2. Форма та опис знака відповідності технічним регламентам встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака
відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж та, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України. У цих випадках форма знака відповідності технічним
регламентам встановлюється відповідними технічними регламентами.
3. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними
принципами маркування зазначеним знаком, установленими статтею 30 цього Закону, у разі
якщо в технічних регламентах міститься посилання на такі загальні принципи маркування. У
певних технічних регламентах можуть бути встановлені додаткові загальні принципи
маркування знаком відповідності технічним регламентам.
4. Правила
та
умови
нанесення
знака
відповідності
технічним
регламентамвстановлюються технічними регламентами, якими передбачене його нанесення,
а в разі якщо такі правила та умови не встановлені певними технічними регламентами, Кабінетом Міністрів України.
5. У разі якщо це передбачено технічним регламентом, до знака відповідності технічним
регламентам додається ідентифікаційний номер залученого призначеного органу, який
наноситься згідно з вимогами відповідного технічного регламенту.
6. У випадках, визначених у технічних регламентах щодо морського обладнання та
пересувного обладнання, що працює під тиском, на відповідну продукцію та/або на інші
об’єкти, що визначені такими технічними регламентами, замість знака відповідності
технічним регламентам повинні наноситися інші знаки відповідності, форма, загальні
принципи маркування і правила та умови нанесення яких встановлюються відповідними
технічними регламентами.
Стаття 30. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам
1. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише виробником або
його уповноваженим представником.
2. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише на продукцію,
для якої його нанесення передбачене конкретними технічними регламентами, та не повинен
наноситися на будь-яку іншу продукцію.
3. Виробник шляхом нанесення знака відповідності технічним регламентам ним самим
або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе відповідальність за
відповідність продукції всім вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та
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визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака
відповідності технічним регламентам.
4. Знак відповідності технічним регламентам повинен бути єдиним маркуванням, що
засвідчує відповідність продукції вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та
визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака
відповідності технічним регламентам.
5. Нанесення на продукцію інших маркувань, знаків або написів, які можуть вводити в
оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності технічним регламентам,
забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на продукцію за умови, що це
не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності технічним
регламентам.
Стаття 31. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності
1. Вартість робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що
виконуються призначеними органами та визнаними незалежними організаціями,
визначається згідно з правилами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. Вартість робіт з добровільної оцінки відповідності визначається на договірних
засадах.

Розділ VII
ПРИЗНАЧЕНІ ОРГАНИ
Стаття 32. Вимоги до призначених органів
1. Органи з оцінки відповідності можуть бути призначені для виконання ними як
третіми сторонами певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідними технічними
регламентами за умови, що вони:
1) відповідають таким загальним вимогам до призначених органів:
є юридичними особами - резидентами України незалежно від форми власності;
мають досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції протягом останніх трьох
років;
мають власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення принаймні деяких
видів випробувань продукції в межах сфери призначення та уклали угоди з іншими
акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань
продукції в межах сфери призначення, які не проводяться їх власними лабораторіями;
уклали договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку
може бути заподіяно третім особам;
2) відповідають спеціальним вимогам до призначених органів, визначеним у
відповідних технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки
відповідності із залученням призначених органів, а в разі якщо такі вимоги не визначені в
певних технічних регламентах, - спеціальним вимогам до призначених органів, установленим
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 33. Презумпція відповідності органу з оцінки відповідності спеціальним
вимогам до призначених органів
1. Доведення органом з оцінки відповідності своєї відповідності критеріям,
установленим відповідними національними стандартами, перелік яких затверджений
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання, або частинами цих стандартів, надає такому органу з оцінки
відповідності презумпцію відповідності спеціальним вимогам до призначених органів у тій
мірі, в якій національні стандарти, що застосовуються, охоплюють зазначені вимоги.
2. До переліку національних стандартів, визначеного частиною першою цієї статті,
включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим
європейським стандартам.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання, формує перелік національних стандартів, відповідність яким
надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до
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призначених органів, в порядку, встановленому частинами четвертою, п’ятою та абзацом
другим частини шостої статті 11 цього Закону.
Зазначений перелік національних стандартів оновлюється в разі потреби шляхом його
затвердження.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання, розміщує затверджений ним перелік національних стандартів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності
спеціальним вимогам до призначених органів, на своєму офіційному веб-сайті не пізніше
п’яти робочих днів з дня його затвердження.
3. Відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з
переліку національних стандартів, визначеного частиною першою цієї статті, може бути
доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з
акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію
стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з
акредитації іншої держави.
Стаття 34. Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств
до виконання робіт з оцінки відповідності
1. У разі якщо призначений орган залучає до виконання певних робіт, пов’язаних з
оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен пересвідчитися
у відповідності зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам
до призначених органів та повідомити про це орган, що призначає.
2. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються
субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.
3. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з
оцінки відповідності лише за згодою замовника.
4. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає,
відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи
дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з конкретними процедурами
оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах.
Стаття 35. Видача або відмова у видачі рішення про призначення органу з оцінки
відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного
регламенту, розширення сфери призначення
1. Призначення здійснюється шляхом прийняття органом, що призначає, рішення про
призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам
відповідного технічного регламенту (далі - рішення про призначення).
2. Претендент на призначення подає органу, що призначає, заяву на призначення згідно з
формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
До заяви на призначення додаються:
1) опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої
претендент на призначення заявляє про свою компетентність. Зазначений опис складається
згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, та підписується претендентом
на призначення. В описі зазначаються:
види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в
технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи
додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним
регламентом;
2) засвідчена претендентом на призначення копія атестата про акредитацію, що
засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених
органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури
оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;
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3) нотаріально засвідчена копія статуту (положення) відповідної юридичної особи;
4) довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три
роки, підписана претендентом на призначення;
5) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані
претендентом на призначення;
6) довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії
претендента на призначення для проведення випробувань продукції в межах сфери
призначення, стосовно якої він заявляє про свою компетентність, підписана претендентом на
призначення;
7) нотаріально засвідчені копії угод, укладених претендентом на призначення з іншими
акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах
сфери призначення, які не проводяться власними лабораторіями претендента на призначення;
8) нотаріально засвідчена копія договору про обов’язкове страхування професійної
відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.
3. Орган, що призначає:
проводить аналіз поданого претендентом на призначення пакета документів та перевіряє
повноту відомостей;
надсилає копії заяви на призначення та пакета документів, що додаються до неї,
відповідному центральному органу виконавчої влади для проведення ним оцінювання
претендента на призначення.
Відповідний центральний орган виконавчої влади проводить оцінювання претендента на
призначення та готує пропозиції щодо його призначення чи відмови в призначенні протягом
50 днів з дня одержання цим органом копії заяви на призначення та пакета документів, що
додаються до неї.
Орган, що призначає, видає рішення про призначення або в разі відмови в призначенні
надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі рішення
про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.
Рішення про призначення складається у двох примірниках, один з яких видається
призначеному органу, а другий зберігається в органі, що призначає. Копія рішення про
призначення чи письмового повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення
надсилається відповідному центральному органу виконавчої влади.
4. Строк видачі рішення про призначення або надсилання претенденту на призначення
письмового повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення не може бути
більшим ніж 90 днів з дня одержання органом, що призначає, заяви на призначення та пакета
документів, що додаються до неї.
5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам ідентифікаційні номери.
Кожному призначеному органу присвоюється лише один ідентифікаційний номер
незалежно від того, чи був цей орган призначений згідно з кількома технічними
регламентами.
6. У рішенні про призначення зазначаються:
1) найменування та місцезнаходження призначеного органу;
2) ідентифікаційний номер призначеного органу;
3) сфера призначення згідно з відповідним технічним регламентом:
види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в
технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи
додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним
регламентом.
7. Рішення про призначення видається на необмежений строк.
8. Підставами для відмови у видачі рішення про призначення є:
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подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для
призначення;
виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних
відомостей;
невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів.
У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови
у видачі рішення про призначення, видача рішення про призначення або надсилання
письмового повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення здійснюється в
порядку та строки, встановлені частинами другою - четвертою цієї статті.
У разі якщо підставою для відмови у видачі рішення про призначення є виявлення в
документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей, заява на
призначення може бути повторно подана не раніше ніж через рік після прийняття рішення
про відмову у видачі рішення про призначення.
9. Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган
з оцінки відповідності було призначено раніше, здійснюється в порядку та строки,
встановлені цією статтею для видачі рішення про призначення, з видачею призначеному
органу примірника рішення про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з
розширенням сфери призначення.
Стаття 36. Переоформлення та видача дубліката рішення про призначення
1. Підстави для переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення
встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
2. Орган, що призначає, протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про
переоформлення рішення про призначення та оригіналу рішення, що додається до заяви,
повинен видати призначеному органу переоформлене на новому бланку рішення про
призначення з урахуванням змін, зазначених у заяві про його переоформлення.
3. Орган, що призначає, протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про видачу
дубліката рішення про призначення повинен видати призначеному органу дублікат рішення
про призначення замість втраченого або пошкодженого.
Стаття 37. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та
анулювання рішення про призначення
1. Якщо за результатами моніторингу призначених органів встановлено, що призначений
орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків,
визначених цим Законом та відповідними технічними регламентами, згідно з якими його
призначено, орган, що призначає, звертається у порядку та строки, встановлені законом, з
позовом до адміністративного суду щодо обмеження сфери призначення, тимчасового
припинення дії або анулювання рішення про призначення залежно від ступеня
невідповідності вимогам чи невиконання обов’язків.
2. Орган, що призначає, приймає рішення про обмеження сфери призначення, тимчасове
припинення дії або анулювання рішення про призначення:
у разі звернення призначеного органу з відповідною заявою;
у разі повідомлення національним органом України з акредитації відповідно про
обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення дії чи скасування атестата про
акредитацію призначеного органу.
Орган, що призначає, анулює рішення про призначення також у разі припинення
призначеного органу (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації).
3. Тимчасове припинення дії рішення про призначення може поширюватися як на сферу
призначення в цілому, так і на окремі види продукції та процедури оцінки відповідності.
4. Орган, що призначає, приймає рішення про поновлення дії рішення про призначення:
у разі встановлення за результатами моніторингу призначених органів відповідності
призначеного органу вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків
стосовно видів продукції та процедур оцінки відповідності, щодо яких було прийнято
рішення про тимчасове припинення дії рішення про призначення;
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у разі повідомлення національним органом України з акредитації про поновлення дії
атестата про акредитацію призначеного органу.
5. Орган, що призначає, приймає рішення про обмеження сфери призначення, тимчасове
припинення чи поновлення дії або анулювання рішення про призначення протягом 30 днів з
дня одержання відповідної заяви, повідомлення, інформації з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, результатів моніторингу призначених
органів.
У разі прийняття рішення про обмеження сфери призначення орган, що призначає,
видає призначеному органу примірник рішення про призначення із внесеними змінами, що
пов’язані з обмеженням сфери призначення.
6. Національний орган України з акредитації невідкладно повідомляє органу, що
призначає, та відповідному центральному органу виконавчої влади про обмеження сфери
акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестата про
акредитацію призначеного органу.
7. У разі обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дії або анулювання
рішення про призначення орган, що призначає, за пропозицією відповідного центрального
органу виконавчої влади вживає відповідних заходів для того, щоб комплекти документації,
пов’язаної з оцінкою відповідності, яка здійснювалася таким органом, в подальшому
опрацьовувалися іншим призначеним органом або зберігалися для надання органу, що
призначає, відповідному центральному органу виконавчої влади та відповідним органам
державного ринкового нагляду за їх запитами.
Стаття 38. Організація діяльності з призначення
1. Орган, що призначає, та відповідні центральні органи виконавчої влади у своїй
діяльності з оцінювання претендентів на призначення, їх призначення та моніторингу
призначених органів повинні:
забезпечувати запобігання виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки
відповідності;
гарантувати об’єктивність та неупередженість своєї діяльності;
забезпечувати прийняття кожного рішення, яке стосується призначення органу з оцінки
відповідності, компетентними особами, що є іншими, ніж особи, які провели оцінювання
цього органу;
забезпечувати конфіденційність одержаної інформації;
мати у своєму розпорядженні достатню кількість компетентного персоналу для
належного виконання своїх завдань.
2. Моніторинг призначених органів здійснюється шляхом:
проведення планових та позапланових перевірок;
розгляду звернень щодо обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дії
рішень про призначення чи анулювання цих рішень, які надаються органу, що призначає,
органами державного ринкового нагляду у випадках, визначених Законом України "Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";
аналізу відомостей, які надаються органу, що призначає, призначеними органами
відповідно до частин першої і четвертої статті 27, абзаців третього і п’ятого частини першої
статті 42 цього Закону.
Моніторинг призначених органів здійснюється відповідно до Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
3. Посадові особи органу, що призначає, та відповідних центральних органів виконавчої
влади, які здійснюють оцінювання претендентів на призначення або моніторинг призначених
органів, мають право:
безперешкодно відвідувати, за умови пред’явлення службового посвідчення та
посвідчення (направлення) на проведення оцінювання або моніторингу, претендентів на
призначення чи призначених органів;
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вимагати від претендентів на призначення чи призначених органів надання документів і
матеріалів, необхідних для проведення оцінювання або моніторингу, одержувати копії таких
документів і матеріалів;
вимагати від посадових осіб претендентів на призначення чи призначених органів
надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають
під час проведення оцінювання або моніторингу.
4. Делегування повноважень щодо проведення оцінювання претендентів на
призначення, їх призначення та моніторингу призначених органів іншим особам або
залучення в будь-який спосіб до цієї діяльності інших осіб, крім посадових осіб органу, що
призначає, та відповідних центральних органів виконавчої влади, забороняється.
Стаття 39. Вимоги до порядку призначення
1. Орган, що призначає, повідомляє відповідному центральному органу виконавчої
влади та національному органу України з акредитації про призначення, відмову в
призначенні, розширення або обмеження сфери призначення, тимчасове припинення чи
поновлення дії рішень про призначення або анулювання цих рішень не пізніше п’яти робочих
днів з дня прийняття відповідних рішень.
2. Принципи організаційної єдності та мовчазної згоди до порядку призначення не
застосовуються.
3. Видача, переоформлення та видача дубліката рішення про призначення, розширення
та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії рішення про
призначення та анулювання цього рішення здійснюються на безоплатній основі.
4. Спори з питань призначення вирішуються в судовому порядку.
5. Порядок видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення
та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового
припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання цього рішення
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 40. Оприлюднення інформації про призначені органи
1. Орган, що призначає, розміщує на своєму офіційному веб-сайті рішення про
призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і
поновлення дії рішень про призначення та анулювання цих рішень не пізніше п’яти робочих
днів з дня прийняття відповідних рішень.
2. Відомості про призначені органи вносяться до реєстру призначених органів, який
формується та ведеться органом, що призначає.
3. Орган, що призначає, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та постійно оновлює
переліки призначених органів стосовно кожного технічного регламенту, яким передбачене
застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів.
У переліках призначених органів зазначаються їх найменування та місцезнаходження,
присвоєні їм ідентифікаційні номери та сфери їх призначення.
Стаття 41. Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності
1. Призначені органи повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами
оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах.
2. Оцінки відповідності повинні проводитися у пропорційний спосіб, без покладання
зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені органи повинні здійснювати
свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з
оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології
виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.
При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня
захисту, що є необхідними для відповідності продукції вимогам відповідного технічного
регламенту.
3. У разі якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані вимоги,
визначені в технічному регламенті, відповідних стандартах з переліку національних
стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею
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процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту, чи
технічних специфікаціях, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття
відповідних коригувальних заходів та не видавати документ про відповідність.
4. У разі якщо під час проведення моніторингу відповідності після видачі документа про
відповідність призначений орган виявить, що продукція вже не відповідає вимогам,
зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів
і в разі необхідності призупинити або скасувати документ про відповідність.
5. У разі якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних
результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, призупинити
або скасувати будь-які документи про відповідність.
6. Технічними регламентами та визначеними у них процедурами оцінки відповідності
можуть бути встановлені додаткові обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності.
Стаття 42. Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації
1. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:
будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документів
про відповідність;
будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органів;
будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності,
одержані ними від органів державного ринкового нагляду.
На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні інформувати його про
діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу
здійснену діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами
субпідряду.
2. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які
призначені згідно з тим же технічним регламентом та здійснюють подібну діяльність з оцінки
відповідності, що охоплює таку саму продукцію, відповідну інформацію з питань, які
стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних
результатів оцінки відповідності.
3. Технічними регламентами та визначеними у них процедурами оцінки відповідності
можуть бути встановлені додаткові обов’язки призначених органів стосовно надання
інформації.
4. Інформація, зазначена в частинах першій - третій цієї статті, надається призначеними
органами не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття ними відповідних рішень,
виникнення обставин або одержання запитів, якщо у відповідних технічних регламентах чи
процедурах оцінки відповідності не визначено інший строк надання інформації або не
зазначено, що певна інформація надається періодично.
5. Орган, що призначає, накопичує, систематизує та зберігає інформацію, одержану ним
від призначених органів, шляхом формування та ведення відповідних баз даних.
Порядок формування та ведення відповідних баз даних, одержаних органом, що
призначає, від призначених органів, визначається центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
Стаття 43. Розгляд апеляцій на рішення призначених органів
1. Особа, яка надає об’єкт оцінки відповідності, має право подати призначеному органу
апеляцію з вимогою переглянути будь-яке рішення, прийняте цим органом стосовно об’єкта
оцінки відповідності.
2. Призначений орган розглядає апеляцію згідно з положеннями національних
стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з оцінки відповідності.
3. У разі незгоди заявника з рішенням призначеного органу, прийнятим за результатами
розгляду апеляції, це рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляції апеляційній
комісії, утвореній центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері технічного регулювання (далі - апеляційна комісія).
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4. Подання апеляції призначеному органу та апеляційній комісії не обмежує права
заявника на звернення до суду.
Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене в судовому порядку.
5. Витрати на подання апеляції та проведення повторної оцінки відповідності
здійснюються за рахунок заявника. У разі якщо результати повторної оцінки відповідності
відрізняються від результатів попередньої, зазначені витрати заявника відшкодовуються
призначеним органом, який одержав недостовірні результати попередньої оцінки
відповідності.
6. Положення про апеляційну комісію, її склад та порядок розгляду нею апеляцій
затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері технічного регулювання.
Стаття 44. Координація призначених органів
1. У разі якщо це передбачено певним технічним регламентом, відповідна координація
та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно із зазначеним
технічним регламентом, впроваджуються та належним чином функціонують у формі
секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів.
2. Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або міжсекторальної групи чи
груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.
3. Орган, що призначає, утворює та ліквідовує секторальні (міжсекторальні) групи
призначених органів, а також визначає технічні регламенти та/або передбачені ними
процедури оцінки відповідності, що належать до сфери відповідальності зазначених груп.
4. Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів мають право розробляти та
ухвалювати документи, спрямовані на забезпечення узгодженості в технічному застосуванні
призначеними органами процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що
належать до сфери відповідальності зазначених груп. Призначені органи повинні
застосовувати такі документи як загальні настанови.

Розділ VIII
ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 45. Визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України
1. Результати оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, проведеної в іншій
державі, приймаються і визнаються в Україні, якщо застосовані в цій державі процедури
оцінки відповідності (навіть якщо вони відрізняються від українських процедур)
забезпечують такий самий рівень відповідності вимогам відповідних технічних регламентів,
як і українські процедури оцінки відповідності.
2. Документи про відповідність вимогам технічних регламентів, видані за результатами
оцінки відповідності, проведеної в іншій державі, приймаються у разі, якщо між Україною та
іншою державою укладено міжнародний договір України про взаємне визнання результатів
робіт з оцінки відповідності.
3. Призначені органи мають право визнавати результати оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки
відповідності, на підставі договорів з такими органами з оцінки відповідності, за умови
якщо:
національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності як в
Україні, так і в іншій державі, є членами міжнародної або регіональної організації з
акредитації та/або уклали угоду про взаємне визнання з такою організацією стосовно
відповідних видів діяльності з оцінки відповідності;
призначений орган на підставі документа про відповідність, виданого іноземним
органом з оцінки відповідності, застосовує процедуру оцінки відповідності або її частину та
видає документ про відповідність, передбачений цією процедурою, під свою
відповідальність.
4. Документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки
відповідності, визнаються згідно з правилами, визначеними українським та іноземним
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органами з оцінки відповідності, які домовляються про таке визнання, або згідно з правилами
міжнародних чи регіональних систем оцінки відповідності, членами яких є український та
іноземний органи з оцінки відповідності.

Розділ IX
КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 46. Контроль за додержанням законодавства про технічні регламенти та оцінку
відповідності
1. Контроль відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється
шляхом державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, а в разі якщо певні
види продукції, на які поширюється дія технічних регламентів, не підлягають державному
ринковому нагляду і контролю нехарчової продукції, - шляхом здійснення інших видів
державного нагляду (контролю) відповідно до закону.
2. Орган, що призначає, із залученням відповідних центральних органів виконавчої
влади проводить моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій
відповідно до цього Закону.
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про технічні регламенти та
оцінку відповідності
1. Особи, винні в порушенні законодавства про технічні регламенти та оцінку
відповідності, притягуються до відповідальності згідно із законом.

Розділ IV
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ
СЕРТИФІКАЦІЇ";
б) назву, частину першу та абзац перший частини другої статті 13 викласти в такій
редакції:
"Стаття 13. Види та мета сертифікації продукції в державній системі сертифікації
Сертифікація продукції в державній системі сертифікації поділяється на обов’язкову та
добровільну.
Сертифікація продукції в державній системі сертифікації здійснюється призначеними на
те органами з сертифікації - підприємствами, установами і організаціями з метою";
в) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Державна система сертифікації
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері технічного регулювання:
визначає основні принципи, структуру та правила державної системи сертифікації;
затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, та визначає
терміни її запровадження;
встановлює вимоги до призначених органів з сертифікації в державній системі
сертифікації (далі - призначений орган);
встановлює правила визнання сертифікатів відповідності інших держав;
здійснює інші повноваження, визначені законами України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання:
призначає органи із сертифікації, акредитовані національним органом України з
акредитації, а у разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію
стосовно відповідних видів діяльності із сертифікації, - національним органом з акредитації
іншої держави;
розглядає спірні питання щодо проведення сертифікації;
здійснює державний нагляд за дотриманням органами із сертифікації правил і порядку
сертифікації продукції шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
веде Реєстр державної системи сертифікації (далі - Реєстр);
організовує інформаційне забезпечення з питань сертифікації;
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здійснює інші повноваження, визначені законами України";
г) доповнити статтями 14 та 15 такого змісту:
"Стаття 14 . Реєстр та внесення до нього інформації про сертифікати відповідності та
свідоцтва про визнання відповідності
1. Сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності реєструються в
Реєстрі на безоплатній основі на підставі прийнятого органами із сертифікації рішення про
видачу сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності.
2. Вимоги до змісту інформації про прийняті рішення щодо видачі, відмови у видачі,
анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання
відповідності, яка подається для включення до Реєстру, та порядок ведення Реєстру
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері технічного регулювання.
3. Органи із сертифікації присвоюють виданим ними сертифікатам відповідності та
свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційні номери у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання. Інформація про прийняття рішення щодо видачі, відмови у
видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання
відповідності подається органами із сертифікації в день прийняття відповідного рішення для
включення до Реєстру з використанням засобів електронного зв’язку центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
4. Подання інформації про прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі,
анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання
відповідності з порушенням вимог до змісту інформації, встановлених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного
регулювання, відповідно до пункту 2 цієї статті, є підставою для відмови у включенні
зазначеної інформації до Реєстру.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного
регулювання, подає органам із сертифікації письмове рішення про відмову у включенні
інформації до Реєстру з обґрунтуванням причини відмови.
Органи із сертифікації не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про
відмову у включенні інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії
сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності усувають причини, що
були підставою для прийняття зазначеного рішення, та повторно подають таку інформацію
для включення її до Реєстру";
"Стаття 15 . Видача, відмова у видачі, переоформлення та видача дубліката рішення про
призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери
призначення та анулювання рішення про призначення
1. Призначення органів з сертифікації в державній системі сертифікації здійснюється
шляхом видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері технічного регулювання, рішення про призначення органу з сертифікації в державній
системі сертифікації (далі - рішення про призначення).
2. Організація, яка претендує на призначення (далі - претендент), подає центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання,
заявку на призначення згідно з формою, встановленою центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
До заявки на призначення додаються:
1) проект сфери призначення, стосовно якої претендент заявляє про свою
компетентність, який підписується ним та у якому зазначаються:
види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих
визначень
продукції
і
кодів
згідно
з Українською
класифікацією
товарів
зовнішньоекономічної діяльності;
відповідні схеми (моделі) сертифікації;
1

-

1

-

1

-

1

-
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2) засвідчена претендентом копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність
претендента вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента повинна
охоплювати схеми (моделі) сертифікації та перелік видів продукції, щодо яких він заявляє
про свою компетентність;
3) копія статуту організації, засвідчена в установленому порядку;
4) відомості про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації, підписані претендентом;
5) відомості про штатних та/або залучених аудиторів, атестованих у встановленому
порядку відповідно до проекту сфери призначення;
6) довідка з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення
випробувань продукції, підписана претендентом, та/або копії укладених відповідних угод з
іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з сертифікації,
засвідчені в установленому порядку;
7) загальний опис власної системи управління якістю (настанова з якості), копія
сертифіката відповідності власної системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001
або ДСТУ ISO 9001 (за наявності сертифіката);
8) довідка про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки,
підписана претендентом;
9) копія договору про страхування, завірена в установленому порядку, або підписана
претендентом довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в
установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних
внаслідок провадження ним діяльності як призначеного органу з сертифікації.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання, протягом 90 днів з дня одержання заявки на призначення:
1) проводить аналіз поданих претендентом документів та перевіряє повноту відомостей;
2) приймає рішення про призначення, копію якого надсилає призначеному органу;
3) у разі відмови в призначенні надсилає претенденту письмове повідомлення про
відмову в призначенні із зазначенням підстав для такої відмови.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання, присвоює ідентифікаційні номери призначеним органам.
5. У рішенні про призначення зазначаються:
1) найменування та місцезнаходження призначеного органу;
2) ідентифікаційний номер призначеного органу;
3) сфера призначення:
види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих
визначень продукції;
відповідні схеми (моделі) сертифікації.
6. Рішення про призначення видається на необмежений строк.
7. Підставами для відмови у видачі рішення про призначення є:
1) подання претендентом неповного пакета документів, необхідних для призначення;
2) виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;
3) невідповідність претендента вимогам до призначених органів.
8. Розширення сфери призначення призначеного органу здійснюється в порядку та
строки, встановлені цією статтею для видачі рішення про призначення.
9. Підстави для переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення
встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного
регулювання, протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення рішення
про призначення та оригіналу рішення, що додається до заяви, повинен видати призначеному
органу переоформлене на новому бланку рішення про призначення з урахуванням змін,
зазначених у заяві про його переоформлення.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного
регулювання, протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката рішення
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про призначення повинен видати призначеному органу дублікат рішення про призначення
замість втраченого або пошкодженого.
10. Підставами для анулювання рішення про призначення є:
1) звернення призначеного органу з відповідною заявою;
2) повідомлення національним органом України з акредитації про скасування атестата
про акредитацію призначеного органу;
3) припинення призначеного органу (злиття, приєднання, поділ, перетворення або
ліквідація).
11. Видача, переоформлення та видача дубліката рішення про призначення органу з
сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та
анулювання рішення про призначення здійснюються на безоплатній основі";
ґ) статтю 16 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"Виробник зобов’язаний надавати постачальнику інформацію про обов’язкову
сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності
чи свідоцтв про визнання відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна
продукція.
Постачальник зобов’язаний реалізовувати продукцію, що підлягає обов’язковій
сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з якими йому передано відповідну
продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання
відповідності";
д) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Обов’язкова сертифікація продукції, що імпортується
Відповідність продукції (товару), що ввозиться і реалізується на території України та
включена до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, стандартам, що діють
в Україні, повинна підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання
відповідності, виданим призначеним органом.
Органи доходів і зборів здійснюють митне оформлення імпортних товарів, які
підлягають обов’язковій сертифікації, на підставі інформації, включеної до Реєстру, у
встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
4. Установити, що тимчасово, до імплементації актів законодавства Європейського
Союзу щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, а також щодо
реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин та препаратів, у тексті
технічних регламентів з метою визначення категорій хімічних речовин і сумішей (препаратів)
допускається пряме посилання на ці акти законодавства Європейського Союзу із зазначенням
їх номерів, назв та джерел опублікування у тому разі, якщо такі самі посилання містяться в
актах законодавства Європейського Союзу, на основі яких розробляються відповідні технічні
регламенти.
5. Відповідні центральні органи виконавчої влади протягом п’яти років з дня набрання
чинності цим Законом повинні:
переглянути розроблені та/або прийняті ними технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності на предмет їх відповідності вимогам цього Закону з метою визначення потреби
у внесенні змін до них або визнанні їх такими, що втратили чинність, у порядку,
встановленому частиною п’ятою статті 20 цього Закону;
привести прийняті ними технічні регламенти та інші нормативно-правові акти у
відповідність з технічними регламентами, прийнятими законами України та актами Кабінету
Міністрів України.
6. У разі прийняття технічного регламенту, дія якого поширюється на певний вид
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації згідно з вимогами Декрету Кабінету
Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію",
сертифікація цього виду продукції в державній системі сертифікації здійснюється до
набрання чинності відповідним технічним регламентом.
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7. Не раніше ніж через рік з дня набрання чинності порядком та правилами проведення
обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки
відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім
особам, органи з оцінки відповідності чи визнані незалежні організації можуть бути
призначені за умови, якщо ними укладено договір добровільного страхування професійної чи
цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або в них
наявні кошти в розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством
порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок здійснення ними
діяльності як призначеними органами чи визнаними незалежними організаціями. Зазначені
органи з оцінки відповідності замість копії договору обов’язкового страхування професійної
відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подають до органу, що
призначає, нотаріально засвідчену копію договору добровільного страхування професійної
чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або
підписану претендентом на призначення довідку про наявність коштів у розмірі, достатньому
для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним
особам збитків, завданих внаслідок здійснення ними діяльності як призначеними органами
чи визнаними незалежними організаціями.
8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
технічного регулювання, протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом повинен
переглянути рішення про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з
оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, що були
прийняті до набрання чинності цим Законом, на предмет відповідності відповідних
призначених органів вимогам до призначених органів, установленим цим Законом, та у разі
виявлення невідповідності вжити заходів щодо приведення їх діяльності у відповідність із
зазначеними вимогами або обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дії чи
анулювання рішень про призначення.
9. Рішення про призначення неакредитованих органів із сертифікації в державній
системі сертифікації, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними не більш як
протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків, якщо протягом
зазначеного строку такі органи із сертифікації будуть акредитовані стосовно відповідних
видів діяльності із сертифікації.
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Президент України
м. Київ
15 січня 2015 року
№ 124-VIII

П.ПОРОШЕНКО

З А К О Н У К РА Ї Н И
Про метрологію та метрологічну діяльність
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 2119-VIII від 22.06.2017}
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної
діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним
еталоном для величини того самого роду;
2) державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній
власності;
3) експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться у разі
виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування
і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;
4) еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини
та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для
порівняння;
5) єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в
одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або
невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені
границі;
6) засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи,
матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або
вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та
окремого оцінювання відповідності;
7) затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного органу з
оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу
вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері
законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні
результати вимірювань протягом визначеного періоду часу;
8) інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної
техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду;
9) калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений
підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;
10) калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому
етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються
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еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з
пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація
використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з
показу;
11) категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - сукупність
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого призначення;
12) метрологічна діяльність - діяльність, пов’язана із забезпеченням єдності
вимірювань;
13) метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату
вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через
задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у
невизначеність вимірювання;
14) метрологія - наука про вимірювання та їх застосування;
15) первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної
техніки, що не були повірені раніше;
16) первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної
методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою;
17) періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться
протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок
часу (міжповірочний інтервал);
18) повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку
та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які
встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;
19) повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений підрозділ,
що проводить повірку засобів вимірювальної техніки;
20) повторна перевірка - перевірка, що проводиться для встановлення факту усунення
порушення метрологічних вимог, наведених у відповідному приписі;
21) позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної
техніки, що проводиться у таких випадках:
за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до
застосування;
у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у
разі втрати свідоцтва про повірку;
під час введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну
повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами;
22) суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку
юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової
форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець,
які провадять діяльність на території України;
23) тип засобу вимірювальної техніки - сукупність засобів вимірювальної техніки того
самого призначення, які мають один і той самий принцип дії, подібну конструкцію та
виготовлені за тією самою технічною документацією;
24) фасований товар - призначений для продажу товар, упакований за відсутності
кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, зазначене на
упаковці, що відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути
змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження.
Стаття 2. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність
1. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність складається з
цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством
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України про метрологію та метрологічну діяльність, застосовуються правила міжнародного
договору.
Стаття 3. Сфера законодавчо регульованої метрології
1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види
діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності
здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів
вимірювальної техніки.
До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
3) контроль стану навколишнього природного середовища;
4) контроль безпеки умов праці;
5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із
землеустрою;
7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і
продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання
транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового
зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і
теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів
прокуратури та судів;
13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
Стаття 4. Метрологічна система України
1. Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності
вимірювань у державі.
Основними завданнями цієї системи є:
1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів
вимірювань;
3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері
метрології та метрологічної діяльності;
4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;
5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних
основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
2. Метрологічна система України включає:
національну метрологічну службу;
нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної
діяльності;
національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;
систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему
акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках,
визначених цим та іншими законами України;
навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та
досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.
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3. Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної
системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Розділ II
ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ.
ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стаття 5. Одиниці вимірювання
1. Одиницею вимірювання вважається визначена і прийнята за угодою величина, з якою
може бути порівняна будь-яка інша величина того самого роду для вираження
співвідношення двох величин у вигляді числа.
2. В Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI),
прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною
організацією законодавчої метрології, а саме:
1) основні одиниці SI:
метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське - м, міжнародне - m);
кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське - кг, міжнародне - kg);
секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське - с, міжнародне - s);
ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське - А,
міжнародне - А);
кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське - К,
міжнародне - К);
моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці: українське - моль, міжнародне
- mol);
кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці: українське - кд, міжнародне - cd);
2) похідні одиниці SI;
3) десяткові кратні і частинні від одиниць SI.
В Україні застосовуються також:
одиниці, що не входять до SI, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
(далі - дозволені позасистемні одиниці);
комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.
3. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI,
десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також
їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та
позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та
метрологічної діяльності.
{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від
15.01.2015}
4. Характеристики і параметри експортних товарів (у тому числі засобів вимірювальної
техніки) та послуг (у тому числі з вимірювань, повірки, калібрування), що виробляються та
надаються для іноземних замовників, можуть бути подані в одиницях вимірювання,
встановлених такими замовниками.
Стаття 6. Національні еталони
1. Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці
величини, що є в державі.
2. Статус національних еталонів надається:
первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю
підприємств та організацій);
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вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю
підприємств та організацій), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів
даної одиниці, що є в державі.
Надання еталонам статусу національних еталонів здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності, відповідно до критеріїв та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
3. Створення та вдосконалення державних еталонів здійснюється відповідно до
державних науково-технічних програм, які розробляються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної
діяльності, з метою задоволення потреб життєдіяльності людини, економіки і оборони
України та інших сфер.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології
та метрологічної діяльності, є відповідальним за виконання завдань зазначених програм і
технічний рівень створених еталонів.
4. Реєстрація національних еталонів та контроль за додержанням правил і умов їх
зберігання та застосування здійснюються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів, а
також результатів вимірювань, повірки та калібрування такі еталони повинні звірятися з
відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.
6. Зберігання та застосування національних еталонів здійснюється в порядку,
встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
7. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних
еталонів покладається на керівників наукових метрологічних центрів, підприємств та
організацій, де зберігаються еталони, та вчених зберігачів таких еталонів, які визначаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та
метрологічної діяльності.
Стаття 7. Вимірювання
1. Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або
декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.
2. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої
метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або
невизначеність вимірювань.
3. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є
обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в
нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.
4. Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів
уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності
продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються
законом.
5. Результати вимірювань повинні бути доступні юридичним і фізичним особам, які
мають щодо них обґрунтований інтерес.
Стаття 8. Засоби вимірювальної техніки
1. У сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної
техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у
встановлених умовах їх експлуатації.
2. Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки),
здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно325

правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на
такі засоби.
3. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або
функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і
функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому
втручанню.
4. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати,
випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх
відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до
таких засобів вимірювальної техніки.

Розділ III
НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Стаття 9. Структура національної метрологічної служби
1. До національної метрологічної служби належать:
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері метрології та метрологічної діяльності;
2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності;
3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду;
4) наукові метрологічні центри;
5) державні підприємства, які належать до сфери управління центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності, та провадять метрологічну діяльність в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - метрологічні центри);
6) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі
та властивості речовин і матеріалів;
7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, підприємств та організацій;
8) органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні лабораторії.
Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійснює державне управління забезпеченням
єдності вимірювань в Україні.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної
діяльності;
організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;
розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм,
що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших
регіональних організацій з метрології;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами
Кабінету Міністрів України.
Стаття 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:
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координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи
України;
організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної
еталонної бази;
уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами
Кабінету Міністрів України.
Стаття 12. Наукові метрологічні центри
1. Наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа
державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та
метрологічної діяльності, і створюють, удосконалюють, зберігають і застосовують
національні еталони.
Положення про наукові метрологічні центри затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності.
2. Наукові метрологічні центри у сферах діяльності, визначених положеннями про них
та нормативно-правовими актами:
1) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також
виконують роботи, пов’язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології
та концепції розвитку метрологічної системи України;
2) здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи,
пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням
національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
3) беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативноправових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної
діяльності;
4) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення
єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;
5) проводять оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;
6) проводять калібрування та повірку засобів вимірювальної техніки;
7) проводять вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;
8) ведуть інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;
9) здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їх компетенції.
3. Наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами
можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов’язані із забезпеченням єдності
вимірювань.
Стаття 13. Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу
та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні
сталі та властивості речовин і матеріалів
1. Служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжгалузеву координацію та
виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та
визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в
економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі
надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.
2. Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює
міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розробленням і
впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.
3. Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і
матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з
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розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та
властивості речовин і матеріалів.
4. Завдання та основні засади діяльності служб, зазначених у цій статті, визначаються
положеннями про них, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, підприємств та організацій
1. У центральних органах виконавчої влади, крім центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної
діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду, в інших державних органах, в органах
управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися
метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням
єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.
2. На підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо
регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються
особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
3. Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств,
підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої
метрології, визначаються положеннями про такі служби, які затверджуються керівниками
цих органів, підприємств та організацій.
4. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та
організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології,
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Стаття 15. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України
1. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України здійснюється з
урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
вимогам технічних регламентів, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів
вимірювальної техніки, проводиться у разі, коли це передбачено відповідними технічними
регламентами.
Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам
технічних регламентів проводять виробники цих засобів, призначені органи з оцінки
відповідності та інші суб’єкти, визначені у відповідних технічних регламентах або
передбачених ними процедурах оцінки відповідності.
{Абзац другий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом №
124-VIII від 15.01.2015}
Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативноправовими актами.
2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному
центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення реєстру затверджених
типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати затвердження типу засобів
вимірювальної техніки.
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Сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки є документом, який
засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено.
Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки
встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Технічними регламентами можуть встановлюватися вимоги щодо надання
призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, пов’язаної з виконанням
ними процедур оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки.
3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних засадах.
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані
засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:
органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними
лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи
національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно
якої їх було акредитовано;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними
лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно
до частини другої статті 27 цього Закону, стосовно засобів вимірювальної техніки, що
використовуються ними при калібруванні.
Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.
2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за
категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів
України.
3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених
міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.
4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж,
транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких
використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну
енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників
багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають
послуги з електро- і газопостачання, якщо інше не встановлено договором, укладеним
відповідно до законів, що регулюють відносини у сферах електроенергетики та
газопостачання.
{Абзац перший частини четвертої статті 17 в редакції Закону № 2119-VIII від
22.06.2017}
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та
ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки
(результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для
побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною
власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів
господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за
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своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати
вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті
теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють
обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
{Абзац другий частини четвертої статті 17 в редакції Закону № 2119-VIII від
22.06.2017}
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких
використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ)
проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання або за рахунок постачальника
послуг комерційного обліку. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати
вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті
теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів
комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України "Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання".
{Абзац третій частини четвертої статті 17 в редакції Закону № 2119-VIII від
22.06.2017}
Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а
також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, проводиться:
науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та
вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із
застосуванням національних еталонів;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними
лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу,
необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими
актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.
Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації
1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
2. Для проведення зазначеної у частині першій цієї статті повірки науковим
метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно
одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої
метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності.
3. Заявники документально підтверджують додержання критеріїв, встановлених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові
метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені
організації).
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4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності, протягом 60 робочих днів після надходження заяви на
уповноваження:
проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє достовірність і повноту
відомостей;
проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям;
видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
у разі відмови в уповноваженні повертає заявнику документи разом із вмотивованим
висновком.
5. До проведення робіт з уповноваження залучаються аудитори з метрології, атестовані
у порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної
діяльності.
6. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки,
повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
За видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката
свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Підстави для відмови у видачі свідоцтва, його переоформлення та видачі дубліката
свідоцтва про уповноваження встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності".
Підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є також невідповідність
уповноважених організацій встановленим критеріям.
Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
7. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.
8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових
метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на
проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який
ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності.
Зазначений реєстр має бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій
формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та постійно
оновлюватися.
9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених
організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає
рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують свої
обов’язки, визначені цим Законом.
Свідоцтво про уповноваження також підлягає анулюванню з підстав,
встановлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.
10. Порядок видачі свідоцтва про уповноваження або відмови в його видачі,
переоформлення зазначеного свідоцтва, видачі його дубліката, анулювання встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 19. Обов’язки уповноважених організацій
1. Уповноважені організації зобов’язані:
додержуватися критеріїв, відповідно до яких вони були уповноважені;
посилатися на уповноваження тільки стосовно тих категорій засобів вимірювальної
техніки, на проведення повірки яких їх уповноважено;
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після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження припинити
діяльність, на провадження якої вони були уповноважені.

Розділ V
МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
Стаття 20. Метрологічний нагляд та його види
1. Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо
регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог
цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології
та метрологічної діяльності.
2. Видами метрологічного нагляду є:
державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації;
метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
3. Метрологічний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
Стаття 21. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів
1. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів здійснюється відповідно до Закону
України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
Стаття 22. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
1. Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання
проводиться перевірка щодо:
стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів
вимірювальної техніки.
2. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок
відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності".
Стаття 23. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках
1. Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають
готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких
упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару
зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.
2. На упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в
одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативноправовими актами, а у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, - також інша
інформація згідно з метрологічними вимогами до відповідних фасованих товарів.
3. Метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень
кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються
технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
4. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється
шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрологічного нагляду
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1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду:
1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог цього
Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та
метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги);
2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
4) у разі виявлення порушення метрологічних вимог:
забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень
метрологічних вимог;
анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації;
видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок
фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
вживає в порядку, встановленому цим та іншими законами України, заходів для
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та
метрологічну діяльність;
вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про
уповноваження;
надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у
випадках, передбачених законодавством;
5) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами
Кабінету Міністрів України.
2. Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в
упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.
3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері метрологічного нагляду, щодо здійснення державного ринкового нагляду за
відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних
регламентів встановлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції".
Стаття 25. Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду
1. Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду (далі - державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків
мають право:
відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення
відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням встановлених у них порядку і режиму
роботи;
за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час
проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;
одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;
складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та
метрологічної діяльності;
видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;
вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення
метрологічних вимог.
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2. Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної
діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими
уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.
3. Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням
вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері
метрології та метрологічної діяльності.
4. Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового
нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам
технічних регламентів встановлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції".
Стаття 26. Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами
1. Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним
інспекторам у виконанні ними службових обов’язків та припиняти незаконні дії осіб, які
перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на державних інспекторів.

Розділ VI
КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стаття 27. Калібрування засобів вимірювальної техніки
1. Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної
техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.
2. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:
науковими метрологічними центрами;
метрологічними
центрами,
калібрувальними
лабораторіями,
акредитованими
національним органом України з акредитації;
метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально
підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших
держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.
3. Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів
проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними
міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та
регіональними організаціями з метрології.

Розділ VII
ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 28. Фінансування діяльності національної метрологічної служби
1. Фінансування діяльності національної метрологічної служби здійснюється за рахунок:
коштів державного бюджету;
надходжень від виконання робіт (надання послуг), зазначених у розділах IV і VI цього
Закону, та інших метрологічних робіт (послуг);
коштів від виконання науково-дослідних робіт (надання послуг);
інших надходжень, визначених законом.
При цьому фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та
метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрологічного нагляду, здійснюється виключно за рахунок коштів
Державного бюджету України.
2. За рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється фінансування таких
робіт:
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розроблення нормативних
документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
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створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних
первинних еталонів, а також звірення державних первинних еталонів з національними
еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
роботи, пов’язані з діяльністю служб, зазначених у статті 13 цього Закону;
роботи, пов’язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних
програм у сфері метрології та метрологічної діяльності;
участь у роботі міжнародних та регіональних організацій з метрології.
Стаття 29. Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за їх
виконання
1. Оплата суб’єктами господарювання робіт і послуг з проведення оцінки відповідності
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та
повірки таких засобів, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно
до методики визначення вартості зазначених робіт і послуг, затверджених Кабінетом
Міністрів України.
2. Кошти, отримані за проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій
цієї статті, використовуються науковими метрологічними центрами і метрологічними
центрами для забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.

Розділ VIII
ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ,
ПРОВЕДЕНИХ В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ
Стаття 30. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах
1. За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати
оцінки відповідності, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, проведених в
інших державах.

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та
метрологічну діяльність
1. Особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність,
несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 32. Розгляд скарг
1. Скарги на рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної
діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду, їх посадових осіб та на дії зазначених осіб розглядаються в порядку,
встановленому законодавством.
2. Подання скарги не зупиняє виконання рішень центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної
діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду, їх посадових осіб та дій зазначених осіб.
Президент України
м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1314-VII

П.ПОРОШЕНКО
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13. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Агрегатування –
утворення виробів шляхом компонування їх із обмеженої кількості
стандартних і уніфікованих деталей, вузлів і агрегатів, що мають
геометричну та функціональну взаємозамінність. Агрегатування
забезпечує поширення області застосування машин шляхом заміни їх
окремих вузлів і блоків, можливістю компонувати устаткування різного
функціонального призначення з окремих вузлів.
Безпека –
відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди здоров'ю людини під час звичайних умов використання,
зберігання, транспортування, виготовлення й утилізації продукції
(процесів, робіт, послуг).
Введення в експлуатацію –
використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в
Україні в перший раз.
Введення в обіг –
надання продукції на ринку України в перший раз.
Визначені вимоги –
заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах,
стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб.
Вимірювальне зусилля приладу –
це сила, яка створюється приладом при контакті з виробом і діє до лінії
вимірювання.
Вимірювальні перетворювачі –
засоби вимірювань, призначені для перетворення вимірювальної
величини в іншу або сигнал вимірювальної інформації, для обробки,
зберігання чи подальших використань.
Вимірювальні прилади –
універсальні, спеціалізовані, механічні, оптичні, оптико-механічні,
пневматичні, електричні.
Вимірювальні прилади –
засоби вимірювання, призначені для отримання значень фізичної
величини у встановленому діапазоні.
Вимірювальні установки –
сукупність функціойно об'єднаних мір, вимірювальних перетворювачів і
приладів для вимірювання однієї або декількох фізичних величин, які
розміщені в одному місці (випробувальний стенд).
Випадкові погрішності –
погрішності, які змінюються випадково при повторних вимірах однієї і
тієї ж величини.
Випробувальна лабораторія –
орган з оцінки відповідності, який проводить випробування.
Випробування –
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визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності
згідно з процедурою.
Виробник –
будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України),
яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та
реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною
маркою.
Гармонізований європейський стандарт –
стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій
стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та
номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського
Союзу".
Гармонізовані стандарти, еквівалентні стандарти –
стандарти, що стосуються одного й того ж об'єкта, які затверджені
різними органами, що займаються стандартизацією.
Головне завдання стандартизації –
створювати системи нормативної документації, що визначають
прогресивні вимоги до продукції та послуг.
Декларування відповідності –
підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт
оцінки відповідності).
Диференціальний (різницевий) метод вимірювання
полягає в тому, що вимірювальним приладом визначається різниця між
вимірюваною величиною і величиною мірою. Наприклад, вимірювання
надмірного тиску в апаратах відносно атмосферного тиску за допомогою
диференціального манометра типу ДМ
Діапазон вимірювання –
область значень вимірюваної величини, для якої нормуються припустимі
помилки приладу. Межа вимірювання – це найбільше і найменше
значення діапазону вимірювання.
Діапазон показання –
область значень шкали приладу, обмежена кінцевим і початковим
значеннями шкали.
Дійсне значення міри –
дійсне значення величини, відтворене і збережене мірою. Воно
знаходиться шляхом звірення міри з більш точним засобом вимірювання.
Документ про відповідність –
декларація (в тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому
числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у
тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що
підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки
відповідності.
Документуюча функція стандартизації –
документація процесів.
Економічна функція стандартизації –
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зниження собівартості продукції, процесів, послуг.
Європейська модель стандартизації –
підтримує загальну для всіх країн Західної Європи концепцію розвинутої
держави, зобов'язаної узгоджувати демократичні, соціальні та культурні
інтереси суспільства з ринковою економікою. Національні органи є
асоціаціями, з якими уряди укладають угоди щодо виконання окремих
державних управлінських функцій.
Європейський стандарт –
стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації.
Заінтересована сторона –
будь-яка фізична або юридична особа, яка має безпосередній або
опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або
застосування її результатів.
Законодавча метрологія –
охоплює сукупність взаємообумовлених норм, вимог і правил,
спрямованих на забезпечення метрологічної єдності вимірів, що
набувають правову обов'язкову силу. Це частина метрології, що підпадає
під законодавчий/регуляторний контроль, тобто знаходиться під
контролем відповідних органів державної влади.
Засоби вимірювань –
технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і які мають
нормовані метрологічні характеристики.
Знак відповідності технічним регламентам –
маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція
відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та
визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього
маркування.
Імпортер –
будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в
обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни.
Інспектування –
перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування
та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі
професійного судження, загальним вимогам.
Інформаційна функція стандартизації –
інформатизація з використанням уніфікованих методів та засобів.
Каталог –
документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких
об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням.
Керівний нормативний документ –
нормативний документ, який встановлює норми, правила, вимоги
організаційно-методичного та загально технічного характеру.
Клас точності засобу вимірювання –
узагальнена характеристика, визначена границями припустимих і
додаткових похибок, а також іншими властивостями засобів вимірювання,
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що впливають на їх точність і визначаються стандартами як окремі види
засобів вимірювання.
Кодекс усталеної практики –
нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи
процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного
обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів.
Коментарі –
зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів
усталеної практики.
Комунікативна функція стандартизації –
нормалізація соціальних методів та засобів зв'язку.
Консенсус –
загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з
суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в
результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і
зближення розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним.
Мета Національної системи стандартизації України –
здійснення єдиної технічної політики; захист інтересів вітчизняних
виробників та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг); раціональне
використання всіх видів ресурсів; відповідність продукції (процесів,
робіт, послуг) світовому рівню якості та надійності; гармонізація
національних стандартів із світовими аналогами; відповідність вимог
стандартів законодавчим актам.
Мета стандартизації –
оптимальне впорядкування об’єктів стандартизації.
Метод безпосередньої оцінки –
полягає в тому, що вимірювальна величина визначається безпосередньо за
показниками шкали вимірювального приладу (наприклад, зважування на
циферблатних вагах, вимірювання тиску пружинним манометром).
Метод порівняння з мірою –
полягає в тому, що вимірювана величина порівнюється з величиною,
відтвореною мірою. Результат вимірювання визначається як сума значень
порівняльної міри та показів вимірювального приладу або приймається
рівним значенню міри (наприклад, аналітичної ваги).
Метод протиставлення –
метод порівняння з мірою, коли вимірювана і відтворена мірою величини
одночасно діють на прилад порівняння, за допомогою якого визначається
співвідношення між цими величинами. Значення шуканої величини
визначається після досягнення рівноваги за значенням зрівноважуючої
величини. Наприклад, на важільних вагах маса зваженого вантажу
визначається за масою поставлених ваг.
Методи стандартизації –
уніфікація, агрегатування, типізація.
Методичні принципи стандартизації –
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плановості, перспективності, оптимальності, динамічності, системності,
обов'язковості.
Метрологічні характеристики –
це характеристики властивостей засобів вимірювання, що здійснюють
вплив на результати вимірювань та їх точність: - визначення показань
(значення міри, ціна поділок шкали тощо); - якість показань (точність і
правильність); - чутливість до впливаючих величин; - динамічність
(урахування інерційних властивостей); - діапазон показань.
Метрологія –
(від гpец. "метро" – міра, "логос" – вчення) – наука про виміри, методи і
засоби забезпечення їхньої єдності і необхідної точності.
Метрологія –
наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та
способи досягнення необхідної точності.
Міждержавний стандарт –
стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про проведення
погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, і
застосовані ними безпосередньо.
Міжнародна організація стандартизації –
організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для
відповідних національних органів усіх держав.
Міжнародна стандартизація –
стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх
держав.
Міжнародний стандарт –
документ, який базуються на консенсусі, розробляється та приймається
ISO та іншими міжнародними організаціями з стандартизації на
добровільній основі.
Міри фізичних величин –
засоби вимірювання розраховані на відтворення фізичної величини
заданого розміру (міра довжини – метр, міра маси – гиря).
Модуль оцінки відповідності –
уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина, визначена
згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу.
Найбільш важливі параметри продукції –
розмірні параметри; параметри ваги; параметри, які характеризують
продуктивність машин і приладів; енергетичні параметри.
Настанова; звід правил –
нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи методи
проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації або утилізації
обладнання, конструкцій чи виробів. Настанова може бути стандартом,
частиною стандарту, або іншим не залежним від стандарту документом.
Наукова метрологія –
частина метрології, що вивчає загальні метрологічні питання, незалежно
від величин, що виміряються.
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Національна система стандартизації України –
це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та
загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі
стандартизації. Вона являє собою комплекс взаємопов'язаних правил і
положень, які регламентують організацію та порядок проведення робіт з
усіх питань практичної діяльності в галузі стандартизації країни. Зокрема,
основні положення Національної системи стандартизації України
визначають її основну мету та завдання; об'єкти стандартизації;
організацію робіт зі стандартизації; категорії та види стандартів; порядок
розробки, затвердження, перегляду та використання стандартів;
державний нагляд за додержанням стандартів; міжнародне
співробітництво.
Національна стандартизація –
стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави.
Національний орган стандартизації –
орган стандартизації, визнаний на національному рівні, що має право
бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних
організацій стандартизації.
Національний стандарт –
стандарт, що прийнятий національним органом з стандартизації та
доступний широкому колу підприємців і споживачів. Національний
стандарт є одним з атрибутів державності та віддзеркалює специфіку
розвитку національної економіки залежно від історичних, географічних та
соціальних умов.
Номінальне значення міри –
значення величини, приписане мірі або партії мір при виготовленні
(наприклад, гиря з номінальним значенням 1 кг).
Нормативна (технічна) функція стандартизації –
формування вимог до продукції, процесів, послуг, методів.
Нормативний документ –
документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо
діяльності або її результатів.
Нульовий (компенсаційний) метод вимірювання –
метод полягає у порівнянні вимірюваної величини з мірою, а
результуючий ефект дії величин на прилад доводиться до нуля. Цей метод
широко використовується в автоматичних вимірювальних приладах:
автоматичних мостах, потенціометрах, аналізаторах рідин, газів та ін.
Об'єкт стандартизації –
це предмет, який підлягає стандартизації. До об'єктів стандартизації
належать продукція, процеси, послуги, які однаковою мірою стосуються
будь-якого матеріалу, компонента, обладнання, системи, їх сумісності, а
також правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи, що
служать предметом роботи зі стандартизації і можуть бути
охарактеризовані кількісно і якісно за допомогою понять, визначень,
умовних одиниць тощо.
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Об’єкт оцінки відповідності –
конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система,
особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності.
Обов'язковий стандарт –
стандарт, застосування якого є обов'язковим під дією основного закону чи
неодмінного посилання в регламенті.
Орган з інспектування –
орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування.
Орган з оцінки відповідності –
підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що
здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування,
сертифікацію та інспектування.
Орган із сертифікації –
орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та управляє
схемами сертифікації.
Основні завдання стандартизації –
реалізація єдиної технічної політики в сфері стандартизації, сертифікації
та метрології; захист інтересів споживачів та держави в питаннях безпеки
продукції, охорони здоров'я; забезпечення якості продукції відповідно з
досягненнями науки та техніки; забезпечення уніфікації, сумісності та
взаємозамінності продукції, її надійності; раціональне використання всіх
ресурсі, поліпшення техніко-екологічних показників виробництва;
безпека народногосподарських об'єктів і попередження аварій та
техногенних катастроф; створення нормативної бази функціонування
систем стандартизації та сертифікації, проведення державної політики в
області ресурсозбереження; усунення технічних та термінологічних
перешкод для створення конкурентоспроможної продукції та її виходу на
світовий ринок; впровадження та застосування сучасних виробничих та
інформаційних технологій; співучасть у забезпеченні обороноздатності та
мобілізаційної готовності країни.
Основні одиниці Міжнародної системи одиниць SI –
одиниця довжини – метр; одиниця маси – кілограм; одиниця часу –
секунда; одиниця сили електричного струму – ампер; одиниця
термодинамічної температури – Кельвін; одиниця кількості речовини –
моль; - одиниця сили світла – кандела.
Основні пріоритети Державної системи стандартизації –
встановлення раціональної номенклатури продукції (процесів, робіт,
послуг); встановлення прогресивних вимог до якості продукції (процесів,
робіт, послуг); забезпечення комплексності об'єктів стандартизації;
забезпечення взаємозв'язку та узгодженості нормативних документів на
всіх рівнях, забезпечення вимог в галузі розробки, виробництва,
експлуатації та ремонту продукції (процесів, робіт, послуг) шляхом
розробки загально технічних та організаційно-методичних комплексів
стандартів і систем класифікації; контроль за правильністю використання
нормативних документів.
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Охорона навколишнього природного середовища –
комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів
(адміністративних, господарських, політичних та громадських) щодо
підтримування параметрів функціонування природних систем (фізичних,
хімічних, біологічних) у межах, що забезпечують здоров'я та добробут
людини.
Охоронна функція стандартизації –
забезпечення екобезпеки та вітабезпеки.
Оцінка відповідності –
процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції,
процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. Оцінка
відповідності органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки
відповідності.
Параметр продукції –
кількісна характеристика властивостей продукції чи її станів, які
визначають призначення продукції та умови її використання.
Параметрична стандартизація –
упорядкування номенклатури і кількості типорозмірів виробів.
Перевірка –
розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності його
подальшого застосування, перегляду чи скасування.
Перегляд –
внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного
документа, результатом якого є прийняття нового нормативного
документа.
Північноамериканська модель стандартизації –
базована на ринку та конкуренції як основі його ефективного існування.
Головне завдання держави – забезпечити стабільні умови функціювання
ринку без прямого втручання. Це обумовило принципи організації
системи стандартизації: добровільні стандарти, які розробляють науковотехнічні чи професійні товариства, і технічні регламенти, прийняті
органами державного управління. Систему характеризує велика кількість
стандартів, дублювання та неузгодженість вимог. Прикладом такої моделі
є система стандартизації США.
Підтвердження відповідності –
видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після
критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було
доведене.
Подетальна спеціалізація –
полягає в тому, що у процесі виготовлення виділяється виробництво
окремих деталей, вузлів чи складальних одиниць. Цей вид спеціалізації
економічно найбільш вигідний.
Показники стандартів –
це характеристика об'єктів стандартизації, що виражаються за допомогою
умовних одиниць, позначень чи понять.
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Поріг чутливості засобу вимірювання –
найменша зміна вимірюваної величини, що викликає помітну зміну
вихідного сигналу засобу вимірювання. Наприклад, якщо найменша зміна
маси, що викликає помітне переміщення стрілки ваг, складає 10 мг, то
поріг чутливості ваг дорівнює 10 мг.
Похибка вимірювань –
відхилення результату вимірів від дійсного значення вимірюваної
величини.
Похибки вимірювань –
За способом вираження похибки бувають: - абсолютні; - відносні. За
характером прояву: - систематичні; - випадкові. За способом обробки
вимірювань: - середньоарифметичні; - середньоквадратичні.
Предметна спеціалізація –
полягає у тому, що на окремих підприємствах зосереджують випуск
певної продукції, яка відповідає профілю підприємства. Предметна
спеціалізація – це початкова форма спеціалізації виробництва.
Презумпція відповідності –
припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше,
про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи
інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що
визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним
вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних
незалежних організацій.
Принцип динамічності стандартизації –
передбачає періодичну перевірку стандартів та іншої нормативної
документації, внесення до них змін, а також своєчасний.
Принцип оптимальності стандартизації –
передбачає вироблення й прийняття таких норм, правил та вимог, що
забезпечують народному господарству оптимальні втрати ресурсів:
сировинних, матеріальних, енергетичних, економічних, соціальних, що
сприяє підвищенню ефективності виробництва та продуктивності праці.
Принцип перспективності стандартизації –
забезпечуються розробкою і випуском випереджаючих стандартів, в яких
запроваджуються підвищені норми та вимоги до об'єктів стандартизації
відносно досягнутого рівня. Випереджаючі стандарти містять норми і
вимоги, що перевищують існуючий рівень, і тим самим орієнтують науку
і виробництво на динамічний розвиток науково-технічного прогресу.
Принцип плановості стандартизації –
забезпечується шляхом складання перспективних і поточних планів з
розробки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації. Планування
здійснюється шляхом складання на науковій основі перспективних і
поточних планів для усіх рівнів народного господарства, координування і
контролю за виконанням, досягнення високих кінцевих результатів при
правильному розподіленні матеріальних і грошових ресурсів.
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Принцип системності стандартизації –
забезпечується розробкою нормативних документів на об'єкти
стандартизації, що належать до певної галузі та встановлюють
взаємопогоджені вимоги до усіх об'єктів на підставі загальної мети. Цей
принцип визначає розробку стандартів чи іншої нормативної документації
як елемента системи і приводить до упорядкування закономірно
розташованих і взаємопов'язаних конкретних об'єктів стандартизації в
єдину систему.
Програма робіт із стандартизації –
це документ, що визначає завдання та пріоритети стандартизації, засоби
та шляхи їх досягнення, і формує взаємоузгоджену та комплексну систему
заходів центрального органу влади у сфері стандартизації, технічних
комітетів (ТК) та інших суб'єктів стандартизації, спрямовану на
ефективне розв'язання проблем та реалізацію державної політики щодо
економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного
економічного зростання, утвердження України як високотехнологічної
держави.
Промислова метрологія –
займається вимірюваннями на виробництві і контролем якості. Вона
охоплює методи повірки, періодичність повірок, контроль процесу
вимірювання і контроль засобів вимірювань у промисловості з метою
забезпечення того, щоб їх стан відповідало вимогам до їх використання.
Процедура оцінки відповідності –
будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано
використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються.
Регіональна організація стандартизації –
організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для
відповідних національних органів держав лише одного географічного,
політичного або економічного простору.
Регіональна стандартизація –
стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав
лише одного географічного, політичного або економічного простору.
Регіональний стандарт –
стандарт, прийнятий регіональною організацією стандартизації і
доступний для широкого кола користувачів.
Регламент –
прийнятий органом влади нормативний документ, що передбачає
обов'язковість правових положень.
Регулятивна функція стандартизації –
вплив на ринок товарів і послуг; усунення технічних бар'єрів в торгівлі;
захист вітчизняного виробника та споживача.
Ресурсозберігаюча функція стандартизації –
раціональне та економне використання ресурсів.
Ризик –
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можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного
впливу протягом певного періоду часу.
Розмір –
кількість одиниць фізичної величини в даному об'єкті, виявлене
вимірювальними випробуваннями.
Розмірність –
вираження, що зв'язує вимірювану величину з основними одиницями
системи вимірювання при коефіцієнті пропорційності, рівному одиниці.
Сертифікація –
дії третьої сторони, які доводять, забезпечують необхідну впевненість в
тому, що продукція ідентифікована належним чином, процес або послуга
відповідають конкретному нормативному документу.
Система оцінки відповідності –
правила, процедури та управління для проведення оцінки відповідності.
Систематичні погрішності –
погрішності, які залишаються постійними або закономірно змінюються
при повторних вимірах однієї і тієї ж величини.
Соціальна функція стандартизації –
забезпечення безпеки товарів, процесів, послуг; забезпечення якості
товарів та послуг; захист прав споживачів.
Соціокультурна функція стандартизації
–
досягнення сумісності та взаємозамінності.
Спеціалізація –
організаційно-технічні заходи, спрямовані на створення виробництв чи
підприємств з реалізації однотипної продукції в масовому чи серійному
масштабі з використанням оптимальної технології при мінімальній
собівартості й найкращій якості.
Стабільність засобу вимірювання –
якість засобу вимірювання, що відображає незмінність у часі його
метрологічних характеристик.
Стабільність засобу вимірювання –
здатність засобу вимірювання зберігати свої метрологічні характеристики
в заданих границях протягом заданого інтервалу часу.
Стандарт –
(від англ. standard – норма, зразок, мірило) в широкому розумінні – зразок
або еталон якості, через який держава здійснює науково обґрунтоване
управління якістю.
Стандарти підприємства (СТП) –
розробляються на продукцію (процеси, послуги), яку виробляють і
застосовують (здійснюють і надають) лише на конкретному підприємстві.
Стандарти підприємства не повинні суперечити обов'язковим вимогам
державних і галузевих стандартів.
Суб’єкти господарювання –
виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач.
Сумісність –
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придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не
викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання
встановлених вимог.
Сфера призначення –
перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно яких
згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки
відповідності.
Технічна специфікація –
документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти
продукція, процес або послуга.
Технічне регулювання –
правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання
обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними
процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання
шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і
контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду
(контролю).
Технічний регламент –
нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції
або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи
відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим. Він
може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології,
позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони
застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.
Технічний регламент –
регламент, що містить технічні вимоги або безпосередньо, або через
посилання на стандарт, технічні умови, настанову їхній зміст.
Технічні умови –
нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна
відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за
допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Технічні умови (ТУ) –
нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що
регулюють стосунки між постачальниками (розробником, виробником) і
споживачем (замовником) продукції, для якої відсутні державні чи
галузеві стандарти (або за потребою конкретизації вимог зазначених
документів). їх затверджують на продукцію, яка знаходиться в стадії
освоєння і виробляється невеликими партіями. ТУ розробляються на один
чи декілька конкретних виробів, матеріалів, речовин, послугу чи групу
послуг.
Технологічна спеціалізація –
виділення окремих стадій технологічного процесу в спеціалізовані
заводи, цехи, ділянки. При технологічній спеціалізації збільшуються
масштаби виробництва, підвищується продуктивність праці, знижується
собівартість продукції, раціонально використовуються засоби.
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Типізація
розробка типових конструктивних, технологічних, організаційних й
інших рішень на основі загальних технічних характеристик для деяких
виробів, процесів, методів управління
Уніфікація –
вибір оптимальної кількості різновидів продукції, процесів, послуг,
значень їх параметрів, розмірів.
Уніфіковані стандарти –
гармонізовані стандарти, які є ідентичними за змістом, але не ідентичні за
формою подання.
Фізична величина –
властивість фізичного об'єкта (явища, процесу), що є загальним у
якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, відрізняючись при
цьому кількісним значенням.
Форми спеціалізації –
предметна, подетальна, технологічна, функціональна.
Функції стандартизації –
цивілізуюча, інформаційна, документуюча, соціальна, ресурсозберігаюча,
соціокультурна комунікативна економічна нормативна (технічна)
охоронна регулятивна.
Функціональна спеціалізація –
виникла як наслідок розподілу і кооперування праці у галузі допоміжного
обслуговування виробництва. Наприклад, спеціалізований ремонт
холодильників, автомобілів, побутової техніки тощо.
Цивілізуючи функція стандартизації –
гармонізація документів, методів та засобів якості життя із світовими
аналогами.
Чутливість засобу вимірювання –
відношення зміни вихідного сигналу до спричиненої ним зміни
вимірюваної величини.
Японська модель стандартизації –
базована на тісній співпраці економічних кіл та органів державного
управління. Стандарти розробляють промисловці в рамках професійних
об'єднань у співробітництві з відповідним міністерством, що затверджує
стандарти. Особливістю системи є спрямованість на внутрішній
японський ринок, який створена система ефективно захищає, оскільки
заінтересовані зарубіжні сторони позбавлено прав участі в стандартизації.
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