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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Докорінне підвищення якості товарів та послуг є одним з 

базових економічних і політичних завдань для України. На його 

розв’язання націлена сукупність таких заходів, як 

стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення 

системи розробки та впровадження у виробництво, організація 

всебічних випробувань продукції а також її сертифікація. 

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного 

поліпшення асортименту і якості товарів є стандартизація; 

нормативно-технічні документи стандартизації регламентують 

відповідність виробів належним вимогам до них, тобто 

нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації в 

підвищенні якості невпинно зростає. 

Важливим елементом державного впливу на якість є 

сертифікація продукції. Проблемами сертифікації пояснюється 

розробка та укладання багатьох міждержавних угод про взаємне 

визнання національних сертифікатів і знаків відповідності 

стандартам тієї чи іншої країни. Усі ці питання й проблеми 

розглядає дисципліна “Стандартизація і сертифікація”. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

системи знань з теорії та методології стандартизації та 

сертифікації, навичок із розробки, оформлення, узгодження, 

затвердження, видавництва та впровадження стандартів та іншої 

нормативно-технічної документації; сертифікації продукції. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична 

підготовка студентів та одержання практичних навичок з таких 

питань: опанувати теоретичні, правові та організаційні засади 

стандартизації; поглиблено вивчити види стандартів та 

нормативних документів; ознайомитися із об’єктами 

стандартизації; дослідити принципи формування забезпечення 

функціонування організацій з питань стандартизації і 

сертифікації; з’ясувати форми та види нормативних документи і 

порядок їх розроблення, а також правила позначення 

нормативних документів; ознайомитися із уніфікацією та 

стандартизацією службових документів в Україні; набути 

вміння класифікації систем документації. 
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У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатися з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми. 

 

Тема 1. Взаємозв’язок стандартизації, метрології та 

сертифікації для вирішення економічних задач 

 

Мета: зрозуміти сутність взаємозв’яку між стандартизацією, 

метрологією та сертифікацією в контексті вирішення 

економічних задач.  

Зміст теми. Стандарти як об’єктивний фактор 

функціонування всіх організацій. Метрологічне забезпечення. 

Засади та принципи формування забезпечення функціонування 

організацій з питань стандартизації і сертифікації. Інтеграція 

України до Європейського союзу та гармонізація нормативного 

забезпечення. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти роль стандартів як об’єктивного фактору 

функціонування всіх організацій;  

 знати сутність поняття «метрологічне забезпечення»; 

 вивчити засади та принципи формування забезпечення 

функціонування організацій з питань стандартизації і 
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сертифікації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 оцінити наслідки інтеграції України до Європейського 

союзу та гармонізації нормативного забезпечення. 

Основні положення.  

Діяльність зі стандартизації розповсюджується фактично на 

всі компоненти нашої планети та на всі види продукції, товари і 

послуги. 

Стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та 

затверджений уповноваженим органом, що встановлює 

призначені для загального і багаторазового використання 

правила, інструкції або характеристики, які стосуються 

діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або 

послуги, дотримання яких є обов'язковим. 

Галузевий стандарт – стандарт на продукцію, послугу, який 

розробляють у разі відсутності державних стандартів України 

чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або 

доповнюють вимоги державних стандартів. 

Виходячи з положень Закону «Про стандартизацію», 

стандарти є нормативними документами, що встановлюють 

правила, загальні принципи і характеристики, які стосуються 

діяльності чи її результатів. 

Метрологічне забезпечення – установлення та застосування 

метрологічних норм і правил, а також розроблення, 

виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для 

досягнення єдності і потрібної точності вимірювань. 

Метрологічне забезпечення складається із наукової, 

законодавчої, нормативної, технічної та організаційної основ. 

Нормативною основою метрологічного забезпечення є 

державні стандарти та інші документи державної системи 

забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), відповідні нормативні 

документи Держстандарту України, методичні вказівки і 

рекомендації, які регламентують єдину номенклатуру, способи 

подання та оцінювання метрологічних характеристик, правила 

стандартизації й атестації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), 
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вимоги до проведення державних випробувань, перевірки, 

ревізії та експертизи ЗВТ. 

Технічною основою метрологічного забезпечення є: система 

державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує 

їх відтворення з найвищою точністю; система робочих еталонів і 

зразкових ЗВТ, за допомогою яких здійснюється передача 

розмірів одиниць фізичних величин робочим ЗВТ; система 

стандартних зразків складу та властивостей речовин та 

матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних 

величин, які характеризують склад і властивості речовин і 

матеріалів; система робочих ЗВТ, які використовуються під час 

розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації 

продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності. 

Організаційною основою метрологічного забезпечення є 

метрологічна служба України, яка складається з державної та 

відомчих служб. 

На рівні міжнародних організацій найбільш визнаними у 

всьому світі є: Система з сертифікації виробів електронної 

техніки (ІЕСQ) під егідою Міжнародної електротехнічної комісії 

(ІЕС), Система ІЕС з випробувань електричного обладнання на 

відповідність до стандартів з безпеки (ІЕСЕЕ), Система 

сертифікації (омологації) дорожньо-транспортних засобів, 

розроблена під егідою Європейської економічної Комісії OOН 

(UN/ЕСЕ). 

Важливе значення у системі стандартизації має правове 

забезпечення, яке передбачає правове регулювання, правочинну 

та правоохоронну діяльність. Правове регулювання – 

розроблення та затвердження правових норм. Правочинна 

діяльність – забезпечення ефективного застосування чинних 

норм та правил. Правоохоронна діяльність – юридична 

відповідальність за дотримання норм, затверджених 

законодавчими актами. Право – керуючий фактор, який регулює 

широке коло суспільних відносин, пов'язаних із розробленням, 

виробництвом, реалізацією та експлуатацією продукції. 

   

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке стандарт, галузевий стандарт? 
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2. Розкрийте сутність поняття «метрологічне забезпечення». 

3. Що є нормативною, технічною та організаційною основою 

метрологічного забещзпечення? 

4. Назвіть міжнародні організації зі стандартизації. 

5. Розкрийте сутність поняття «правове забезпечення 

стандартизації». 

 

Тема 2. Державна система стандартизації. 

 

Мета: зрозуміти мету, завдання та структуру державної 

система стандартизації, теоретичні та методичні основи 

стандартизації. 

Зміст. Мета, завдання та об’єкти стандартизації. Вимоги до 

нормативних документів та їх види. Організація роботи зі 

стандартизації. Державна система промислових приладів та 

засобів автоматизації. Теоретичні та методичні основи 

стандартизації. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти мету, завдання та об’єкти  стандартизації; 

 знати вимоги до нормативних документів та їх види; 

 знати структуру державної системи промислових 

приладів та засобів автоматизації; 

 засвоїти теоретичні та методичні основи 

стандартизації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 оцінити вплив організація роботи зі стандартизації 

на стан економіки. 
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Основні положення.  

Державна система стандартизації (ДСС) – це система, яка 

визначає основну мету і принципи управління, форми та 

загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів 

робіт зі стандартизації. Найважливіші структурні елементи 

ДСС: органи та служби стандартизації; комплекс нормативних 

документів (НД); система контролю за впровадженням і 

виконанням НД. 

Мета і завдання стандартизації спрямовані на вирішення 

питань міжнародного співробітництва, внутрішнього розвитку 

країни та розвитку самої системи стандартизації, зокрема: 

сприяння економічному розвитку, ефективності виробництва; 

розвиток міжнародного співробітництва у всіх галузях 

(наприклад, участь в розробці міжнародних стандартів); 

забезпечення єдності і достовірності вимірювань вдосконалення 

методик і засобів вимірювальної техніки; розвиток уніфікації, 

симплікації і т.д. у всіх видах діяльності; раціональне 

використання та економія матеріальних ресурсів; вдосконалення 

організації управління народним господарством; забезпечення 

якості і відповідності продукції; розвиток спеціалізації з питань 

проектування, контролю, виробництва в галузі охорони 

оточуючого середовища; нормативне забезпечення охорони 

довкілля та здоров’я населення. 

Об’єктами стандартизації в загальному вигляді є конкретна 

продукція, норми, вимоги, методики вимірів, позначення і т.д., 

які володіють перспективою багаторазового застосування в 

науці, техніці, виробництв, при проведенні контролю за станом 

навколишнього природного середовища та міжнародній 

торгівлі. 

Нормативні документи зі стандартизації поділяються на 

державні стандарти України (ДСТУ); галузеві стандарти 

(ГСТУ); стандарти науково-технічних товариств і спілок 

(СТТУ); технічні умови (ТУ); стандарти підприємств (СТП). 

Управління в галузі стандартизації здійснює Державний 

комітет з технічного регулювання та споживчої політики 

включаючи планування, розробку, видання, розповсюдження та 

застосування державних стандартів. 
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Розробка, експертиза, підготовка та інші дії, пов’язані зі 

стандартами, проводяться в технічних комітетах зі 

стандартизації. 

Об’єктами державного нагляду є: продукція виробничо-

технічного призначення; товари народного споживання; 

продукція тваринництва, рослинництва, продукти харчування; 

імпортна продукція на відповідність чинним в Україні 

нормативним документам; продукція експортна – на 

відповідність нормативним документам; різні виробництва – на 

відповідність установленим вимогам щодо сертифікації 

продукції. 

Методами стандартизації є: уніфікація, симплікація, 

типізація, агретування. Уніфікація  полягає в раціональному 

скороченні кількості типів, видів та розмірів об’єктів 

однакового функціонального призначення. Симплікація – 

діяльність, яка полягає в знаходженні оптимальних головних 

параметрів, а також значень інших показників якості та 

економічності попередньо селекційованої сукупності 

однорідних об’єктів стандартизації. Типізація – діяльність, яка 

полягає в знаходженні оптимальних за вибраним критерієм 

ефективності параметричних рядів попередньо селекційованої 

сукупності однорідних об’єктів стандартизації за головними 

параметрами. Агрегатування – один із методів стандартизації, 

який полягає у виготовленні машини, механізму та інших 

виробів їх компоновкою з обмеженою кількістю стандартних 

агрегатів або уніфікованих вузлів і деталей, що мають 

геометричну та функціональну взаємозамінність. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть структурні елементи державної системи 

стандартизації. 

2. Вкажіть мету і завдання стандартизації.  

3. Що відноситься до об’єктів стандартизації? 

4. Назвіть нормативні документи зі стандартизації. 

5. Які методи стандартизації вам відомі? 
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Тема 3. Міжгалузеві системи стандартів. 

 

Мета: зрозуміти  необхідність втілення комплексних систем 

стандартів з точки зору впливу на ефективність управлінської 

праці, якості продукції, послуг і т.д. 

Зміст. Великі масштаби виробництва та міжгалузеві зв’язки 

підприємств. Системи міжгалузевих стандартів. Стандарти 

циклу: дослідження, проектування, підготовка виробництва, 

виробництво, експлуатація, ремонт. Втілення комплексних 

систем стандартів. Ефективність управлінської праці, якість 

продукції і т.д. Технічна документація на продукцію. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати системи міжгалузевих стандартів; 

 розрізняти тандарти за видами діяльності: дослідження, 

проектування, підготовка виробництва, виробництво, 

експлуатація, ремонт; 

 знати види технічної документації на продукцію. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 вміти оцінювати ефективність управлінської праці, 

якість продукції і т.д.; 

 розуміти необхідність втілення комплексних систем 

стандартів. 

Основні положення.  

Технічна документація на продукцію є сукупність 

документів, необхідна і достатня для безпосереднього 

використання на кожній стадії життєвого циклу продукції. До 

неї належить конструкторська, технічна та проектна 

документація. 
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Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як 

правило, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для 

нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-

економічних завдань в певній галузі діяльності, найважливіші з 

яких: Національна система стандартизації, Єдина система 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдина система 

технологічної документації (ЄСТД), Державна система 

забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), Система стандартів 

безпеки праці (ССБП), Єдина система технологічної підготовки 

виробництва (ЄСТПВ), Система розробки і постановки 

продукції на виробництво (СРПВ). 

Мета нормоконтролю технічної документації – повне 

додержання в технічних документах вимог чинних стандартів, 

широке використання у виробах при проектуванні стандартних і 

уніфікованих елементів. Нормоконтроль на підприємстві може 

бути як централізованим, так і децентралізованим. 

Система основоположних стандартів розглядає порядок 

розроблення, узгодження, затвердження, розповсюдження, 

перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів 
(організаційно-методичні та загально-технічні стандарти, 

стандарти на терміни та визначення). 

Якість продукції – це рівень відповідності сукупності 

технічних, експлуатаційних, економічних, естетичних та інших 

параметрів продукту рівню потреб суспільства, тобто рівень її 

(продукції) корисних для суспільства властивостей. 

Стандартизація показників якості продукції і її елементів 

(напівфабрикатів, деталей, вузлів, агрегатів і комплектуючих 

виробів) може здійснюватися в двох напрямках – комплексно і 

роздрібно. 
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. Сертифікацію послуг проводять переважно при 

врахуванні їх відповідності вимогам, визначеним у стандартах 

якості. 
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Питання для самоперевірки знань. 

1. Дайте визначення технічної документації та назвіть її види. 

2. Які комплекси (системи) стандартів ви знаєте? 

3. Назвіть мету та види нормо контролю на підприємстві. 

4. Які види стандартів входять до Системи основоположних 

стандартів? 

5. Що таке якість продукції та послуг і навіщо роблять її 

стандартизацію та сертифікацію? 

 

Тема 4. Теоретичні і правові основи стандартизації та 

сертифікації 

 

Мета: засвоїти теоретичні і правові основи стандартизації та 

сертифікації, а також основні поняття та визначення 

стандартизації як науки. 

Зміст. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації та 

сертифікації. Види стандартизації і стандартів. Правові основи 

стандартизації. Основні поняття та їх визначення. Завдання 

Державної Служби Технічного Регулювання і Споживчої 

Політики України у галузі сертифікації. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розкрити сутність, принципи, мету і завдання 

стандартизації та сертифікації; 

 знати види стандартизації і стандартів; 

 засвоїти основні поняття в галузі стандартизації і 

сертифікації та їх визначення. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 
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 оцінити значення виконання завдання Державної 

Служби Технічного Регулювання і Споживчої 

Політики України у галузі сертифікації; 

 розуміти важливість виконання правових норм зі 

стандартизації. 

Основні положення 
Предмет стандартизації – технічне законодавство та 

нормативні документи регламентації процесів, методів, 

способів, правил життєдіяльності людини. Законодавством 

України встановлено такі суб'єкти стандартизації: 

центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; 

центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; 

рада стандартизації; технічні комітети стандартизації; інші 

суб'єкти, що займаються стандартизацією. Об'єкти 

стандартизації – це продукція, процеси та послуги, зокрема 

матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня 

сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність. 

Основними принципами стандартизації є: врахування рівня 

розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної 

доцільності і ефективності технологічних процесів; гармонізація 

нормативних документів з стандартизації з міжнародними, 

регіональними і національними стандартами інших країн; участь 

у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін 

(розробник, виробник, споживач); відкритість інформації про 

чинні стандарти і програми робіт зі стандартизації з 

урахуванням вимог чинного законодавства; відповідність 

комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів 

стандартизації для певної галузі; застосування інформаційних 

систем і технологій у галузі стандартизації. 

Мета стандартизації: встановити положення, що 

забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своїй 

визначеності та його безпечність; створити умови для 

раціонального застосування всіх видів національних ресурсів; 

сприяти усуненню технічних бар'єрів у торгівлі, підвищити кон-

курентоспроможність продукції, робіт та послуг. 

За специфікою об’єкта стандартизації може бути 

міжнародна, регіональна, національна та галузева 
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стандартизація. За змістом вимог зі стандартизації може бути 

комплексна та випереджувальна стандартизація. 

Стандарт – створений на основі консенсусу та ухвалений 

визнаним органом нормативний документ, що встановлює, для 

загального і багаторазового користування, правила, настановні 

вказівки або характеристики різного виду діяльності чи 

результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості у певній сфері та доступним широкому 

колу користувачів. 

Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та 

змісту вимог, встановлених для нього, для різних категорій 

нормативних документів зі стандартизації розробляють 

стандарти таких видів – міжнародні, міждержавні, регіональні, 

національні, галузеві стандарти, стандарти організацій 

(підприємств), основоположні, термінологічні стандарти, 

стандарти на продукцію, на послуги, на сумісність, на процеси, 

на методи, технічні умови, галузеві стандарти, стандарти 

науково-технічних та інженерних товариств (спілок), стандарти 

загальних технічних вимог. 

Державну політику у сфері стандартизації визначають 

закони України та інші нормативно-правові акти. Принципові 

положення державної системи стандартизації відображені в 

Декретах Кабінету Міністрів України. 

Національна система стандартизації – це система, яка 

визначає основну мету і принципи управління, форми та 

загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів 

робіт із стандартизації. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть предмет стандартизації, об’єкти та суб'єкти 

стандартизації 

2. Які основні принципи стандартизації ви знаєте?  

4. Вкажіть мету та види стандартизації. 

5. Що таке стандарти і якими вони бувають? 

6. Які правові акти визначають державну політику у сфері 

стандартизації? 
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Тема 5. Організація робіт зі стандартизації та вимоги до 

змісту нормативних документів 

 

Мета: знати ролі державних інституцій, які задіяні в 

організації робіт зі стандартизації, та вимоги до змісту і 

позначень нормативних документів. 

Зміст. Організація робіт зі стандартизації. Нормативні 

документи і порядок їх розроблення. Правила позначення 

нормативних документів. Розробка міжнародних стандартів. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 
Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати види нормативних документів і порядок їх 

розроблення; 

 засвоїти правила позначення нормативних документів. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 вміти оцінити вплив організації робіт зі стандартизації 

на якість розроблених нормативних документів. 

Основні положення.  

Керують та координують діяльністю у сфері 

стандартизації центральні органи виконавчої влади в межах 

їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності. Суб'єкти 

стандартизації, які керують галузями (підгалузями) ро-

зробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти 

організацій. На технічні комітети покладено функції 

розробляти, розглядати та погоджувати міжнародні 

(регіональні) та національні НД. Роботи зі стандартизації в 

галузі будівництва організує Мінбудархітектури України. 
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Державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил 

здійснює ДКТРСП України та його територіальні органи. 

Нормативний документ – документ, що встановлює правила, 

загальні принципи чи характеристики щодо різних видів 

діяльності або їх результатів. Залежно від об'єкта 

стандартизації, положень, які містить документ, та процедур 

надавання йому чинності, розрізняють такі нормативні 

документи: стандарти; кодекси усталеної практики (настанови, 

правила, зведення правил, державні класифікатори, каталоги 

тощо); технічні умови. 

Пробний стандарт – стандарт, прийнятий тимчасово 

органом стандартизації і доведений до широкого кола 

користувачів з метою накопичення потрібного досвіду у процесі 

його застосування і який може бути використаний як база 

стандарту. 

Встановлено такі індекси документів: для національного 

рівня «ДСТУ» – національний стандарт; «ДСТУ-П» – пробний 

стандарт; «ДСТУ-Н» – настанова, правила, зведення правил, 

кодекс усталеної практики, які не прийнято як стандарт; «ДК» – 

державний класифікатор; «ДСТУ-ЗТ» – технічний звіт; для 

інших рівнів «СОУ» – стандарт організації; «ТУУ» – технічні 

умови, які не прийнято як стандарт; «СТУ» – стандарт 

наукового, науково-технічного або інженерного товариства чи 

спілки. 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Вкажіть державні інституції, які береуть участь в роботах по 

стандартизації та сертифікації. 

2. Дайте визначення нормативних документів та вкажіть їх види. 

3. Що таке пробний стандарт? 

4. Вкажіть індекси для позначення нормативних документів. 

 

Тема 6. Міжнародні та європейські стандарти 

 

Мета: зрозуміти призначення, склад та порядок 

затвердження міжнародних та європейських стандартів. 

Зміст. Міжнародні стандарти ДСТУ ІS0 9000 та 14000. 

Стандарти у різних галузях економіки. Гармонізація стандартів. 
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Економічні переваги та необхідність використання світових 

стандартів для експортно-імпортних операцій. Європейські 

стандарти серії EN 29000 і EN 45000. Cтандарти OHSAS. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати призначення та склад міжнародних стандартів 

ДСТУ ІS0 9000 та 14000; 

 знати призначення та склад європейських стандартів 

серії EN 29000 і EN 45000.  

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 вміти оцінити економічні наслідки гармонізації 

стандартів; 

 вказати економічні переваги та необхідність 

використання світових стандартів для експортно-

імпортних операцій. 

Основні положення.  
Міжнародними стандартами з якості є стандарти ІSО 

серії 9000 і 10000. 
Міжнародні стандарти ISO серії 9000 визначають 

розроблення, впровадження та функціонування систем якості. 
Ці стандарти передбачають застосування систем якості у 

чотирьох ситуаціях: отримання вказівок щодо управління 

якістю; контракт між першою та другою сторонами 

(постачальник-споживач); затвердження або реєстрація, що їх 

проводить друга сторона; сертифікація або реєстрація, що їх 

проводить третя (незалежна) сторона. Вони не стосуються 

конкретного сектора промисловості чи економіки і являють 

собою настанови з управління якістю та загальні вимоги щодо 
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забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. 

Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи 

якості, а не порядок впровадження цих елементів тією чи іншою 

організацією. 
Міжнародні стандарти ІS0 серії 10000 містять Настанови 

щодо перевірки системи якості, кваліфікаційні вимоги до 

експертів-аудиторів з перевірки системи якості, керування 

програмою перевірки якості. До цих стандартів слід звертатися 

при організації, плануванні, здійсненні та документуванні 

перевірки систем якості. Вони містять настанови щодо 

перевірки наявності та реалізації елементів систем якості; 

перевірки здатності системи забезпечувати досягнення заданих 

показників якості; настанови щодо критеріїв кваліфікації 

експертів аудиторів систем якості, а також щодо освіти, 

підготовки, досвіду, персональних якостей та керівних 

здібностей, необхідних для виконання перевірки якості; 

настанови щодо керування програмами перевірки систем якості. 

Європейські стандарти серії ЕN 29000 і ЕN 45000 

регламентують розробку систем якості, оцінювання 

відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів 

з сертифікації. Вони є аналогами стандартів ІS0. 

Розробка міжнародних стандартів складається з таких 

стадій: попередньої, пропозиції, підготовчої, обговорення 

запиту, затвердження і публікації. 

Міждержавні стандарти розробляють згідно з планом 

державної стандартизації України (міждержавної частини). 
Стандарт отримує статус міждержавного за умови прийняття 

його Міждержавною радою зі стандартизації, метрології, 

сертифікації (МДР), а в галузі будівництва – Міждержавною 

науково-технічною комісією зі стандартизації і технічного 

нормування в будівництві (МНТКС). 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що визначають міжнародні стандарти ISO серії 9000? 

2. Що визначають міжнародні стандарти ISO серії 10000? 

3. Що регламентують європейські стандарти серії 

ЕN 29000 і ЕN 45000? 
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4. З яких стадій складається рзробка міжнародних 

стандартів? 

5. Вкажіть порядок розробки міждержавних стандартів. 

 

Тема 7. Уніфікація та стандартизація управлінської 

документації 

 

Мета: оволодіти знаннями щодо правил уніфікації та 

стандартизації управлінської документації.  

Зміст. Зміст уніфікації та стандартизації службових 

документів. Історичні витоки уніфікації документів. 

Регламентація процесів уніфікації управлінської документації. 

Основні напрями уніфікації управлінської документації. 

Уніфікація структури документа та методів контролю.  

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти зміст уніфікації та стандартизації службових 

документів; 

 знати історичні витоки уніфікації документів; 

 знати основні напрями уніфікації управлінської 

документації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти значення уніфікації структури документа та 

методів контролю для прийняття управлінських рішень; 

 вміти оцінити вплив регламентації процесів уніфікації на 

якість управлінської документації. 
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Основні положення.  
Уніфікація – це оптимальне зменшення кількості елементів 

та забезпечення їх збігання в об'єктах, що складають комплекс 

або систему. 

Метою уніфікації та стандартизації документів є 

створення уніфікованої системи документів, що може дати 

високий економічний ефект. 

Створення службового документа – складання тексту та 

оформлення службового документа. Текст службового 

документа – зміст писемного службового документа, що 

виступає як його головний реквізит. Оформлення службового 

документа – фіксація реквізитів службового документа, 

встановлених правилами документування. Правила 

документування – вимоги та норми, що регламентують порядок 

створення документів. Реквізит службового документа – 

елемент оформлення службового документа, що фіксується з 

метою уніфікації цього процесу, ідентифікації документа та 

надання йому юридичної сили. Формуляр службового 

документа – склад та послідовність розміщення реквізитів у 

службовому документі. 

Метою уніфікації управлінських документів є: зменшення 

кількості документів, використовуваних в управлінській 

діяльності; типізація їх форм; зниження трудомісткості їх 

обробки; основи спільності або суміжності функційуправління; 

використання технічних засобів для підготовки, обробки і 

використання документів. 

Уніфікація структури документа – це розроблення сталого 

формуляра та методів контролю інформації в документах; 

уніфікація організації тексту стосується структури тексту, його 

мовних, тобто лексичних, морфологічних, синтаксичних, 

стилістичних аспектів. Уніфіковані форми документів із 

паперовим носієм необхідно проектувати на основі формуляра-

зразка. Форми представлення уніфікованих текстів: зв'язний 

текст, трафарет, анкета, таблиця. Уніфіковані форми документів 

часто представлені у вигляді бланків, де зафіксована побудова 

структури документа та структурна і мовна організація його 

уніфікованого тексту. 
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Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке уніфікація? 

2. Вкажіть мету уніфікації та стандартизації документів. 

3. Назвіть основні параметри службового документа. 

4. Дайте визначення уніфікованих форм документів. 

 

Тема 8. Класифікація управлінських документів 

 

Мета: оволодіти знаннями щодо класифікування 

управлінських документів.  

Зміст. Класифікації систем документації: базові, 

інфраструктури та дисциплінарні.  Державний класифікатор 

управлінської документації. Призначення та структура ДКУД. 

Розробка ДКУД, видання нормативних документів, що 

регламентують порядок його ведення. Зміни і доповнення 

ДКУД. Класифікатори професій.  

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати класифікації систем документації; 

 розуміти призначення та структуру ДКУД. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти значення розробки ДКУД, видання 

нормативних документів, що регламентують порядок 

його ведення, для управлінської діяльності. 

Основні положення.  
Процес поділу документів за будь-якими їхніми ознаками – 

характеристиками інформації, носіями документної інформації, 



 24 

властивостями, обіговими даними тощо – є процесом 

класифікування документів. 

В установі управлінські документи можна групувати за 

такими ознаками: послідовністю створення (оригінал, дублікат, 

копія, витяг); рівнем доступу (загальнодоступні в установі, для 

службового користування, секретні); юридичною силою (що 

мають юридичну силу і що не мають юридичної сили). 

Видами документів є номінали (акт, протокол, наказ) чи види 

номіналів (акт приймання-здавання робіт, протокол засідання 

колегії міністерства, наказ про заохочення тощо). 

Управлінські документи класифікуються на вхідні, вихідні та 

внутрішні за ознакою побудови організації процесу їхнього 

обігу. 

Базові системи документації – це сукупність систем 

документації, що утворилися в результаті функціонування 

"базових" сфер соціальної діяльності (наука, освіта, 

виробництво тощо) та/чи спрямовані на забезпечення такого 

функціонування. Блок включає такі системи документації: 

наукова; виробничо-експлуатаційна; навчальні; економічна; 

громадсько-політична; судова; законодавча; військово-

оборонна; документація органів внутрішніх справ країни; 

цивільно-реєстраційна; документація системи охорони 

здоров'я. 

Інфраструктурні системи документації – це системи 

документації, які функціонують в інфраструктурі кожної базової 

сфери соціальної діяльності (наука, виробництво, навчання, 

економічна сфера). Включають управлінську, нормативну та 

інформаційну системи документації. 

Дисциплінарні системи документації утворюються в 

результаті функціонування різних сфер соціальної діяльності і 

відповідають за змістом певній науковій (науково-технічній) 

галузі знань.  Групування документів здійснено на три цикли 

наукових дисциплін: технічна (будівельна; транспортна; 

енергетична; житлово-комунальна); гуманітарна (соціологічна, 

етнографічна; археологічна); природнича (геологічна, 

картографічна, гідрологічна, метеорологічна). 
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Державний класифікатор управлінської документації 

(ДКУД) – це нормативний документ, що офіційно закріплює 

класифікаційну схему управлінської документації. ДКУД 

містить класифікацію документів, розроблену для практичного 

використання під час роботи з документами, а саме – при 

заповненні уніфікованих форм (бланків) документів. 

В Україні розроблено Єдиний державний реєстр 

підприємств та організацій України. 

У ДКУД наведені назви і кодові позначення уніфікованих 

форм документів (УФД), що входять у затверджені уніфіковані 

системи документації (УСД). 

Зміни і доповнення ДКУД можуть відбуватися в разі 

реорганізації системи державного управління в Україні, зміни 

назв класів та підкласів УСД чи їхніх УФД, скасування 

підкласів УСД, окремих УФД, впровадження нових класів УСД, 

їхніх підкласів, УФД. Таке коригування зумовлює відповідні 

зміни кодів та індексів в ДКУД. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке класифікування документів? 

2. Як групуються управлінські документи за ознаками та 

видами? 

3. Які системи документації входять до базових, 

інфраструктурних та дисциплінарних систем? 

4. Що таке Державний класифікатор управлінської документації 

(ДКУД)? 

5. В яких випадках мможуть відбуватись зміни і доповнення 

ДКУД? 

 

Тема 9. Стандартизація управлінських документів 

 

Мета: оволодіти знаннями щодо стандартизації 

управлінських документів.  

Зміст. Стандартизація управлінських документів. Формуляр і 

бланк управлінського документа. Основні вимоги до змісту та 

розташовування реквізитів управлінських документів. 
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Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати основні вимоги до змісту та розташовування 

реквізитів управлінських документів; 

 розуміти призначення та структуру формулярів і бланків 

управлінських документів. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти значення стандартизації управлінських 

документів для управлінської діяльності. 

Основні положення.  
Стандартизація – це форма юридичного закріплення 

проведеної уніфікації. 

Державний класифікатор управлінської документації 

(ДКУД) – це складова частина державної системи класифікації й 

кодування техніко-економічної й соціальної інформації. ДКУД 

являє собою номенклатурний перелік уніфікованих форм 

документів (УФД). Кожному класу документації відповідає 

певна уніфікована система документації (УСД). 

Управлінська документація поділяється на такі різновиди: 

організаційно-розпорядча документація; організаційно-правова 

документація; інформаційно-довідкова документація. 

ДКУД містить такі класи документації: організаційно-

розпорядча; первинно-облікова; банківська; фінансова; звітно-

статистична; планова; ресурсна; торговельна; 

зовнішньоторговельна; цінова; з праці, соціальних питань і 

соціального захисту населення; з побутового обслуговування 

населення; бухгалтерсько-облікова; з Пенсійного фонду; 

словниково-довідкова. 
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Формуляр документа – це сукупність реквізитів документа та 

схема їх розміщення на документі. 

Розміщення у певній послідовності реквізитів документа, які 

складають його формуляр, відбувається на бланку документа. 

Види бланків документів: загальний бланк для різних видів 

документів (без позначення в бланку назви виду документа); 

бланк листа; бланк конкретного виду документа (із позначенням 

у бланку назви виду документа), крім листа. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке стандартизація? 

2. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) 

як складова частина державної системи класифікації інформації. 

3. Назвіть різновиди та класи документації. 

4. Дайте визначення формуляру та бланку документів. 

5. Назвіть види бланків документів. 

 

Тема 10. Стандартизація в документознавстві 

 

Мета: оволодіти знаннями щодо стандартизації 

управлінських документів.  

Зміст. Організація і технологія документування. Спеціальне 

діловодство, кадрове діловодство. Галузеве документознавство. 

Спеціальні види документів. Стандартизація та уніфікація. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати основні положення організації і технології 

документування; 

 розуміти призначення та структуру спеціального 
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діловодства, кадрового діловодства; 

 знати структуру галузевого документознавства; 

 розуміти призначення спеціальних видів документів. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти значення стандартизації та уніфікації в 

управлінської діяльності. 

Основні положення.  
Державна система сертифікації УкрСЕПРО встановлює 

основні принципи, структуру та правила Української державної 

системи сертифікації продукції, процесів і послуг, призначена 

для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації і є 

відкритою для вступу до неї органів з сертифікації інших 

держав і доступу до неї будь-яких підприємств та організацій. 

Система передбачає такі взаємопов’язані види діяльності: 

сертифікацію продукції (процесів, послуг); сертифікацію 

систем якості; атестацію виробництва. 

Організаційну структуру Системи утворюють: 

Національний орган з сертифікації; науково-технічна комісія; 

органи з сертифікації продукції; органи з сертифікації систем 

якості; випробувальні лабораторії; аудитори з сертифікації; 

науково-методичний та інформаційний центри; територіальні 

центри стандартизації, метрології та сертифікації 

Держстандарту України; Український навчально-науковий 

центр зі стандартизації, метрології та сертифікації. 

Державний захист прав споживачів полягає в тому, що 

держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як 

споживачів, надає можливість вільного вибору продукції, 

набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття 

самостійних рішень під час придбання та використання 

продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або 

отримання іншими законними способами продукції в обсягах, 

що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання 

здоров’я і життєздатності. 

Органи з сертифікації створюються на базі державних 

організацій, що мають статус юридичної особи та можуть бути 

визнані третьою стороною. Організаційна структура органу з 
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сертифікації систем якості: керівник органу, раду органу з 

сертифікації, персонал органу з сертифікації. 

Порядок проведення робіт із сертифікації: подання та 

розгляд заявки; аналіз поданої документації; обстеження 

виробництва; атестація виробництва; сертифікація системи 

якості; проведення випробувань з метою сертифікації; видача 

сертифіката відповідності; технічний нагляд за стабільністю 

показників сертифікованої продукції; інформація про результати 

сертифікації продукції. 

Система сертифікації УкрСЕПРО має виключне право 

визнавати результати сертифікації продукції на відповідність 

обов’язковим вимогам нормативних документів України, 

виданих іншими державами. Об’єктами визнання є протоколи 

випробувань, сертифікати (знаки) відповідності та інші 

свідоцтва відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій 

сертифікації в Україні. 

Сертифікацію систем якості в Системі проводять органи з 

сертифікації систем якості, акредитовані на право проведення 

цих робіт, а в разі їх відсутності – організації, яким доручено 

виконання функцій органу сертифікації за рішенням 

Національного органу з сертифікації. Процес сертифікації 

систем якості: попереднє (заочне) оцінювання системи якості; 

остаточна перевірка й оцінювання системи якості; оформлення 

результатів перевірки; технічний нагляд за сертифікованою 

системою якості. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Для чого призначена Державна система сертифікації 

УкрСЕПРО? 

2. Вкажіть елементи організаційної структури Системи 

УкрСЕПРО. 

3. В чому полягає державний захист прав споживачів? 

4. Опишіть порядок проведення робіт із сертифікації. 

5. Ким і як проводиться сертифікація систем якості? 
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Тема 11. Розробка та сертифікація систем менеджменту 

 

Мета: вивчити порядок розробки та сертифікації систем 

менеджменту. 

Зміст. Теоретичні положення. Стандарти, розробка системи. 

Види документів та їх стандартизація. Політика якості. 

Відповідальність керівництва. Сертифікація продукції. 

Особливості сертифікації системи якості продукції. Етапи 

сертифікації систем управління якістю. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти принципи функціонування системи 

сертифікації продукції; 

 знати види документів та порядок їх стандартизації; 

 знати особливості сертифікації системи якості продукції; 

 знати етапи сертифікації систем управління якістю. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти важливість сертифікації продукції з точки зору 

забезпечення її якості. 

Основні положення.  
Українська державна система сертифікації продукції, 

процесів і послуг призначена для проведення обов’язкової та 

добровільної сертифікації продукції і є відкритою для вступу до 

неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших 

держав і доступу до неї будь-яких підприємств і організацій. 
Система передбачає такі взаємопов'язані види діяльності: 

сертифікація продукції (процесів, послуг); сертифікація систем 

якості; атестація виробництва; акредитація випробувальних 
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лабораторій (центрів); акредитація органів з сертифікації 

продукції; акредитація органів з сертифікації систем якості; 

атестація експертів-аудиторів за переліченими видами 

діяльності. 

На даний час в Україні діє більшість нормативних 

документів, що охоплюють основні положення серії стандартів 

із сімейства ISO 9000. 

Держстандарт України вносить пропозиції щодо 

формування державної політики та забезпечує її реалізацію у 

сфері стандартизації, метрології, сертифікації, захисту прав 

споживачів; бере участь у розробленні проектів Державного 

бюджету України, Державної програми економічного та 

соціального розвитку України; проводить в установленому 

порядку експертизу проектів нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади з питань стандартизації, 

метрології та сертифікації, захисту прав споживачів. 

У системі УкрСЕПРО передбачається можливість 

підтвердження відповідності   продукції,   процесів   і   послуг  

встановленим   вимогам     такими способами: заповнення   

декларації   відповідності   з   наступною   реєстрацією   в   

органі сертифікації; сертифікації продукції, процесів чи послуг; 

комбінованим способом шляхом заповнення декларації та 

сертифікації. 

Сертифікація – це документальне підтвердження 

відповідності продукції відповідним вимогам, конкретним 

стандартам або технічним умовам. Сертифікація продукції 

представляє собою комплекс захадів, які проводяться з метою 

підтвердження сертифіката відповідності продукції відповідним 

стандартам або іншою нормативно технічною документацією. 
Розрізняють сертифікацію обов'язкову і добровільну (ринкову). 

Сертифікат на систему якості – це документ, який 

видається підприємству органом з сертифікації систем якості і 

свідчить про відповідність системи якості вимогам 

нормативного документа (стандарту), а також підтверджує 

можливість підприємства забезпечувати і підтримувати якість 

своєї продукції на відповідному рівні. 
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Етапи сертифікація систем управління якістю: 
передсертифікаційний етап, попередня оцінка систем якості, 

перевірка та оцінка систем якості на підприємстві. 

Робота  щодо сертифікації продукції  проводиться в усьому 

світі. Вона здійснюється  в окремих країнах як в рамках 

регіональних співдружностей держав, так і на міжнародному 

рівні ООН, ISO, МЕК та інших організацій. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Для чого призначена Українська державна система 

сертифікації продукції, процесів і послуг? 

2. Які функції виконує Держстандарт України? 

3. Як здійснюється підтвердження відповідності   продукції,   

процесів   і   послуг  встановленим   вимогам в системі 

УкрСЕПРО? 

4. Що таке сертифікація продукції? 

5. Назвіть етапи сертифікації систем управління якістю. 

 

Тема 12. Методичні засади сертифікації 

 

Мета: засвоїти методичні засади сертифікації. 

Зміст. Системи сертифікації третьою стороною. 

Відповідність продукції, що приймається за заявкою виробника. 

Визначення відповідності  продукції тільки за результатами 

випробування.  Відповідність продукції, яка підтверджена  

тільки контролем. Нагляд за якістю продукції та системами  

якості. Угоди про взаємне визнання. 

Компетенції: 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 
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 розуміти сутність системи сертифікації третьою 

стороною; 

 знати умови визначення відповідності продукції, що 

приймається за заявкою виробника; 

 знати порядок визначення відповідності  продукції 

тільки за результатами випробування; 

 розуміти доцільність визначення відповідності 

продукції, яка підтверджена  тільки контролем. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 розуміти важливість нагляду за якістю продукції та 

системами  якості; 

 вміти оцінити прикладне значення угоди про взаємне 

визнання. 

Основні положення.  
У переважній більшості офіційних програм сертифікації 

продукції використані системи сертифікації третьою 

стороною. На нідміну від обов’язкових урядових систем, успіх 

таких систем залежить від свідомої участі постачальника 

продукції. Така співучасть потребує встановлення певних 

ділових стосунків при проектуванні, виробництві і розподілі 

продукції. 

Елементи системи сертифікації третьою стороною: 
залучення відповідного органу з сертифікації, застосування 

придатного механізму контролю (договір), застосування 

відповідних технічних вимог/умов, застосування придатної 

системи сертифікації, встановлення і використання специфічних 

правил, перше оглядове відвідування підприємства, 

застосування придатних випробувань і програм нагляду, 

рішення щодо відповідності, розроблення додаткової програми 

повторного нагляду, впровадження сертифікатів або знаків 

відповідності, публікації повідомлень про результати 

сертифікації, апеляції. 

Вираз "Заява виробника про відповідність" має відношенні 

до встановленої і визнаної сукупності рекомендованих процедур 

які повинен застосувати виробник, коли він заявляє за власник 
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ініціативою, що його продукція відповідає конкретному стандар 

тові або технічним умовам. 

Збереження часу і грошей – дві основні підстави для вибору 

продукції згідно з заявою виробника. Третя підстава, у деякій 

мірі, – їх небажання розголошувати інформацію щодо процесу 

проектування або виготовлення. 

Визначення відповідності продукції тільки за результатами 

випробування – оцінювання базується тільки на результатах 

випробувань продукції, а не на оцінюванні операцій системи 

якості. Характер випробування, на яке посилаються в цьому 

розділі, можна зрозуміти як технічну операцію, відповідну до 

певної процедури, метою якої є визначення характеристик 

продукції (головним чином тих, що стосуються оцінювання її 

відповідності). За допомогою випробувань (аналізу) можна 

визначити такі характеристики: фізичні величини; порівняльне 

число або відмінну ознаку, або кодове позначення якості; 

твердження "так" чи "ні". 

Випробувальні програми, які спрямовані на оцінювання 

відповідності, можна поділити на такі категорії: періодичні 

випробування типу – випробування партії продукції; 100 % -е 

випробування залежно від того, чи представляють прототип або 

зразки загальний обсяг про дукції, що контролюється, вибірка є 

типовим представником партії виробів, які подаються на 

випробування, випробується кожний окремий виріб, який 

сходить з виробничої лінії. 

Відповідність продукції, яка підтверджена тільки 

контролем – контроль, як його використовують для цієї мети, 

відноситься до процесу нагляду, вимірювання і порівняння 

виробів за визначеними критеріями, які містяться в стандартах 

або технічних умовах на продукцію, плюс інші послуги, що 

мають відношення до виробів. Якщо виріб відноситься до 

такого типу, що може бути дана повна оцінка стосовно 

придатного стандарту за допомогою тільки органу з 

сертифікації, який застосовує тільки процес приймального 

контролю, виріб може бути кваліфікований як сертифікований 

визнаною програмою сертифікації. 
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Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть елементи системи сертифікації третьою стороною. 

2. Розкрийте зміст поняття "Заява виробника про відповідність". 

3. Яким чином здійснюється визначення відповідності продукції 

тільки за результатами випробування? 

4. В яких випадках застосовується визначення відповідності 

продукції, яка підтверджена тільки контролем?
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Стандартизація і сертифікація». 

Самостійна робота полягає у поглибленому вивченні питань 

курсу, які не увійшли до тематики лекцій. Індивідуальна робота 

оформляється у вигляді презентації та захищається студентом на 

парі.  

Тематика індивідуальних завдань (одне на вибір студента) 

1. Методологічні аспекти розвитку менеджменту в 

документознавстві. 

2. Основи функціонування ДСТР України як інституції, 

покликаної врегульовувати питання технічного регулювання та 

споживчої політики. 

3. Засади стандартизації як основи  надійного захисту прав 

споживачів. 

4. Особливості основних напрямів стандартизації та 

сертифікації в бібліотечно-бібліографічній сфері та 

книговиданні. 

5. Проведення сертифікації в інформаційній сфері та 

діловодстві. 

6. Проведення атестації виробництва систем якості. 

7. Міжнародні стандарти в галузі. Гармонізація і розробка 

стандартів. 

8. Організація сертифікації систем менеджменту. 

9. Складання нормативних документів на продукцію та 

інформаційні послуги. 

10. Статистична  звітність організацій. 

11. Економічна ефективність стандартизації і сертифікації. 

12. Сертифікація в документознавстві. 

13. Уніфікація та стандартизація управлінської 

документації. 
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