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Вступ 
 

На сучасному етапі суспільних відносин стрімко 
розвиваються науково-технічні методи розробки, 
виготовлення і експлуатації нової техніки. До професійної 
підготовки інженерів, які зайняті розробкою та 
експлуатацією машин і механізмів, висуваються підвищені 
вимоги. Це передбачає постійне вдосконалення фахівців 
інженерного спрямування, які повинні поглиблювати свої 
знання, враховуючи не лише  конкретну спеціалізацію, але 
й тенденції розвитку галузі в цілому. 

Необхідною складовою частиною підготовки  
інженерно-технічних працівників є засвоєння міжгалузевої 
науки про стандартизацію, її основних  наукових положень 
і методик, правил та схем сертифікації продукції та 
набуття практичних навичок з технічних вимірювань і 
методів обробки їхніх результатів. Кожен технічний 
працівник, пов’язаний з конструкторськими розробками, 
розробкою технологічних процесів, обробкою, складанням, 
експлуатацією, контролем, зберіганням, повинен добре 
знати структуру побудови міжнародних, державних, 
галузевих та інших стандартів. Ці знання необхідні для 
технічного і економічного обґрунтування призначення 
точності, для технічного нормування та забезпечення 
заданих експлуатаційних характеристик виробів. 

Нині головним завданням стандартизації є 
створення та впровадження прогресивної системи 
нормативно-технічної документації, її використання при 
розробці, виробництві та експлуатації продукції. Вимоги, 
що встановлюються в державних стандартах, спрямовані 
на випуск найсучаснішої високоякісної продукції, яка 
відповідає світовому рівню за всіма споживчими 
показниками: надійність, точність, матеріало- та 
енергоємність, трудомісткість тощо. 
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Поняття «стандартизація» охоплює широку сферу 
суспільної діяльності, яка включає технічні, економічні та 
наукові аспекти. Зростання ефективності виробництва, 
підвищення якості проектування, виготовлення та 
експлуатації продукції машинобудування пов’язані із 
застосуванням різних форм та методів стандартизації. 
Метою стандартизації є забезпечення безпеки для життя та 
здоров’я людини, тварин, рослин, охорона здоров’я; 
сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі; 
пріоритетність прямого впровадження в Україні 
міжнародних і регіональних стандартів; дотримання 
міжнародних та європейських правил і процедур 
стандартизації. А процедура, за допомогою якої визнаний 
у встановленому порядку орган документально засвідчує 
відповідність продукції називається сертифікацією. Нині 
сертифікація охопила майже всі галузі народного 
господарства України і є одним з інститутів регулювання 
взаємостосунків між споживачами, розробниками і 
продавцями в умовах ринку. 

Всі види робіт із сертифікації і підтвердження 
відповідності базуються на високій компетенції фахівців, 
які реалізовують їх процедури і розробляють нормативно-
методичні документи. Досвід робіт в цій сфері вказує на 
необхідність підготовки фахівців з питань стандартизації, 
сертифікації, підтвердження відповідності та управління 
якістю не лише для органів із сертифікації і 
випробувальних лабораторій, а й для підприємств 
промисловості та  сфери послуг, тобто для тих, хто працює 
на стадії забезпечення відповідного рівня якості та 
займається підготовкою до сертифікації результатів своєї 
праці. 

Дане навчальне видання розроблено у допомогу 
студентам, які навчаються за спеціальністю «Галузеве 
машинобудування».  
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Посібник містить теоретичний матеріал, 
сформований з шести тем, і матеріал для виконання 
практичних занять. Видання має за мету сприяти 
підготовці фахівців у галузі машинобудування та навчити 
їх вирішувати три важливі та взаємопов’язані задачі: по-
перше, планувати діяльність, тобто впорядкувати і 
встановлювати параметри діяльності, доводити їх до 
виконавців (формувати стандарт); по-друге, реалізувати 
цей стандарт, довівши параметри і характеристики об’єкта 
діяльності до запланованих (заданих стандартом), та 
співставляти результати з планом (контролювати), тобто 
проводити оцінку відповідності; по-третє, презентувати 
результати виробнику для підтвердження та отримання 
оцінки.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ 
У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
План викладу матеріалу 

1.1. Історія стандартизації. 

1.2. Загальні відомості про стандартизацію. 

1.3. Роль стандартизації в розвитку народного 

господарства країни. 

1.4. Основні поняття та визначення в галузі 

стандартизації. 

1.5. Категорії нормативних документів із стандартизації. 

1.6. Організація робіт зі стандартизації. 

1.7. Основні методи стандартизації та їх особливості. 

1.8. Поняття уніфікації та її види. 

1.9. Нормоконтроль технічної документації. 

1.10. Державний нагляд за стандартизацією. 
 

1.1. Історія стандартизації 
 

Багатовікова історія стандартизації дуже цікава і 
корисна для суспільства, хоча її зародження та 
становлення відображають лише розрізнені дані. Динаміка 
розвитку суспільства свідчить про удосконалення трудової 
діяльності людей, створення нових знарядь праці та різних 
виробів, освоєння нових методів і навичок. Роботи зі 
стандартизації аж до 1901 р. здійснювались, в основному, 
шляхом приватної ініціативи на території окремої країни, 
міста, підприємства. Основні історичні періоди розвитку 
світової стандартизації представлені на рис. 1.1. 

Стандартизація виникла у глибокій давнині, 
розвивалася поступово. Успіхи стандартизації сприяли 
культурному, науково-технічному та економічному 
прогресу на всіх ступенях цивілізації. Тому з’явилась 
потреба у відборі та фіксуванні найбільш вдалих 
результатів трудової діяльності з метою їхнього 
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Основні історичні періоди розвитку 
світової стандартизації 

 

Період природного розвитку стандартизації:  
виникнення мови, писемності, міри та ваги  

(до кінця ХІХ ст. ) 

Початковий період стандартизації (кінець 
ХІХ – початок ХХ століття), розвиток 
національних систем стандартизації 

Початок розвитку міжнародної стандартизації 
(друга половина ХХ століття).  

Створення організації ISO 

Стандартизація високого рівня (з 1990 року), 
застосування інформаційних технологій 

повторного використання.  

 
Рис. 1.1. Основні історичні періоди розвитку світової 

стандартизації 
 

Писемність, система лічення, грошові одиниці, 
одиниці міри і ваги, архітектурні стилі, різні гіпотези та 
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теорії, взагалі всі закони і моральні норми –  все це прояви 
фактичної стандартизації. Ще на зорі свого розвитку 
суспільство зрозуміло переваги спрямованого обмеження, 
яке забезпечує єдність методів, зручність виготовлення та 
використання виробів. Елементи стандартизації з’явилися 
тоді, коли ще не існувало поняття про цей термін. Ще за 
2400 років до н.е. у Китаї було впроваджено єдину систему 
п’яти мір. За одиницю цієї системи мір була прийнята 
відстань між двома вузлами бамбукової жердини, які 
давали звуковий тон. Історичні факти підтверджують 
гіпотезу про те, що історія стандартизації передусім 
почалася з нормування і контролю розмірних параметрів та 
уніфікації виробів.  

Так, протягом тисячоліть людство не мало жодної 
будівлі, яка б могла зрівнятися з грандіозністю пам’ятників 
єгипетської культури – пірамідами у Гізі. Секрет 
незламності пірамід простий: їх складено зі стандартних, 
рівномірних, точно підібраних блоків розміром 410 × 200 × 
130 мм.  

Історики стверджують, що багато років до нашої 
ери у стародавньому Єгипті існував інститут чиновників, 
які контролювали дотримання розмірів цегли, що 
виготовлялася. Завдяки дотриманню стандартизованих 
розмірних параметрів єгиптянам вдалося побудувати 
дивовижні витвори мистецтва. 

Унікальними є також пам’ятки грецької 
архітектури. Достатньо сказати, що видатні храми, їхні 
колони та портики зібрано з невеликої кількості 
стандартних деталей.  

З історії Стародавнього Риму відомо, що тут також 
використовували цеглу стандартних розмірів. Під час 
будівництва водогону використовували труби єдиних 
діаметрів (5 пальців). Труби інших діаметрів до міського 
водогону підключати було заборонено. Для вибору 
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розмірів водяних коліс римляни застосовували метод 
пропорційних чисел. Зведення архітектурних споруд в 
античну добу свідчить про існування розгалуженої 
будівельної індустрії. Очевидно, вже тоді масово 
виробляли збірно-розбірні конструкції з каміння, а 
технологічний рівень будівництва був досить високим. 

Єгипетські воїни були озброєні однаковими 
«стандартними» луками, стрілами. Римські легіонери 
також мали уніфіковане озброєння тощо. 

На лісових складах Японії продавали різні 
будівельні деталі стандартних розмірів, які були готові до 
використання. Як будівельний стандарт для вимірювання 
площі забудови використовували спеціальну циновку 
(татамі), довжина якої відповідала зросту найвищого 
японця (178 см). 

У Середньовіччі з розвитком ремесел методи 
стандартизації запроваджуються все частіше і знаходять 
більш широке застосування. У ті часи було встановлено 
єдині розміри ширини тканини, єдину кількість ниток в її 
основі, а також єдині вимоги до сировини, яку 
використовували у ткацькому виробництві.  

У XV ст. в епоху Відродження з розвитком торгово-
економічних зв’язків між країнами виникла потреба у 
будівництві великої кількості кораблів, для чого необхідно 
було по-новому організовувати їх виробництво. У Венеції, 
великої на той час морської держави, будували дерев’яні 
кораблі з уніфікованих деталей. Це робилося для того, щоб 
кожен корабель в одних і тих же умовах міг плисти з 
однаковою швидкістю і стріляти на однакову відстань. 
Тому під час бою всі кораблі ескадри трималися гуртом, їх 
було практично неможливо перемогти. А на складах 
венеціанських консульств зберігалися стандартизовані 
вузли та деталі: однотипні вітрила, весла щогли, керма 
тощо.  
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Широкого розвитку стандартизація набуває в 
Новітній час з переходом до машинного виробництва. Так, 
у 1785 р. французький інженер Леблан виготовив партію 
(50 штук) замків для рушниць, які були придатні для будь-
якої із виготовлених рушниць і були взаємозамінними. Ця 
ідея привертає увагу військових, і в 1793 р. американський 
фабрикант Вітней Є. укладає з урядом США угоду щодо 
постачання великої партії рушниць із взаємозамінними 
частинами. Виготовлення таких рушниць відкрило шлях до 
їх масового виробництва, але при цьому виникла потреба у 
стандартизації основних параметрів. Тому в Німеччині на 
королівському збройному заводі «Оберндорф» прийняли 
стандарт на рушниці, згідно з яким їхній калібр повинен 
був становити 13,9 мм.  

Слід зауважити, що ідеї, закладені в основу сучасної 
стандартизації, одержали свій розвиток з виникненням 
крупної промисловості, тобто за капіталістичного 
суспільного устрою. В Європі та США у другій половині 
XIX ст. роботи зі стандартизації здійснюються майже на 
всіх промислових підприємствах. Варто зазначити, що в 
умовах жорсткої конкуренції виробники не могли 
випускати продукцію погоджено і були вимушені це 
робити ізольовано один від одного. Тому на кожному 
підприємстві використовувалися свої стандарти. Внаслідок 
внутрішньозаводської стандартизації стала можливою 
раціоналізація процесів виробництва. Основною метою, 
про яку дбали підприємці під час впровадження 
стандартизації виробів, було отримання більш високих 
прибутків.  

Проте, наприкінці XIX ст. – на початку XX ст. 
активізувався процес модернізації капіталістичних 
відносин, розвитку суспільного розподілу праці та торгівлі, 
концентрації виробництва. Людство досягло великих 
успіхів у розвитку науки і техніки, промисловості та 
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транспорту. Все це поставило на порядок денний 
об’єктивну вимогу суспільного поділу праці в 
національному та міжнародному масштабі. Найбільшого 
значення набуває національна та міжнародна 
стандартизація.  

Значною подією стало введення в Англії у 1891 р., а 
потім і в інших країнах, єдиної системи гвинтових різей з 
дюймовими розмірами (розробленої Джоном Вітвортом), 
що використовуються й сьогодні в ряді країн поряд з 
метричною різзю. У 1846 р. у Німеччині уніфіковано 
ширину залізничної колії та розміри зчепів для вагонів. У 
1869 р. уперше видано довідник, в якому надано розміри 
стандартних профілів катаного заліза.  

У 1870 р. у деяких країнах Європи було 
встановлено стандарти на розміри цегли. 

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. Це стало значною подією для того часу і 
подальшого розвитку суспільства та науково-технічного 
прогресу. Створення метричної системи пов’язано з 
підвищенням вимог до точності вимірювань та 
можливістю покласти край невиправданому розмаїттю, 
непостійності мір і ваги, що значно заважало розвитку 
промисловості та торгівлі. 

В 1886 р. у Дрездені (Німеччина) відбувся перший 
конгрес зі стандартизації, на якому обговорювалися 
питання міжнародної координації в галузі випробування 
матеріалів. У конгресі брали участь представники  
10 промислово розвинених країн світу, в тому числі 
російські інженери. Конгрес сприяв створенню 
Міжнародної асоціації з випробування матеріалів, що стала 
своєрідним форумом для обговорення завдань, які виникли 
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на національному рівні. Слід зазначити, що в рамках 
асоціації не ставилося завдань щодо розробки 
міжнародних норм і правил в галузі випробувань 
матеріалів. 

Ці перші результати національної і міжнародної 
стандартизації мали велике практичне значення для 
розвитку продуктивних сил і призвели до створення 
національних організацій зі стандартизації. Першу 
національну інституцію зі стандартизації – Комітет 

технічної стандартизації (пізніше перетворений на 

Британську асоціацію стандартизації) – було 
організовано в 1901 р. у Великобританії. Головним 
завданням Комітету стало розроблення та впровадження 
стандартів на сировину, промислові вироби, військову 
техніку. Опублікування стандартів на продукцію було 
спрямовано на підсилення економічної могутності 
Британської імперії. 

Економічне розділення світу між великими 
західними країнами призвело до перерозподілу територій. 
Посилена мілітаризація вимагала великого виробництва 
озброєння з обов’язковим дотриманням принципу 
взаємозамінності. Стандартизація якнайкраще 
задовольнила ці вимоги часу і стала сприйматися як 
об’єктивна економічна необхідність. Тому не дивно, що 
під час Першої світової війни слідом за Великобританією 
ідею стандартизації підхопили інші промислово розвинені 
країни, створивши національні організації зі 
стандартизації: у Голландії (1916 р.), Німеччині (1917 р.), 
Франції, Швейцарії, США (1918 р.). Одразу ж після війни 
організації зі стандартизації було створено в Бельгії та 
Канаді (1919 р.), Австрії (1920 р.), Італії, Японії та 
Угорщині (1921 р.), Австралії, Швеції, Чехословаччині 
(1922 р.), Норвегії (1923 р.), Фінляндії, Польщі  
(1924 р.), Данії (1926 р.), Румунії (1928 р.). 
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З 1920-х рр. авторитетом у царині стандартизації 
було визнано Німеччину, яка завжди приділяла велику 
увагу науковому обґрунтуванню стандартів. В Америці 
переважали стандарти, які закріплювали досягнутий рівень 
виробництва конкретних виробів. Такий підхід не вимагав 
спеціальних наукових досліджень, а припускав лише 
узагальнення наявного досвіду та узгодження інтересів 
зацікавлених сторін. У Європі переважала стандартизація, 
заснована на результатах наукових досліджень. 
Стандартизація розвивалася в напрямку вдосконалення 
форм, розмірів і споживчих властивостей виробів. Така 
робота пов’язана з довготривалими теоретичними 
дослідженнями і не менш тривалим впровадженням 
розроблюваних стандартів. 

Наступним кроком на шляху втілення ідеї 
міжнародної стандартизації стало проведення у 1921 р. 
першої конференції секретарів семи національних 
комітетів зі стандартизації. Ця конференція виробила 
організаційні принципи, на основі яких у 1926 р. у Нью-
Йорку було створено Міжнародну федерацію 
національних асоціацій зі стандартизації (International 

Federation of the National Standardizing Associations – ISA), 
яка стала прототипом майбутньої ISO (International 

Standardization Organization). Зокрема, багато правил і 
процедур сучасної ISO являють собою модернізовані 
процедури колишньої ISA. Більша частина тих  
67 технічних комітетів ISO, які були сформовані в 1947 р., 
існувала ще у структурі ISA. Хоча ISA і не видавала 
міжнародних стандартів, її діяльність вплинула на 
міжнародну консолідацію в галузі стандартизації. Технічні 
комітети, що входили до складу ISA, розробляли 
рекомендації зі стандартизації та розсилали їх 20 країнам- 
членам асоціації. Було розроблено майже 180 міжнародних 
рекомендацій зі стандартизації. ISA також забезпечувала 
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систематичний обмін інформацією в галузі стандартизації 
між країнами. У рамках ISA були також закладені 
методичні підходи до розробки міжнародних стандартів. 

Розвиток міжнародної стандартизації було 
призупинено в період Другої світової війни. Роботи було 
відновлено у 1945 р., коли в рамках Організації 
Об’єднаних Націй було створено Координаційний комітет 
з питань стандартизації з бюро в Лондоні та Нью-Йорку, 
до складу якого увійшли 18 країн антигітлерівської 
коаліції. Основним завданням Комітету було збереження 
досвіду міжнародної стандартизації та координація 
діяльності країн у галузі стандартизації у воєнний час. 

У жовтні 1946 р. у Лондоні на базі існуючого 
Координаційного комітету засновано Міжнародну 
організацію зі стандартизації (International Standardization 

Organization – ІSO), до складу якої увійшли 33 країни. ISO 
офіційно вступила в права у 1947 році. У Статуті ІSO, 
затвердженому на Генеральній Асамблеї ООН, наголошено 
на неурядовому статусі цієї організації, а також записано, 
що «метою організації є сприяння розвиткові 
стандартизації у всесвітньому масштабі для полегшення 
міжнародного товарообміну та взаємодопомоги, а також 
для розширення співробітництва в галузі інтелектуальної, 
технічної та економічної діяльності» [1]. 

 
1.2. Загальні відомості про стандартизацію 

 
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 якраз і 
є тією діяльністю, яка виконує ці функції. 

Стандартизація в техніці є своєрідним 
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відображенням об’єктивних законів еволюції технічних 
засобів і матеріалів. Вона випливає як неминучий наслідок 
відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують 
високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і 
техніки. Головна мета стандартизації полягає в тому, 
щоб на якому завгодно 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 найвищої 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. 

 
1.3. Роль стандартизації в розвитку народного 

господарства країни 
 

Сучасний стан науково-технічного прогресу 
характеризується прискореним темпом розвитку науки і 
техніки, більш тісною їхньою взаємодією та активним 
їхнім 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 
їхньої експлуатації, використанням широкої номенклатури 
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речовин і матеріалів. Відбувається процес поширення 
кооперації і значне ускладнення зв’язків між галузями 
народного господарства, підприємствами та організаціями. 
Різко зростають вимоги до сировини, матеріалів, 
комплектуючих виробів і готової продукції. Першорядне 
значення набувають питання надійності та безпеки товарів 
виробничого призначення та товарів народного 
споживання. 

У виконанні народногосподарських завдань 
підвищення ефективності суспільного виробництва і 
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 перспективні напрямки розвитку науково-
технічного прогресу і народного господарства 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 народного 
господарства, технічному переозброєнню виробництва, 
широкому впровадженню сучасної техніки і технологій, 
інтенсифікації виробництва, механізації і автоматизації 
виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це 
сприяє розвитку економіки країни. 

Характерною особливістю стандартизації є те, що 
сфера її дії та застосування, рівень розвитку 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 
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значно зростають і поширюється сфера використання 
принципів стандартизації: 

- плановість; 
- перспективність; 
- оптимальність; 
- динамічність; 
- системність; 
- обов’язковість. 
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 
але й технічна, економічна, соціальна й політична 
проблеми суспільства. 

Сучасний рівень розвитку економіки України, 
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потреба у корінних змінах матеріальних і соціальних умов 
життя народу 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 народного господарства. На 
основі результатів науково-дослідних, проектно-
конструкторських і дослідницько-технологічних робіт у 
стандартах 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 і 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 
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показників і своєчасного відображення вимог народного 
господарства. 

Технічними комітетами України зі стандартизації 
розроблено понад 500 термінологічних стандартів в усіх 
галузях діяльності, що дозволило сформувати основи 
української науково-технічної термінології. 

За даними Державного підприємства «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), 
утвореного постановою Кабінету Міністрів України від  
21 серпня 2003 року № 1337, в Україні діє близько  
27 тисяч Національних стандартів (на 01.01.2017 р.), 12566 
Національних стандартів гармонізовано з міжнародними 
[2]. Є ще стандарти організацій України (СОУ), це ті, які 
затверджуються за наказом тих чи інших організацій, 
міністерств, відомств. Вони не мають статусу 
національних стандартів. Таких близько 20 тисяч. Є 
чинними також близько 154 тисяч технічних умов (ТУ), їх 
розробляють безпосередньо самі виробники, перевіряють 
їх у регіональних центрах стандартизації, сертифікації та 
метрології [2]. 

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 та США в серпні 1975 р. у Гельсінкі. 

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 забезпечує для українського виробника доступ 
на міжнародний ринок, сприяє взаємодії національного 
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органу стандартизації України – Українського Агентства 
зі стандартизації (Державне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості») з міжнародними та 
європейськими організаціями зі стандартизації: ISO 
(Міжнародна організація зі стандартизації), IEC 
(Міжнародна електротехнічна комісія), CEN 
(Європейський комітет зі стандартизації) та CENELEC 
(Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці). 
Питаннями міждержавного співробітництва займається 
відділ міжнародного, регіонального та міждержавного 
співробітництва. Відділ здійснює: 

– ведення національних секретаріатів міжнародних і 
європейських організацій стандартизації ISO, IEC, CEN, 
CENELEC; 

– науково-методичну координацію роботи 
національних технічних комітетів (ТК) у міжнародній та 
європейській стандартизації; 

– отримання та опрацювання технічних документів 
міжнародних та європейських організацій зі 
стандартизації; 

– передачу до ТК технічних документів 
міжнародних та європейських організацій зі стандартизації 
в електронному форматі; 

– пошук інформації з міжнародної, європейської 
стандартизації та надання її у користування. 

Відділ надає: 

– інформацію щодо взаємодії ТК з ISO, IEC, CEN, 
CENELEC; 

– консультації з питань участі ТК у міжнародній та 
європейській стандартизації; 

– науково-методичну допомогу членам ТК з питань 
отримування електронних технічних документів ISO, IEC, 
CEN, CENELEC; електронного голосування за проектами 
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стандартів ISO та IEC; отримування доступу до серверів 
цих організацій тощо у формі консультацій, порад, 
відповідей на запити ТК. 

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. 
Поряд з державною широко використовується 

галузева стандартизація. Також набуває подальшого 
розвитку стандартизація на рівні підприємств.  

Складна економічна ситуація, дефіцит державного 
бюджету не дають змоги знайти необхідні державні кошти 
на розвиток законодавчої та нормативної бази в галузі 
стандартизації. 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. Проблеми 
функціонування, розвитку і удосконалення національної 
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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. 
Сліпе копіювання зовнішніх атрибутів систем 
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 та сертифікації, є багатовекторна зовнішня 
політика, яка спрямована на інтеграцію України в 
Європейський Союз, співробітництво з країнами СНД та 
іншими 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 
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.  

Саме з метою зближення системи національного 
технічного регулювання з європейською Держстандарт 
України ініціював прийняття Постанови Кабінету 
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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» [3]. 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» [4], який забезпечує захист і підтримку 
вітчизняного товаровиробника. Запропонована цим 
Законом схема контролю якості та безпеки харчових 
продуктів повною мірою відповідає вимогам GATTWTO і 
дає змогу запобігти зростанню бюджетних витрат на 
здійснення контролю в торгівлі, оскільки ввезення 
небезпечної продукції буде зупинено на державному 
кордоні України. Це, в свою чергу, дає 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: 
Закон України «Про захист прав споживачів» [5]; Закон 
України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини» [6]; Закон України «Про 
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забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення» [7]; Закон України «Про 
вилучення, знищення та подальше використання неякісної 
та небезпечної продукції» [8]; Закон України «Про 
відповідальність постачальника за випуск і реалізацію 
неякісної і небезпечної продукції» [9]. Право українських 
громадян на споживання якісної та безпечної продукції, 
охорону навколишнього середовища, підтримку 
вітчизняного товаровиробника гарантується статтями 42, 
43, 50 Конституції України. 

Особливо швидкими темпами розвивається 
стандартизація товарів народного споживання, 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 народного господарства, 
комплексний підхід до управління якістю, надійності та 
безпеки продукції. 

 
1.4. 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 
народним господарством. 

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 
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невід’ємною частиною нормативної, технічної, проектно-
конструкторської і технологічної документації. 

В Україні упорядкування і стандартизацію 
термінології здійснюють Українське Агентство зі 
Стандартизації (Державне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості», Академія наук 
України, галузеві науково-дослідні інститути, вищі 
навчальні заклади і науково-технічні товариства. 
Розроблено комплекс стандартів термінології в основних 
галузях знань та галузях народного господарства. 

Основні терміни зі стандартизації встановлені 
Міжнародним комітетом з вивчення наукових принципів 
стандартизації, що створений Радою міжнародної 
організації зі стандартизації (ISO) та стандартами 
Державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.0–
2003; ДСТУ 1.2–2015; ДСТУ 1.2–2004; ДСТУ 1.5–2003 i 
ДСТУ 1.7–2015) [10; 11; 12; 13; 14]. 

Визначення терміна «стандартизація» пройшло 
тривалий еволюційний шлях. Уявлення людей про 
стандартизацію формувалось у процесі розвитку науки і 
техніки, удосконалення форм і методів виробництва. З 
поширенням науково-технічних та економічних зв’язків на 
національному та міжнародному рівнях відбувалося 
уточнення терміна «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 
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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 
науково-технічного прогресу.  

Сучасний термін має наступне визначення: 
«Стандартизація – це діяльність з метою досягнення 
оптимального ступеня упорядкування в певній галузі 
шляхом встановлення положень для 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 насамперед у відборі з 
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. 

Наслідком діяльності в галузі стандартизації є 
створення нормативних документів. 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). 

Нормативний документ (НД) – документ, що 
встановлює правила, загальні принципи чи характеристики 
щодо різних видів діяльності або їх результатів. НД 
розробляються на об’єкти стандартизації, які обов’язкові 
для використання в певних галузях діяльності, в 
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установленому порядку і затверджуються компетентними 
органами. До НД належать стандарти, технічні умови, 
зводи правил, регламенти, керівні документі, 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. На усі об’єкти 
стандартизації розробляються стандарти. 

Слово «стандарт» (від англ. standard), у 
буквальному розумінні, означає норма, зразок, мірило, а в 
широкому – це зразок або еталон якості, через який 
держава здійснює науково обґрунтоване управління 
якістю. Стандарт є основним нормативним документом у 
галузі стандартизації. Правильне визначення цього терміна 
має важливе значення. Згідно з ДСТУ 1.0.–93 цей термін 
має таке визначення: стандарт – нормативний документ, 
розроблений на засадах відсутності протиріч з істотних 
питань з боку більшості зацікавлених сторін і 
затверджений визнаним 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 загальнотехнічного та 
організаційно-методичного характеру. Стандарт є 
результатом конкретної роботи зі стандартизації, яка 
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виконується на основі досягнень науки, техніки та 
практичного досвіду, і має визначений юридичний статус 
на всіх рівнях управління народним господарством. 

У системі нормативної документації технічні умови 
посідають особливе місце, адже вони є основним 
документом на постачання продукції. Технічні умови (ТУ) 
встановлюють певні вимоги до конкретної продукції і 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 характеристики 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. 

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: 
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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 однієї держави. 

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 
народного господарства. 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. 

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. 

Міждержавна стандартизація – стандартизація, 
участь в якій беруть країни СНД. Результатом роботи з 
міждержавної стандартизації є міждержавні стандарти. 

Міждержавний стандарт – стандарт, прийнятий 
країнами, що приєдналися до Угоди про проведення 
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погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та 
сертифікації, і застосований ними безпосередньо. 
Міждержавні стандарти діють в усіх країнах СНД. 
Міждержавна стандартизація може служити прикладом 
регіональної стандартизації, а стандарти з визначенням 
індексу ГОСТ – регіональними стандартами. 

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 заданих 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, 
що забезпечують здоров’я та добробут людини. 

 
1.5. Категорії нормативних документів зі 

стандартизації 
 

Нормативні документи зі стандартизації 
розподіляють за такими категоріями: державні стандарти 
України (ДСТУ); галузеві стандарт (ГСТУ); стандарти 
науково-технічних та інженерних товариств і спілок 
(СТТУ); технічні умови (ТУ); стандарти підприємств 
(СТП). 

Державні стандарти розробляються на: 
– організаційно-методичні та загальнотехнічні 

об’єкти (організація проведення робіт із стандартизації, 
науково-технічна термінологія, класифікація і кодування 
технічної, економічної і соціальної інформації, технічна 
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документація, інформаційні технології, організація робіт з 
метрології, достовірні довідкові дані про властивості 
матеріалів і речовин);  

– вироби загальномашинобудівного застосування;  
– складові елементи народногосподарських об’єктів 

державного значення (банково-фінансова система, 
транспорт, зв’язок, енергосистема, оборона, охорона 
довкілля);  

– продукцію міжгалузевого призначення; 
–  продукцію для населення та народного 

господарства;  
–  методи випробувань. 
ДСТУ містять обов’язкові та рекомендовані вимоги.  
Обов’язкові : 
– 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. 

Рекомендовані вимоги ДСТУ підлягають 
безумовному виконанню, якщо: 

– це передбачено чинними актами законодавства; 
– виробником (постачальником) продукції 

документально заявлено про відповідність продукції цим 
стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

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-технічних та інженерних 

товариств і спілок розробляються у разі необхідності 
поширення результатів фундаментальних і прикладних 
досліджень, отриманих в окремих галузях знань чи сферах 
професійних інтересів. 

Стандарти підприємств розробляють на 
продукцію, процеси, послуги, які виробляють і 
застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному 
підприємстві. 
 

1.6. Організація робіт із стандартизації 
 

Національні стандарти розробляються технічними 
комітетами стандартизації, міністерствами (відомствами), 
головними (базовими) організаціями зі стандартизації, а в 
разі їх відсутності іншими суб’єктами стандартизації, що 
мають для цього відповідний науково-технічний 
потенціал. Стандарти в Україні розробляють відповідно до 
вимог чинного законодавства. Порядок проведення робіт, 
пов’язаних із розробкою державних стандартів, 
встановлено в ДСТУ 1.2-93 «Державна система 
стандартизації. Порядок розроблення державних 
стандартів» [11]. Згідно з вимогами цього нормативного 
документа пропонуються наступні етапи проведення робіт: 

– організація розроблення стандарту; 
– розроблення проекту стандарту першої редакції; 
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– розроблення проекту стандарту остаточної 
редакції; 

– затвердження та державна реєстрація стандарту 
(згідно Закону – не «затвердження стандарту», а 
«прийняття стандарту»); 

– видання стандарту. 
Розглянемо ці етапи детальніше. 
Технічні комітети, міністерства або за їхнім 

дорученням головні (базові) організації розглядають 
(тільки обґрунтовані) замовлення, що поступили в 
Держстандарт на розроблення стандартів і відповідно до 
цього подають свої пропозиції до ДП «УкрНДНЦ» або 
Мінбудархітектури України. ДП «УкрНДНЦ», як 
центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації, з урахуванням суспільної потреби у 
стандартах, державних пріоритетів, пропозицій технічних 
комітетів стандартизації та інших суб’єктів стандартизації 
щороку формує програму робіт зі стандартизації, яка 
містить перелік національних стандартів, прийнятих до 
розроблення. Програма публікується один раз на шість 
місяців в офіційному виданні Держстандарту та 
розміщується в інформаційних мережах. При цьому також 
розглядають пропозиції, стосовно укладення договорів на 
розроблення стандартів з організаціями зі стандартизації. 

Технічні комітети, міністерства (відомства) або за їх 
дорученням головні (базові) організації зі стандартизації 
забезпечують виконання та несуть відповідальність за 
розроблення стандартів, що внесені у план державної 
стандартизації. 

На першому етапі роботи складається технічне 
завдання, до якого входять наступні розділи: підстава для 
розроблення стандарту; термін розроблення; мета і 
завдання розроблення стандарту; характеристика об’єкта 
стандартизації; розділи й основні вимоги, встановлені 
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стандартом; взаємозв’язок з іншими нормативними 
документами зі стандартизації; джерела інформації; етапи 
робіт і терміни їх виконання; додаткові вказівки щодо 
розроблення стандартів. До технічного завдання додають 
перелік організацій, в які повинен бути розісланий проект 
стандарту на відгук, а також перелік організацій, з якими 
погоджують проект стандарту. До переліку організацій, з 
якими необхідно погодити проект стандарту, як правило, 
вносять: замовника або основного споживача стандарту; 
технічний комітет, напрям діяльності якого стосується 
теми стандарту; науково-дослідну організацію ДП 
«УкрНДНЦ», органи державного нагляду. Технічне 
завдання на розробку стандарту затверджує голова 
технічного комітету або керівник організації-розробника 
після погодження з Держстандартом. Відповідно до 
договору та технічного завдання на розробку стандарту, 
технічний комітет або організація-розробник підготовлює 
проект стандарту. Одночасно з проектом складають 
пояснювальну записку до нього. 

Технічний комітет або організація-розробник 
розсилають проект стандарту та пояснювальну записку на 
відгук організаціям згідно з попередньо підготовленим 
переліком. Організації, що отримали проект стандарту, 
складають відгук на нього і надсилають його за адресою 
технічного комітету або організації-розробника протягом 
місяця від дня отримання. У технічному комітеті або 
організації-розробнику ці відгуки опрацьовують і 
складають загальний зведений документ відгуків. На 
підставі цього документа (зауважень та пропозицій) 
допрацьовують проект стандарту і уточнюють 
пояснювальну записку до нього, формується остаточна 
редакція стандарту. 

Затверджені (прийняті) стандарти тиражуються й 
розповсюджуються Держстандартом. Наступним кроком в 
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життєвому циклі стандартів є їхня перевірка. Перевірку 
чинних національних стандартів здійснюють на 
відповідність законодавству, інтересам держави, потребам 
споживачів, рівню розвитку науки і техніки, вимогам між 
народних (регіональних) стандартів. Виконують перевірку 
відповідні технічні комітети або інші суб’єкти 
стандартизації.  

Стандарти на продукцію перевіряються не рідше 
одного разу на п’ять років. За результатами перевірки 
відповідні технічні комітети або інші суб’єкти 
стандартизації подають в ДП «УкрНДНЦ» пропозиції про 
перегляд, зміни чи скасування стандартів. 

Перегляд, в результаті якого розробляється новий 
національний стандарт або вносяться зміни до чинного 
стандарту, здійснюється у порядку, встановленому для 
розроблення стандартів. Перегляд стандартів полягає в 
розробленні нових стандартів. При цьому переглянутий 
стандарт скасовують, а в новому зазначають, замість якого 
стандарту його розроблено, та в його позначенні змінюють 
дві останні цифри року його затвердження. 

Розроблення, узгодження, подання на затвердження, 
затвердження і державну реєстрацію зміни стандарту 
здійснюють у порядку, який встановлений для стандартів. 
Дозволяється узгоджувати зміну тільки з тими 
узгоджувальними організаціями, яких ця зміна стосується. 
Кожна зміна одержує порядковий номер і повинна бути 
надрукована в інформаційному покажчику державних 
стандартів не пізніше ніж за шість місяців до терміну 
надання їй чинності. 

Скасування стандарту здійснюється у разі 
припинення випуску продукції (надання послуги), або 
розроблення замість нього іншого нормативного 
документа. Припинення дії національного стандарту 
здійснює Держстандарт. Інформація про зміни, текст змін 
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національних стандартів публікується в офіційному 
виданні центрального органу виконавчої влади у сфері 
стандартизації не пізніше ніж за 90 днів до терміну 
надання їм чинності. 

При розробленні всіх інших стандартів 
дотримуються подібних етапів виконання робіт, але у 
відповідних масштабах. Так, стандарти підприємства 
розробляють та затверджують (приймають) самі 
підприємства. Стандарт підприємства затверджує 
(приймає) службова особа, якій надано це право, підписом 
або наказом з датою надання йому чинності. Стандарт 
підприємства не підлягає реєстрації в органах 
Держстандарту, однак підприємство обов’язково повинно 
вести власний каталог і реєстр нормативних документів і 
стандартів. Порядок розроблення, погодження, прийняття, 
перегляду та припинення дії галузевих стандартів 
встановлює орган (міністерство, відомство), до сфери 
управління якого входять підприємства, установи і 
організації, на які поширюється дія стандарту, а порядок 
розроблення, погодження, прийняття і застосування 
стандартів науково-технічних та інженерних товариств 
встановлюють їхні статутні органи. 
 

1.7. Основні методи стандартизації та їх особливості 
 

Існують наступні методи 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, 
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понять в певному порядку і послідовності, яка дає чітку 
систему, зручну для користування. 

Класифікація – розташування предметів, явищ, 
понять за класами, підкласами, розрядами залежно від 
їхніх загальних ознак. 

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 (розробляється у вигляді таблиці). 

5. Метод агрегатування – компоновка машин, 
механізмів зі стандартних, уніфікованих агрегатів або 
механічне об’єднання в машину декількох агрегатів. 

6. Програмно-цільовий метод – розробка і 
реалізація комплексних цільових програм з найбільш 
важливих науково-технічних, економічних і соціальних 
проблем. 

Методологія стандартизації дозволяє виділити 
наступні види стандартизації. 

Прогресивна стандартизація 

Прогресивні стандарти включають результати 
прогнозів, патентів, кращих конструктивних розробок, 
НДР і 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 найкоротші строки  масштабно 
впроваджувати дослідження науки в виробництво, 
сприяючи розвитку економіки країни. 

Комплексна стандартизація (КС) 

КС забезпечує узгодження показників 
взаємозв’язаних компонентів, що входять в об’єкти 
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стандартизації, 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 до визначення вимог до всіх 
елементів, що стоять на різних ієрархічних рівнях по 
відношенню до готової продукції. 

Випереджаюча стандартизація 

Випереджуюча стандартизація 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. У них 
включають вимоги завтрашнього дня, встановлені строки, 
протягом яких показники з випереджальних повинні стати 
діючими. 

 
1.8. 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 конструкторських і 
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. 

Залежно від сфери проведення робіт з уніфікації 
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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 – елементи продукції, що 
відрізняються конструкцією, але схожі за основними 
параметрами; 

– загальна – схожа за призначенням продукція, що 
не має конструктивно-технологічної подоби. 

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. Якщо повна 
уніфікація неможлива, проводять неповну (наприклад, 
уніфікують форму деталі, але не уніфікують розміри і 
матеріали деталі, а також складальні 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 
уніфікованого ряду виробів, коли виділяють базовий виріб, 
що має максимальну конструкторську і технологічну 
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наступність, і його модифікації – вироби, створені на 
основі базового (моделі). 

Рівень уніфікації деталей і вузлів оцінюють 
коефіцієнтами: уніфікації, наступництва конструктивних 
елементів в конструктивно-уніфікованому ряді та 
повторюваності деталей в одному виробі. 
 

1.9. 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, правильність 
вибору матеріалів, характер оздоблення; 

– вимоги до технології, що визначають можливість 
використання для виготовлення виробів найбільш 
прогресивних і 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 розроблена в процесі проектування технічна 
документація відповідала перерахованим вимогам, 
необхідний постійний, добре організований контроль як 
конструктивний і технологічний, так і нормативний 
(нормоконтроль). 

Мета нормоконтролю – повне додержання в 
технічних документах вимог чинних стандартів, широке 
використання у виробах при проектуванні стандартних і 
уніфікованих елементів. 

Здійснення нормоконтролю є обов’язковим для всіх 
підприємств, що виконують проектно-конструкторські 
роботи незалежно від їх відомчої підпорядкованості. 
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Нормоконтролю підлягає така конструкторська 
документація: текстові документи (пояснювальна записка, 
інструкції, технічний опис і умови), креслення та інша 
конструкторська документація. Нормоконтроль – один з 
завершальних етапів створення технологічної 
документації, значення якого з розвитком стандартизації 
постійно зростає. Як один із засобів впровадження і 
додержання стандартів, нормоконтроль дисциплінує 
конструктора і технолога, привчає їх до суворого 
виконання встановлених правил розробки і оформлення 
технічної документації. 
 

1.10. Державний нагляд за додержанням стандартів 
 

Державний нагляд за додержанням стандартів, норм 
і правил, за станом засобів вимірювань, а також інших 
вимог, пов’язаних з якістю продукції, здійснює ДП 
«УкрНДНЦ», його територіальні органи – центри 
стандартизації, метрології та сертифікації, а також інші 
спеціально уповноважені на це органи відповідно до 
чинного законодавства в усіх галузях народного 
господарства на всій території України. Основним 
завданням державного нагляду за додержанням стандартів, 
норм і правил є захист прав споживачів, інтересів держави 
та підприємств, сприяння запобіганню порушенням 
законів України та положень нормативних документів, які 
містять обов’язкові умови до об’єктів стандартизації, 
передусім до безпеки, якості продукції, охорони праці та 
навколишнього природного середовища. 

Відповідно до цього завдання державний нагляд 
здійснюється шляхом контролю за додержанням 
підприємствами і організаціями незалежно від форм 
власності стандартів, вимог і правил нормативних 
документів під час розроблення та виробництва продукції, 
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а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і 
комплектуючих виробів. 

Крім державного нагляду, існує відомчий контроль 
за впровадженням та додержанням стандартів, норм і 
правил на підприємствах певного міністерства (відомства). 
Діяльність відомчого контролю обмежується рамками 
закріпленої галузі народного господарства. Завдання 
відомчого контролю аналогічні завданням державного 
нагляду. 

Об’єктами нагляду є: 
1) продукція виробничо-технічного призначення, 

товари народного споживання, продукти харчування тощо;  
2) імпортована продукція – на відповідність чинним 

в Україні стандартам, нормам безпеки для життя, здоров’я 
та майна людей і навколишнього середовища;  

3) експортована продукція – на відповідність 
стандартам, нормам і окремим вимогам, які обумовлені 
договором і контрактом;  

4) атестовані виробництва – на відповідність 
установленим вимогам з сертифікації продукції;  

5) проектна, конструкторська, технологічна та інша 
документація.  

Державний нагляд і відомчий контроль за 
додержанням стандартів здійснюється з метою припинення 
та попередження порушень стандартів, технічних вимог, 
іншої нормативної документації, випуску продукції з 
порушенням вимог стандартів, підвищення державної 
дисципліни і законності в галузі стандартизації. Суб’єкти 
підприємницької діяльності за порушення обов’язкових 
вимог стандартів, норм і правил несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 

Основною формою державного нагляду та 
відомчого контролю є вибіркова або суцільна перевірка. 
Продукція для перевірки може бути відібрана у сфері 
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виробництва чи у сфері обігу, тобто на різних стадіях 
життєвого циклу. В основу перевірок покладено контроль 
відповідності продукції, що перевіряється, усім 
параметрам, нормам, характеристикам, вимогам, які 
встановлені у нормативній документації. Для оцінки якості 
об’єкта використовують види та методи контролю, 
передбачені стандартами, технічними умовами, іншими 
нормативними документами. 

Перевірки здійснюють головні державні інспектори 
з нагляду за стандартами і засобами вимірювань, їх 
заступники, державні інспектори. За потребою до 
перевірок можуть залучатися спеціалісти сторонніх 
організацій. За результатами перевірки складається акт, 
який є юридичним документом. 

 
Питання для самоперевірки, повторення 

 

1. Які існують основні методи стандартизації? 
2. Яке місце належить принципам стандартизації? 
3. Що є об’єктом стандартизації? 
4. Види стандартизації. 
5. Основні принципи стандартизації. 
6. Дайте визначення комплексної стандартизації. 
7. Дайте визначення прогресивної стандартизації. 
8. Дайте визначення випереджуючої стандартизації. 
9. В чому полягає сутність методу уніфікації та що є його 

основою? 
10. Які особливості прогресивної стандартизації? 
11. Чому комплексній стандартизації належить провідна 

роль? 
12. Які існують ознаки випереджаючої стандартизації? 
13. У чому проявляється значимість уніфікації та на які 

види вона підрозділяється? 
14. Які існують основні методи стандартизації? 
15. Яке місце належить принципам стандартизації? 
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16. Що є об’єктом стандартизації? 
17. Види стандартизації. 
18. Основні принципи стандартизації. 
19. Дати визначення комплексної стандартизації. 
20. Дати визначення прогресивної стандартизації. 
21. Дати визначення випереджуючої стандартизації. 
22. В чому полягає сутність методу уніфікації та що є його 

основою? 
23. Які особливості прогресивної стандартизації? 
24. Чому комплексній стандартизації належить провідна 

роль? 
25. Які існують ознаки випереджаючої стандартизації? 
26. У чому проявляється значимість уніфікації та на які 

види вона підрозділяється? 
27. Які існують вимоги щодо технічних документів? 
28. За яким принципом здійснюється нормоконтроль? 
 

Тести 
 

1. Що із переліченого не відноситься до принципів 
стандартизації: 

а) системність; в) повторюваність; 
б) взаємодоповненість; г) взаємозамінність. 

2. Основою якого методу стандартизації є 
систематизація та класифікація: 

а) типізації; в) уніфікації; 
б) специфікації; 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 з 
найбільш важливих НТ, економічних і соціальних 
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проблем; 
г) зменшення кількості типів виробів до числа, 

достатнього, щоб задовольнити потребу.  
4. До основних видів стандартизації не відносять: 

а) прогресивну стандартизацію; 
б) випереджаючу стандартизацію; 
в) уніфіковану стандартизацію; 
г) комплексну стандартизацію. 

5. Ступінчатий стандарт є різновидом: 
а) випереджаючого стандарту; 
б) національного стандарту; 
в) державного стандарту; 
г) комплексного стандарту. 

6. Схожа за призначенням продукція, що не має 
конструктивно-технологічної подоби – це уніфікація: 

а) міжтипова; б) внутрішньо типова; 
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; в) внутрішньотипова; 
б) загальна; 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; 

б) вимоги до конструкції, що визначають її 
раціональність, взаємозв’язок елементів, правильність 
вибору матеріалів, характер оздоблення; 

в) вимоги до технології, що визначають можливість 
використання для виготовлення виробів найбільш 
прогресивних і економічних технологічних процесів і 
устаткування; 
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г) усі перелічені вище варіанти. 
9. Перші національні організації зі стандартизації були 
створені в: 

а) Німеччині; в) Японії; 
б) Італії; г) Росії. 

10. Основними напрямками політики ДП «УкрНДНЦ» 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) правильна відповідь відсутня. 
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ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНА 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
 

План викладу матеріалу 

2.1. Органи державної і галузевої служби стандартизації. 

2.2. Вітчизняні системи стандартів. 

2.3. Міжнародна діяльність зі стандартизації. 

2.4. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). 
 

2.1. Ограни національної і галузевої служби 
стандартизації 

 
До органів національної служби стандартизації 

відносяться: 1. 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. Згідно з Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. 
№ 1163-р ДП «УкрНДНЦ» виконує функції національного 
органу стандартизації. 

У складі підприємства працюють: Інститут 
стандартизації, Управління оцінки відповідності, Інститут 
підготовки фахівців Національного органу стандартизації, 
Управління по роботі з реєстрами та сертифікатами та 
Національний фонд нормативних документів. ДП 
«УкрНДНЦ» має філії, що знаходяться у Львові та 
Харкові, технічні комітети зі стандартизації (ТК), 
територіальні центри стандартизації, метрології та 
сертифікації. 

1. ДП «Укрметртестстандарт» 
Основні напрямки діяльності ДП «УкрНДНЦ»: 
- забезпечення функціонування та розвитку 

національної системи стандартизації; технічна перевірка 
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проектів стандартів, гармонізація національних стандартів 
з міжнародними та європейськими, координація діяльності 
національних технічних комітетів стандартизації, 
консультації щодо маркування продукції; 

- сертифікація продукції, послуг та систем 
управління; 

- оцінка відповідності продукції технічним 
регламентам; 

- ведення Національного фонду нормативних 
документів. Забезпечення зберігання, обліку, актуалізації 
нормативних документів та доступ до них користувачів; 

- підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у 
сфері стандартизації, сертифікації, метрології та систем 
управління, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; 

- підготовка та видання нормативних документів, 
посібників, інформаційних покажчиків стандартів тощо; 

- видання наукового фахового журналу 
«Стандартизація, сертифікація, якість». 

Технічні Комітети зі стандартизації створені 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 міжнародній 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: 

- служби стандартизації міністерства (відомства), 
які здійснюють керівництво і координацію діяльності з 
питань стандартизації в галузях народного господарства 
(організація і планування робіт по створенню проектів 
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державних і галузевих стандартів на проектування та 
виготовлення продукції), а також організацію 
найважливіших наукових досліджень зі стандартизації для 
забезпечення випуску продукції високої якості; 

- головні (базові) організації зі стандартизації, які 
здійснюють проведення НДР і розробку нормативних 
документів зі стандартизації, як правило, галузевого рівня; 

- служби стандартизації підприємств (організацій), 
які здійснюють роботи зі стандартизації, організацію і 
планування робіт зі 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, науково-технічне та 
організаційно-методичне керівництво процесом 
виробництва, забезпечення всіх служб підприємства 
необхідною нормативною документацією зі стандартизації, 
організацію обліку, зберігання і внесення змін в усі 
екземпляри стандартів та ТУ, організацію і здійснення 
нормоконтролю технічної документації, а також допомогу 
всім службам підприємства з усіх питань стандартизації і 
уніфікації. 

Про ДП «Укрметртестстандарт» 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС відкриває перед українському бізнесу можливості 
виходу за межі внутрішнього ринку та стати частиною 
європейської бізнес спільноти. Однією з цілей ДП 
«Укрметртестстандарт» є сприяння вітчизняному 
товаровиробнику у використанні переваг, які надаються 
цією Угодою. ДП «Укрметртестстандарт» допомагає 
національному виробнику отримати необхідний 
сертифікат для виходу на ринок ЄС, здійснює 
випробування продукції на відповідність вимогам 
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законодавства ЄС у власних випробувальних центрах, які 
мають визнання на міжнародному рівні. 

ДП «Укрметртестстандарт» у сфері стандартизації 
спрямовує свою діяльність на участь в адаптації 
законодавства України до європейського, впровадженні 
європейських директив Нового підходу, гармонізації 
національних стандартів із міжнародними та 
європейськими. ДП «Укрметртестстандарт» бере активну 
участь у підготовці Законів України та нормативно-
правових актів з питань стандартизації, веде секретаріати  
7 технічних комітетів стандартизації. ДП 
«Укрметртестстандарт» утримує Фонд нормативної 
документації з 27000 найменувань (ДСТУ, ГОСТ, 
міжнародні стандарти ISO, IEC, EN). 

 
2.2. 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 шість стандартів державної системи 
стандартизації (позначають перед номером стандарту 
цифрою 1). 

Єдина система конструкторської документації 

(ЄСКД) – 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 
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підприємстві в найкоротший строк (позначають перед 
номером стандарту цифрою 2). 

Єдина система технологічної документації (ЄСТД) 
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 технологічній 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). У 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). Ефективність цих витрат 
визначається достовірністю 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 створюють умови 
для скорочення строків підготовки виробництва, освоєння 
і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої 
гнучкості в роботі структури і значної економії трудових, 
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матеріальних, фінансових ресурсів (цифра 14). 
Система розробки і постановки продукції на 

виробництво (СРПВ) – це система правил, що визначає 
порядок проведення робіт зі створення, виробництва і 
використання продукції, встановлених відповідними 
стандартами (цифра 15). 

Стандарти на штрихове кодування – позначення 
товарів чисельними кодами. 

 
2.3. Міжнародна діяльність зі стандартизації 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок 
участі центральних органів виконавчої влади у діяльності 
міжнародних організацій, членом яких є Україна» та Угоди 
«Про проведення узгодженої політики в сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації», підписаної 
державами-учасницями СНД 13 березня 1992 року у  
м. Москва, Україна представлена у 9 міжнародних, 
європейських і регіональних організаціях зі стандартизації, 
метрології та сертифікації:  

1. Міжнародній організації зі стандартизації (ISO); 
2. Міжнародній електротехнічній комісії (IEC); 
3. Європейському комітеті зі стандартизації (СЕN); 
4. Європейському комітеті зі стандартизації в 

електротехніці (CENELEC); 
5. Міжнародній організації законодавчої метрології 

(OIML); 
6. Генеральній конференції з мір і ваги (СGPM); 
7. Організації Євразійського співробітництва 

державних метрологічних установ (СООМЕТ); 
8. Європейській асоціації національних 

метрологічних інститутів (EURАMET); 
9. Міждержавній раді із стандартизації, метрології 
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та сертифікації (МДР). 
Україна є повноправним членом Міжнародної 

організації зі стандартизації (ISO) з 1993 року. 
Україна є активним членом Комітету ISO з оцінки 

відповідності (CASCO), Комітету з питань співробітництва 
з країнами, які розвиваються (DEVCO), спостерігачем у 
Комітеті з політики в справах споживачів (COPOLCO) і 
Комітеті зі зразкових матеріалів (REMCO). 

У рамках виконання зобов’язань національного 
члена ISO забезпечується: 

-  ведення національного секретаріату ISO, 
- участь в технічній роботі структурних 

підрозділів ISO (комітетах ISOCASCO, DEVCO, 
COPOLCO, технічних комітетах зі стандартизації (ТК), 
підкомітетах, робочих групах), 

- ведення секретаріатів структурних підрозділів 
(комітетів, підкомітетів, робочих груп), 

- систематичне отримання та опрацьовування 
текстів проектів стандартів ISO, щойно опублікованих 
стандартів, інших документів та пересилання їх за 
призначенням (формування Національного фонду 
нормативних документів міжнародними стандартами ISO, 
забезпечення ТК проектами стандартів, щойно 
опублікованими та іншими технічними документами в 
електронному форматі), 

- отримання та опрацювання документів 
Центрального секретаріату ISO та комітетів ISOCASCO, 
DEVCO, COPOLCO, 

- запровадження міжнародних стандартів ISO як 
національних, 

- участь в щорічних міжнародних заходах ISO. 
Розвиток економічних зв’язків між країнами і 

розширення робіт із стандартизації в економічно 
розвинутих країнах вимагають їхньої координації. Україна 
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проводить активну політику інтеграції в міжнародні та 
європейські структури. 

30 листопада 1993 року розпочався процес вступу 
України до СОТ. 5 лютого 2008 року у Женеві відбулося 
засідання Генеральної Ради СОТ, на якому було підписано 
Протокол про вступ України до СОТ. 10 квітня 2008 року 
Верховна Рада України прийняла законопроект «Про 
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової 
організації торгівлі». 16 квітня 2008 року Закон про 
ратифікацію був підписаний Президентом України. Згідно 
з процедурами СОТ, 16 травня 2008 року Україна стала 
повноправним членом цієї Організації. Вступ України до 
СОТ відкрив перспективи для розвитку національної 
економіки. Україна на абсолютно рівних умовах та правах 
з іншими членами організації бере безпосередню участь у 
формуванні новітніх правил торгівлі на світовому ринку у 
рамках поточного раунду багатосторонніх торговельних 
переговорів з метою максимального врахування 
національних інтересів нашої держави у торгівельно-
економічній сфері. 

Україна також входить в ISO, IEC з початку 1993 
року.  

Українське агентство зі стандартизації, знаходячись 
у статусі члена в ISO і повного члена IEC, має більш вагомі 
права й обов’язки в цих міжнародних організаціях у 
порівнянні з національними органами країн з іншими 
статусами. Україна має право брати участь у роботі будь-
якого технічного комітету і підкомітету, реалізувати своє 
право в голосуванні, бути обраною в керівні органи. 
Участь України в ISO коштує щорічно  
225 тисяч швейцарських франків. Завдяки членству 
України в ISO Україна має можливість: 

– погоджувати національну технічну політику з 
технічною політикою, що проводять торгові партнери 
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України, і захищати інтереси України під час участі в 
розробці міжнародних стандартів і їхнього впровадження з 
метою підвищення якості і конкурентоздатності 
української продукції і захисту прав споживачів; 

– налагоджувати функціонування, розвиток і 
удосконалення національної системи стандартизації 
відповідно до існуючої світової практики; 

– виконувати міжнародні зобов’язання у відношенні 
умов Меморандуму з МВФ і умов фінансової допомоги 
Європейського Союзу; 

– вступити в Європейський комітет стандартизації 
(CEN), створити необхідні попередні умови для вступу в 
Європейський комітет зі стандартизації в електротехніку 
(CENELEC), приєднання до Світової організації торгівлі 
(WTO) і для вступу в ЄС; 

– створити в короткий термін і ввести Головний 
інформаційний фонд, у тому числі фонд стандартів і 
каталогів ISO, IEC, базу даних на компакт-дисках про 
нормативні документи цих організацій; 

– прискорити роботи зі створення інформаційного 
центру Генеральної угоди з тарифів торгівлі Світової 
організації торгівлі (GATT/WTO); 

– організувати інформаційне забезпечення 
українських підприємств і організацій; 

– усувати зайві технічні перепони в торгівлі, 
зменшувати технічну і технологічну ізоляцію українських 
товаровиробників і тим самим збільшувати експорт 
української продукції; 

– просувати національні стандарти як міжнародні, 
що сприяє розвитку економіки України, підвищенню 
конкурентоздатності української продукції на світовому 
ринку і зменшенню негативного зовнішньоторговельного 
сальдо; 

– проводити навчання українських фахівців зі 
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стандартизації та залучати їх до розробки міжнародних 
стандартів (МС) і до систематичної перевірки діючих МС. 

З січня 1997 року Україна стала членом-
кореспондентом Міжнародної організації законодавчої 
метрології (OIML). Активно розвивається науково-технічне 
співробітництво з регіональною організацією державних 
метрологічних установ Центральної та Східної Європи 
(СООМЕТ). 

1 квітня 1997 року Україна першою з республік 
колишнього СРСР і другою з країн світу приєдналася до 
Європейського комітету із стандартизації (CEN) у 
статусі організації за листуванням. Згідно з цим статусом 
стандартизації регулярно отримує стандарти та проекти 
стандартів CEN, може впроваджувати стандарти СEN 
одразу ж після їх затвердження, але з додержанням рішень 
щодо терміну їх впровадження як національних. 

Україна з грудня 2000 року стала афілійованим 
членом Європейського комітету зі стандартизації у 

галузі електротехніки (CENELEC). 
Згідно з Меморандумом CENELEC № 17 таке 

приєднання можливе для будь-якого національного 
електротехнічного комітету, що є членом ІЕС, представляє 
чи прагне представляти у своїй країні всі залучені до 
розвитку ринкової економіки сторони, а також має тісні 
відносини з ЄС та EFTA у галузях техніки, науки, 
економіки, політики та в соціальній сфері.  

Україна з березня 1996 р. є членом EOQ –
Європейської організації з якості. Це некомерційна 
організація. Її метою є: сприяння, поширення, 
удосконалення теоретичних принципів і практичних 
методів менеджменту якості для того, щоб підвищити 
якість і надійність продукції та послуг. Відповідно до 
назви вона є регіональною організацією, а фактично – 
міжнародною, тому що в її роботі беруть участь  
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29 європейських і 40 неєвропейських країн.  
Україна є повноправним членом Міждержавної 

ради із стандартизації, метрології та сертифікації 

(МДР) і бере участь у роботі усіх науково-технічних 
комісій (НТК) та робочих груп (РГ): 

- НТК з оцінки відповідності (НТКОС); 
- НТК з метрології (НТКМетр); 
- НТК зі стандартизації (НТКС); 
- НТК у сфері методології та організації робіт з 

нагляду та контролю за дотриманням вимог технічних 
регламентів, норм та правил (НТКН);  

- РГ з інформаційних технологій (РГ ІТ); 
- РГ з неруйнівного контролю НТКМетр. 
Співробітництво в рамках МДР спрямоване на 

вироблення і узгодження пріоритетних напрямів 
співробітництва країн-учасниць СНД у сфері 
стандартизації, метрології та оцінки відповідності, 
гармонізацію нормативної бази відповідно до міжнародних 
норм і правил. Участь України в роботі міжнародних, 
європейських та регіональних організацій зі 
стандартизації, метрології та сертифікації є актуальним 
напрямом становлення національної системи технічного 
регулювання з метою налагодження міжнародної торгівлі 
та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, узгодженості національної технічної політики з 
торговими партнерами України, захисту державних 
інтересів. 

Членство України у вищезазначених організаціях 
сприяє впровадженню досягнень технічного прогресу та 
розвитку технологій, надає можливість узгоджувати 
національну технічну політику з технічною політикою, яку 
проводять торгові партнери України. 
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2.4. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) 
 
Міжнародна організація зі стандартизації 

(International Organization for Standardization, ISO) в  
1947 році створена двадцятьма п’ятьма національними 
організаціями зі стандартизації.  

При створенні організації та виборі її назви 
враховувалася необхідність того, щоб абревіатура 
найменування звучала однаково на всіх мовах. Для цього 
було вирішено використовувати грецьке слово «ISOS», яке 
означає «рівний».  

Сфера діяльності ІSО стосується стандартизації в 
усіх областях, крім електротехніки та електроніки, що 
відносяться до компетенції Міжнародної електротехнічної 
комісії (МЕК, IEC). Деякі види робіт виконуються 
спільними зусиллями цих організацій. Крім стандартизації, 
ІSО займається проблемами сертифікації. 

ІSО визначає свої завдання наступним чином: 
сприяння розвитку стандартизації і суміжних видів 
діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного 
обміну товарами і послугами, а також розвитку 
співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній та 
економічній областях. 

На сьогоднішній день до складу ІSО входить  
161 країна своїми національними організаціями зі 
стандартизації [15]. Всього у складі ІSО більше  
80 комітетів-членів. Кожен член представляє ISO в своїй 
країні. Фізичні особи або компанії не можуть стати 
членами ISO. Є три категорії членів. Кожен має різний 
рівень доступу і впливу на систему ISO. 

Дійсні члени займаються розробкою стандартів ISO, 
беруть участь у розробці стратегії ISO, у технічних і 
політичних зустрічах ISO, мають право голосування. Повні 

члени запроваджують прийняті міжнародні стандарти ISO 
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на національному рівні. 
Члени-кореспонденти спостерігають за розробкою 

стандартів і стратегії ISO, мають право бути присутніми на 
технічних і політичних нарадах ISO в якості спостерігачів. 
Члени-абоненти отримують інформацію про роботу ISO, 
але не можуть брати участь в засіданнях. Вони також не 
мають права розповсюдження прийнятих міжнародних 
стандартів ISO на національному рівні. Категорія член-
абонент введена для країн, що розвиваються. 

Керівні органи ISO: Генеральна асамблея (вищий 
орган), Рада, Технічне керівне бюро. Робочі органи – 
технічні комітети (ТК) підкомітети, технічні 
консультативні групи (ТКГ). Генеральна асамблея – це 
зібрання посадових осіб і делегатів, призначених 
комітетами-членами. Кожен комітет-член має право 
подати не більше трьох делегатів, але їх можуть 
супроводжувати спостерігачі. Члени-кореспонденти і 
члени-абоненти беруть участь як спостерігачі.  

Рада керує роботою ІSО в перервах між сесіями 
Генеральної асамблеї. Рада має право, не скликаючи 
Генеральної асамблеї, направляти в комітети-члени 
питання для консультації або доручати комітетам-членам 
їх вирішення. На засіданнях Ради рішення приймаються 
більшістю голосів присутніх комітетів-членів. У період 
між засіданнями і за необхідності Рада може приймати 
рішення шляхом переписки. 

Раді ІSО підпорядковуються комітети: PLACO 
(технічне бюро), STACO (комітет вивчення наукових 
принципів стандартизації); CASCO (комітет з оцінки 
відповідності); DEVCO (комітет надання допомоги 
країнам, що розвиваються); COPOLCO (комітет захисту 
інтересів споживачів); REMCO (надає методичну допомогу 
ІSО шляхом розробки керівних документів з питань, які 
стосуються стандартних зразків. Управлінська структура 
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ІSО подана на рис. 2.1. 
ISO розроблено понад 21000 міжнародних 

стандартів [15], що стосуються майже всіх аспектів 
повсякденного життя. 

Коли продукти і послуги відповідають 
міжнародним стандартам, споживачі можуть бути 
впевнені, що вони є безпечними, надійними і якісними.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.1. Управлінська структура ISO: 
(      ) – звітність і відповідальність; 

(       ) – консультації 
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Питання для 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 зі стандартизації 

встановлює ДСТУ? 
8. Дайте розгорнуту характеристику структури технічної 

системи документації? 
9. У чому полягає особливість державної системи 

стандартизації? 
10. Функції УкрНДІССІ. 
11. Які організації включають Органи галузевої служби 

стандартизації? 
12. Мета застосування та зміст Єдиної системи 

технологічної документації. 
13.  Мета застосування та зміст Державної системи 

забезпечення єдності вимірювань. 
14. Мета застосування та зміст Системи стандартів 

безпеки праці. 
15. Мета застосування та зміст Єдиної системи 

технологічної підготовки виробництва. 
16. Мета застосування та зміст Системи розроблення та 

поставлення продукції на виробництво. 
17. Значення міжнародної стандартизації у розвитку 

торгівельно-економічних зв’язків між країнами. 
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18. Структура міжнародної організації зі стандартизації 
(ISO). 

19. Функції Ради ІSО. 
20. Види членства в ISO. 

 
 

Тести 
 

1. До органів державної служби стандартизації 
належать: 

а) Державний науково-дослідницький інститут 
«Система» (ДНДІ «Система»); 

б) Міжнародний навчально-науковий центр зі 
стандартизації, метрології та якості продукції; 

в) територіальні групи стандартизації, метрології та 
сертифікації; 

г) немає правильної відповіді. 
2. Держстандарт України: 

а) коректує технічну документацію; 
б) розробляє економічні основи стандартизації; 
в) виконує експертизу стандартів; 
г) створює технологічну підготовку виробництва. 

3. Єдина система технологічної документації (ЄСТД) –  це: 
а) система постійно діючих технічних і організаційних 

вимог; 
б) комплекс міждержавних стандартів і галузевих 

систем державну систему стандартизації в країні. 
в) система встановлює обов’язковий порядок розробки, 

оформлення і збереження всіх видів технологічної 
документації; 

г) позначення товарів чисельними кодами. 
4. Єдина система технологічної підготовки 
виробництва – це: 

а) комплекс міждержавних стандартів і галузевих 
систем технологічної підготовки виробництва, при 
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виконанні вимог яких створюються умови для скорочення 
термінів підготовки виробництва, освоєння і випуску 
продукції необхідної якості, забезпечення високої 
гнучкості виробничої структури і значної економії 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

б) взаємна ув’язка і систематизація всієї існуючої 
нормативної та нормативно-технічної документації з 
безпеки праці, в тому числі численних норм і правил з 
техніки безпеки та виробничої санітарії; 

в) гармонізація національних стандартів з відповідними 
міжнародними та європейськими, або їх пряме 
впровадження; 

г) комплекс міжгалузевих, виробничих стандартів, при 
виконанні вимог яких створюються умови для скорочення 
термінів підготовки виробництва, освоєння і випуску 
продукції необхідної якості, забезпечення високої 
гнучкості виробничої структури і значної економії 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 
5. 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. 

6. Сфера діяльності ІSО стосується 
а) юриспруденції; 
б) стандартизації; 
в) охорони здоров’я; 
г) освіти. 

7. Скільки держав є членами ІSО ?  
а) 231;   в) 162; 
б) 165;   г) 218. 

8. В якому році створено ІSО ? 
а) 1987;   в) 1947; 
б) 1954;   г) 1900. 
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9. Яку функцію виконує CENELEC? 
а) стандартизація в галузі машинобудування; 
б) стандартизація в галузі електротехніки; 
в) стандартизація в галузі охорони здоров’я; 
г) стандартизація в галузі освіти. 

10. Яку функцію виконує EOQ? 
а) стандартизація в галузі освіти; 
б) поширення, удосконалення теоретичних принципів і 

практичних методів менеджменту якості; 
в) розробка методичних рекомендацій зі створення та 

запровадження стандартів; 
г) розповсюдження нормативних документів з 

організації виробничих процесів у машинобудуванні.  
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ТЕМА 3. ЗАСТОСУВАННЯ ШТРИХОВОГО 
КОДУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

ТОВАРІВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

План викладу матеріалу 

3.1. Загальні відомості. 

3.2. Склад штрихового коду. 
 

3.1. Загальні відомості 
 

Перша згадка про штрихове кодування відноситься 
до 1930-х р., коли в Гарвардській школі бізнесу була 
захищена дисертація з цієї проблематики, а після Другої 
світової війни отримано патент на штрихові коди. На 
практиці штрихове кодування вперше було застосовано в 
1960-і р. в США на залізничному транспорті для 
ідентифікації залізничних вагонів. З 1970-х р. з розвитком 
мікропроцесорної техніки штрихове кодування починає 
широко використовуватися в усьому світі. В даний час 
штрих-кодом користуються більш 100 країн світу. 

Штрихове кодування впливає на 
конкурентоспроможність товару в наступних напрямках: 

1) наявність штрихового коду у товару може 
розглядатися як нормативна умова 
конкурентоспроможності товару, а з 1 січня 1995 наявність 
коду розглядається як обов’язкова умова поставки товарів 
на ринки країн ЄС; 

2) наявність штрихових кодів на упаковках дає 
можливість організувати ефективний контроль за 
проходженням товарів, починаючи з пакувальної лінії на 
виробництві і закінчуючи складом магазина, що дуже 
впливає на скорочення логістичних витрат; 

3) за допомогою штрихових кодів контролюється 
якість продукції. У процесі вихідного контролю якості на 
підприємстві код зчитується, підтверджується приймання 
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продукції або відмова від неї. Браковані вироби 
направляються на переробку, а вироби відповідної якості – 
на реалізацію; 

4) штрихові коди забезпечують точний облік 
складованих і відвантажених виробів. Штрихові коди 
наносяться не тільки на упаковку товарів, а й на 
контейнери, що їх містять. При надходженні замовлень від 
покупців проводиться зчитування кодів, їх зіставлення з 
замовленнями та оформлення накладних; 

5) застосування штрихових кодів дозволяє 
підвищити швидкість і культуру обслуговування покупців; 

6) використання штрихового кодування сприяє 
організації ефективного проведення маркетингових 
досліджень товарів, оскільки дозволяє вести 
автоматизований облік їх виробництва та продажу. 

Система штрихового кодування включає в себе три 
компоненти: 

1) власне штриховий код; 
2) пристрій зчитування (декодування) штрихових 

кодів; 
3) обчислювальний пристрій (комп’ютер). 
Технологія штрихового кодування в загальному 

вигляді включає наступні операції: 
– ідентифікацію об’єкта шляхом присвоєння йому 

цифрового, літерно-цифрового коду; 
– представлення коду у вигляді штрихів з 

використанням певної символіки; 
– нанесення штрихових кодів на фізичні носії 

(товар, тару, упаковку, етикетки, документи); 
– зчитування штрихових кодів; 
– декодування штрихових кодів в машинні уявлення 

цифрових, літерних і цифрових даних і передачу їх у 
комп’ютер. 

Виконання зазначених операцій можливо на основі 
стандартних правил, норм і вимог, що забезпечують їх 
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повну сумісність. Світова практика розвитку 
стандартизації в галузі автоматичної ідентифікації та 
штрихового кодування показує, що стандарти 
(рекомендації), як правило, розробляються Міжнародною 
асоціацією виробників технологій автоматичної 
ідентифікації (AIM), Міжнародною асоціацією товарної 
нумерації продукції (ЕАN / UPC), галузевими асоціаціями 
виробників і споживачів продукції (послуг). На їх основі 
розробляються міжнародні, регіональні та національні 
стандарти, що регламентують штрихове кодування. 

Рішення щодо створення стандартів та 
впровадження в практику штрихового товарного 
кодування в Україні прийнято постановами Кабінету 
Міністрів України № 180 від 11 березня 1993 року та  
№ 326 від 4 травня 1993 року [16, 17]. 30 жовтня 1994 року 
Європейська Асоціація прийняла Україну в її члени, 
присвоївши їй товарну нумерацію «ЕАМ – Україна», а в 
грудні 1994 року Кабінет Міністрів України прийняв 
постанову «Про Асоціацію товарної нумерації України 
«ЕАМ – Україна» [18]. Ця програма включала розроблення 
необхідних державних стандартів України для системи 
штрихового кодування, технічних і програмних засобів 
нанесення штрихових кодів, науково-технічної 
документації тощо.  

Державне підприємство «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (Держстандарт України) прийняв 
такі стандарти: ДСТУ 3144-95. Штрихове кодування. 
Терміни та визначення [19]; ДСТУ 3145-95. Штрихове 
кодування. Загальні вимоги [20]; ДСТУ 3146-95. Штрихове 
кодування. Маркування об’єктів ідентифікації, штрихові 
кодові позначення ЕАК [21]; ДСТУ 3147-95. Штрихове 
кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Форма та 
розміщення штрихових позначок ЕАМ на тарі та пакуванні 
товарної продукції [22]; ДСТУ 3148-95. Штрихове 
кодування. Система електронного обліку документів на 
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постачання продукції [23]; КНД 50-051-95. Штрихове 
кодування. Вибір і застосування штрихових кодів [24]. 
Вимоги вказаних стандартів є обов’язковими в усіх видах 
нормативних документів, довідкової, навчальної, 
методичної літератури, для всіх чинних в Україні 
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 
власності. 

 
3.2. Склад штрихового коду 

 
Найбільше поширення в міжнародній торгівлі 

придбав штриховий код EAN (European Article Numbering) 
EAN – європейський товарний номер, розроблений 
Міжнародною Європейською Асоціацією «EAN –
International», що знаходиться в Брюсселі. В Україні з 
01.01.2000 р. усі товари, що реалізуються через роздрібну 
торгівлю, маркуються, як правило, штрих-кодом EAN. Код 
EAN (13-розрядний або 8-розрядний) являє собою систему 
зі штрихів і пробілів різної ширини з відповідним 
цифровим позначенням (13 або 8 цифр). При цьому 
найвужчий штрих або пробіл приймається за одиницю 
товщини або модуль, а інші штрихи і пробіли складають 
два або три модулі, тобто дві або три товщини найвужчого 
штриха або пробілу. Кожній цифрі коду EAN відповідає 
сполучення двох штрихів і пробілів.  

Штриховий 13-розрядний код EAN містить код 
країни, який призначається EAN (двозначний або 
тризначний). Перші дві або три цифри називаються 
префіксом. Так, Україні привласнений префікс 482. Ті 
країни, що вступили в EAN раніше, мають дворозрядний 
код (США, Канада від 00 до 13, Франція – від 30 до 37, 
Японія – від 45 до 49, Велика Британія – 50). Ознакою коду 
EAN–13 служать розділові подвійні лінії після першої 
цифри, після коду підприємства і після контрольної цифри 
(КЦ). Нанесення штрихового коду на упакування або 
етикетку будь-якого товару стало обов’язковою вимогою в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

США, Канаді, деяких країнах Європи і Південно-Східної 
Азії. У США і Канаді заборонено імпортувати і 
реалізовувати продукцію без штрихового коду.  

Близько 80% усієї продукції в світі маркується 
штриховим кодом.  

Штрихове кодування дозволяє: здійснювати 
електронний обмін даними про товари між партнерами, 
прискорюючи їхній рух до споживача, а також швидко 
візуально визначити країну-виготовлювача по наявному 
переліку; споживачеві вибрати найбільш якісний товар, 
тому що штриховий код засвідчує високу якість не тільки 
на вітчизняному, але і на міжнародному рівні. На рис. 3.1 
та 3.2 зображено структуру та номінальні розміри 
штрихової позначки ЕАМ–13. 

 
Рис. 3.1. Приклад штрихового коду з позначенням змісту цифр 

 
Рис. 3.2. Номінальні розміри штрихового коду 

 
Штриховий код можна перевірити не лише за 

допомогою сканера, а й простим математичним 
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розрахунком. 
Розглянемо приклад (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Приклад штрихового коду для перевірки математичним 

розрахунком 
 

1. Складемо з права наліво цифри парних позицій 
коду: 2 + 4 + 8 + 1 + 5 + 0 = 20. 

2. Отриману суму помножимо на 3. Маємо: 
20×3=60. 

3. Складемо з права наліво цифри непарних позицій 
коду (без урахування контрольної цифри):  

1 + 3 + 4 + 2 + 4+ 3 = 17. 
4. Складемо результати, отримані в п. 2 і п. 3:  

60 + 17 = 77. 
5. Відкинувши десятки числа 77, одержимо 7. 
6. Віднімемо з 10 результат, отриманий у п. 5: 

10−7=3. Це і є контрольна цифра коду. 
Якщо отримана цифра відрізняється від 

контрольної, можлива фальсифікація коду або в цілому 
товару.  
 

Питання для самоперевірки, повторення 
 

1. Чи обов’язково підприємству наносити штрихові коди? 
2. Що закодовано в штриховому коді на товар? 
3. Які цифри позначають країну виробника? 
4. Які розміри штрихового коду? 
5. Коли було прийнято рішення щодо створення 
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стандартів та впровадження в практику штрихового 
товарного кодування в Україні?  
6. Скільки компонент включає в себе система штрихового 
кодування? 
7. Яким чином перевірити контрольну цифру штрихового 
коду? 

 

Тести 
 

1. На практиці штрихове кодування вперше було 
застосовано 

а) у 1990 році в Україні;  в) у 1970 році в США; 
б) у 1960 році в Канаді;  г) у 1960 році в США. 

2. За допомогою штрихових кодів контролюється 
а) величина партії продукції; 
б) технічні умови на продукцію; 
в) якість продукції; 
г) дата виготовлення продукції. 

3. Рішення щодо створення стандартів та 
впровадження в практику штрихового товарного 
кодування в Україні прийнято у 

а) 2000 році;   в) 1993 році; 
б) 1995 році;   г) 1997 році. 

4. У якому році Європейська Асоціація прийняла 
Україну в її члени, присвоївши їй товарну нумерацію 
«ЕАМ – Україна»? 

а) 1993 році;   в) 1997 році; 
б) 1994 році;   г) 2001 році. 

5. Скільки розрядів містить код EAN? 
а) 12 або 6;   в) 10 або 7; 
б) 13 або 8;   г) 14. 
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ТЕМА 4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ 
 

План викладу матеріалу 

4.1. Основні положення державної системи сертифікації 

продукції. 

4.2. Види і системи сертифікації продукції. 

4.3. Правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації. 

4.4. Атестація виробництва. 
 

4.1. Основні положення державної 
системи сертифікації продукції 

 
УкрСЕПРО – українська національна система 

сертифікації, роботи в якій визначають 149 органів з 
сертифікації продукції (робіт, послуг) та  
811 випробувальних лабораторій (центрів). 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, 
який є національним органом України з сертифікації та 
здійснює і 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 зі сертифікації продукції; 
- акредитує органи зі сертифікації та 

випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-
аудиторів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

- 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. 
Українське Агентство зі стандартизації України в 

межах своєї компетенції несе відповідальність за 
дотриманням 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 Українським Агентством зі 
стандартизації 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 взаємопов’язані види 
діяльності: 

– сертифікація продукції (процесів, послуг); 
– сертифікація систем якості; 
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– атестація виробництв; 
– акредитація випробувальних центрів 

(лабораторій); 
– акредитація органів зі сертифікації продукції; 
– акредитація органів зі сертифікації продукції; 
– акредитація органів зі 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 із сертифікації. 

Система взаємодіє на основі угод з системами 
перевірки безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища та інших, що функціонують в Україні під 
керівництвом уповноважених урядом органів. 
Національний орган зі 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 
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і доступу до неї будь-яких підприємств та організацій. 
Обов’язковою умовою при цьому є визнання та виконання 
правил системи. 

 
4.2. Види і системи сертифікації продукції 

 
Сертифікація продукції в Україні поділяється на 

обов’язкову та добровільну. 
Сертифікація на відповідність 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 якщо дія 
сертифіката припинена чи зупинена рішенням органу зі 
сертифікації. 
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Продукція, що імпортується та підлягає 
обов’язковій сертифікації на території України, повинна 
супроводжуватися сертифікатом, який підтверджує її 
відповідність обов’язковим вимогам чинних в Україні 
нормативним документам. Зазначений сертифікат повинен 
бути виданий або визнаний уповноваженим на території 
органом зі сертифікації України. Порядок ввезення на 
територію України продукції, що імпортується та підлягає 
в Україні обов’язковій сертифікації, встановлюється 
Державним митним комітетом України та Державним 
підприємством «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості». Орган із 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 на 
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 зі 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 
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органами з добровільної сертифікації, які подають в 
Українське Агентство зі стандартизації інформацію для 
їхньої реєстрації у встановленому 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.  

 
4.3. Правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації 
 

Важливе місце в системі стандартизації та 
управління якістю посідає правове забезпечення. Декрет 
Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за 
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність 
за їх порушення» [25] встановлює правові основи 
державного нагляду за додержанням стандарту суб’єктами 
підприємницької діяльності, визначає їх відповідальність 
за порушення цих стандартів, норм і правил та розглядає 
визначення термінів, що вживаються в Декреті (продукція, 
якість продукції, стандарт, норми, правила); органи 
державного нагляду та службові особи, які здійснюють 
Держнагляд – державні інспектори, голова Агентства зі 
стандартизації, начальники управлінь, директори центрів 
стандартизації; об’єкти і форми державного нагляду за 
додержанням стандарту, норм правил: форми державного 
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нагляду, об’єкти державного нагляду; функції органів 
держнагляду, права, обов’язок та відповідальність їх 
службових осіб, відповідальність суб’єктів 
підприємницької діяльності за порушення стандартів, норм 
і правил (повтор). 

Інші нормативні документи, на яких базується 
правове забезпечення стандартизації та сертифікації: 

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. 
Основні положення [10]. 

ДСТУ 1.1-2001. Національна стандартизація. 
Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та 
визначення основних понять [26]. 

ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. 
Правила розроблення національних нормативних 
документів [11]. 

ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. 
Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, 
прийняття та позначення технічних умов [12]. 

ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. 
Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до 
змісту нормативних документів [13]. 

ДСТУ 1.6-2004. Національна стандартизація. 
Правила реєстрації нормативних документів [27]. 

ДСТУ 1.7-2001. Державна система стандартизації. 
Правила і методи прийняття та застосування 
міждержавних і регіональних стандартів [14]. 

ДСТУ 1.12:2004. Національна стандартизація. 
Правила ведення справ нормативних документів [28]. 

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 з функцій 
державної системи управління якістю продукції. 
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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 дотримання норм, які затверджені 
законодавчим шляхом. 

Право – це керуючий фактор, який регулює широке 
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 із задоволення потреб 
промисловості, сільського господарства і громадян 
продукцією високої якості, закріплення законності та 
підвищення відповідальності за якість продукції, 
забезпечення надійного захисту інтересів споживачів. 
Закріплюючи у правових нормах (стандартах) визначені 
вимоги до якості виробів чи до окремих його властивостей, 
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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 з 
упорядкування, введення 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, 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 в 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. Їхня розробка, 
затвердження, використання і державна охорона 
забезпечуються за допомогою норм різних галузей права: 
адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, 
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кримінального. До найбільш актуальних проблем права 
належать 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.  
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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; 

– 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 соціально-економічних завдань країни. 

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 щодо розробки, виробництва, реалізації і 
використання продукції; 
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– 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 [29]; Декрет «Про 
Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і 
правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.93 р. 
№ 30-93 [30]; Закон України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» від 11.02.98 р. № 113/9 [31]. 

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. Особливо потрібно зупинитися на Законі 
України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини», який прийнято 23.12.97 р.  
№ 771/97-ВР [6]. Законом регулюються відносини між 
органами виконавчої влади, виробниками, продавцями 
(постачальниками) і споживачами під час розробки, 
виробництва, ввезення на митну територію України, 
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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 [32]; Закон України «Про захист 
прав споживачів» від 15.12.93 р. зі змінами та 
доповненнями [5]; Закон України «Про забезпечення 
санітарного й епідеміологічного благополуччя населення» 
від 24.02.94 p. [7]; Закон України «Про ветеринарну 
медицину від 25.06.92 p. [33]; Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 26.06.91 р. 
[34] та інші. Порушення цих Законів може бути 
встановлено шляхом проведення екологічної експертизи 
згідно із Законом України «Про екологічну експертизу» від 
9.02.95 р. [35]. 

Отже, чинне законодавство України складає міцну 
нормативну базу стандартизації і якості продукції на усіх 
рівнях управління народним господарством.  

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 
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для процесу управління якістю продукції. 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 проектно-конструкторських робіт, на 
постачання товарів (продукції), купівлі – продажу, 
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 
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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. Роль договору як правового інструменту 
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. 

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 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. 
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4.4. Атестація виробництва 
 

Атестація виробництва – один з найголовніших 
етапів проведення сертифікації продукції, що випускається 
серійно і масово надходить споживачеві. Вона визначає 
технічну можливість підприємства щодо забезпечення 
стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам 
нормативних документів, що на неї поширюються. 

Атестація виробництва проводиться з ініціативи 
підприємства або за вимогою органу зі сертифікації. Вона 
припускає одержання кількісної оцінки стабільності 
підтримки (відтворення) показників продукції. Для 
показників, що підтверджуються сертифікацією, повинні 
бути рекомендації з оптимальної кількості зразків (проб, 
вибірок), що випробовуються з метою сертифікації, 
способу і правил добору, а також порядку проведення 
технічного нагляду за виробництвом сертифікованої 
продукції.  

Атестація виробництва в системі проводиться 
органом із сертифікації продукції, а за умови його 
відсутності – організацією, що за дорученням Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» виконує його функції. Підприємство, яке 
збирається атестувати виробництво продукції в системі, 
повинне відповідно до ДСТУ 3414-96 [36] мати повний 
комплект технічної документації на продукцію і її 
виробництво. Склад технічної документації визначається 
особливостями продукції і технологією виробництва.  

Підприємство до початку атестації повинне мати 
документи, у яких зазначені відомості  відносно: 

1)  організації контролю якості; 
2) організації контролю за випуском продукції; 
3) структури відповідальності виробничого 
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персоналу перед керівництвом більш високого рівня за 
якість виготовлення продукції і виконання робіт; 

4) системи контролю якості в ході технологічного 
процесу, включаючи контроль матеріалів і комплектуючих 
виробів; 

5) системи контролю за внесенням змін у технічну 
документацію на продукцію; 

6) засобів вимірювання, контролю за 
випробувальним устаткуванням, що використовується при 
виробництві продукції; 

7) системи перевірки засобів вимірювання і 
контролю випробувального устаткування; 

8) порядку формування і позначення партії 
продукції, що випускається, порядку формування і 
позначення вибірки з партії для випробування або 
контролю; 

9) порядку реєстрації результатів контролю або 
випробувань, складання, твердження і збереження 
протоколів випробувань; 

10) порядку, що забезпечує випуск тільки тих 
партій продукції, що відповідають вимогам нормативно-
технічної документації. 

Крім того, до проведення атестації підприємство 
повинне розробити інструкцію з атестації технічних 
можливостей відповідно до керівного нормативного 
документа (КНД)50-006-93[37]. Підприємство, що має 
намір атестувати виробництво в системі, повинне 
призначити головного контролера і його заступника. 
Головний контролер має бути кваліфікованим фахівцем у 
технічному й адміністративному відношенні, щоб 
здійснювати відповідний вимогам контроль за випуском 
продукції. Він повинен мати достатні повноваження і 
матеріальне забезпечення для виконання ефективного 
контролю якості сировини, матеріалів і комплектуючих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

виробів, що надходять, контролю якості в процесі 
виготовлення і випуску готової продукції, що 
сертифікується. Головний контролер повинен бути 
незалежним від керівництва, що безпосередньо відповідає 
за виготовлення продукції. 

Наказом по підприємству йому повинні бути надані 
такі основні повноваження: 

1) право вимагати усунення відхилень від 
установлених вимог до пред’явлення виготовленої 
продукції на сертифікацію; 

2) право вимагати внесення змін у технічну 
документацію і договори на постачання відповідно до 
вимог органу зі сертифікації; 

3) право скасовувати представлення на 
сертифікацію виготовленої продукції, що не відповідає 
вимогам, встановленим органом із сертифікації, або на яку 
не поширюються вимоги програми сертифікації; 

4) визначати відповідність продукції, що 
сертифікується, установленим вимогам перед її 
відвантаженням. 

Робота з атестації виробництва в загальному 
випадку припускає виконання таких п’яти етапів: 

1) подача заявки (якщо атестація проводиться з 
ініціативи підприємства) і оформлення документів, що 
супроводжують процес атестації виробництва; 

2) попередня оцінка експертами органу із 
сертифікації наданих підприємством матеріалів, складання 
висновку про готовність підприємства до атестації 
виробництва; 

3) складання програми і методики атестації; 
4) перевірка виробництва й атестація його 

технічних можливостей; 
5) технічний нагляд за атестованим виробництвом. 
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Питання для самоперевірки, повторення 
 

1. Що таке УкрСЕПРО? 
2. Які функції виконує Державний комітет стандартизації, 

метрології та сертифікації України?  
3. Як спеціалізуються органи сертифікації за видами 

продукції? 
4. Як поділяють сертифікацію продукції в Україні? 
5. З якою метою здійснюється сертифікація продукції (як 

обов’язкова, так і добровільна) уповноваженими на те 
органами з сертифікації? 

6. На яких документах базується правове забезпечення 
стандартизації та сертифікації? 

7. Які види діяльності включає правове забезпечення? 
8. Розкрийте зміст понять: правове регулювання, 

правостосовна діяльність, правоохоронна діяльність. 
9. У чому полягає значення правового регулювання для 

держави? 
10. Які задачі законодавство має в галузі стандартизації, 

метрології та управління якістю продукції? 
11. Які основні принципи договору визначені чинним 

законодавством? 
12. Роль атестації в системі стандартизації та сертифікації. 
13. Назвіть перелік документів, який повинне мати 

підприємство до початку атестації? 
 

Тести 
 

1. Система сертифікації  
а) чотирьохрядна;   в) трьохрядна; 
б) двохрядна;    г) однорядна. 

2. Що здійснюють органи сертифікації спеціалізовані за 
видами продукції: 
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а) сертифікують продукцію, акредитують лабораторії, 
співробітничають з Держстандартом України, 
затверджують Державні гармонізовані стандарти; 

б) проводять випробування, складають та 
затверджують ТУ на продукцію, розробляють нормативні 
документи, видають документи про відповідність 
продукції; 

в) розробляють нормативні документи, сертифікують 
продукцію, затверджують Державні гармонізовані 
стандарти; 

г) сертифікують продукцію, акредитують дослідницькі 
центри, консультують з питань вдосконалення систем 
сертифікації, видають висновки про відповідність 
продукції – сертифікат відповідності – виробнику 
продукції. 
3. Сертифікація продукції в Україні поділяється на: 

а) обов’язкову та необов’язкову; 
б) настановчу та добровільну; 
в) обов’язкову та добровільну; 
г) державну та приватну. 

4. Правове регулювання – це… 
а) юридична відповідальність за дотримання норм, які 

затверджені законодавчим шляхом; 
б) забезпечення ефективного застосування чинних 

норм та правил, їх впровадження і додержання; 
в) розробка та затвердження технологічних процесів 

на виготовлення продукції; 
г) розробка та затвердження правових норм 

(стандартів, правил, зразків тощо). 
5. Які види діяльності включає правове забезпечення? 

а) правоохоронну діяльність, видавничу діяльність, 
судове регулювання; 

б) виробничу діяльність, законодавчу діяльність, 
правове регулювання; 
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в) правостосовну діяльність, правоохоронну 
діяльність, судову діяльність; 

г) правоохоронну діяльність, правове регулювання, 
правостосовну діяльність. 
6. За чиєю ініціативою проводиться атестація 
виробництва? 

а) з ініціативи підприємства або за вимогою органу зі 
сертифікації; 

б) з ініціативи лабораторії якості або за вимогою 
відділу зі сертифікації підприємства; 

в) з ініціативи органів обласної влади або за вимогою 
органу зі сертифікації; 

г) з ініціативи державного органу зі стандартизації та 
сертифікації або за вимогою обласної податкової інспекції. 
7. Підприємство, що має намір атестувати виробництво 
в системі, повинне призначити… 

а) генерального директора; 
б) головного фахівця; 
в) головного контролера; 
г) начальника сертифікаційної групи. 

8. Які повноваження надаються керівній особі по 
проведенню атестації виробництва? 

а) право вимагати усунення відхилень від 
установлених вимог до пред’явлення виготовленої 
продукції на сертифікацію; право вимагати внесення змін у 
технічну документацію і договори на постачання 
відповідно до вимог органу зі сертифікації; право 
скасовувати представлення на сертифікацію виготовленої 
продукції, що не відповідає вимогам, встановленим 
органом зі сертифікації, або на яку не поширюються 
вимоги програми сертифікації; визначати відповідність 
продукції, що сертифікується, установленим вимогам 
перед її відвантаженням;  

б) право скасовувати представлення на сертифікацію 
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виготовленої продукції, що не відповідає вимогам, 
встановленим органом зі сертифікації, або на яку не 
поширюються вимоги програми сертифікації; визначати 
відповідність продукції, що сертифікується, установленим 
вимогам перед її відвантаженням; право видавати 
документ відповідності; право забороняти випуск нових 
видів продукції; 

в) право вимагати усунення відхилень від 
установлених вимог до пред’явлення виготовленої 
продукції на сертифікацію;право вимагати внесення змін у 
технічну документацію і договори на постачання 
відповідно до вимог органу зі сертифікації; право 
відмовляти покупцеві в постачанні продукції; 

г) право відмовляти покупцеві в постачанні продукції; 
право видавати документ відповідності; право забороняти 
випуск нових видів продукції; право скасовувати 
представлення на сертифікацію виготовленої продукції, що 
не відповідає вимогам, встановленим органом зі 
сертифікації, або на яку не поширюються вимоги програми 
сертифікації. 
9. Скільки етапів передбачає здійснення роботи з 
атестації виробництва? 

а) два;     в) чотири; 
б) три;     г) п’ять. 

10. 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. 
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ТЕМА 5. СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ, 
ДОРОЖНІХ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

МАШИН І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
План викладу матеріалу 

5.1. Правила та порядок проведення сертифікації. 

5.2. Фінансування робіт. 

5.3. Основи сертифікаційних випробувань і оцінювання 

стану машин. 
 

5.1. Правила та порядок проведення сертифікації 
 

Проведення підтвердження відповідності машин як 
у формі обов’язкової сертифікації, так і при декларуванні, 
здійснюється згідно вимог технічного регламенту Митного 
союзу «Про безпеку машин та устаткування», 
затвердженого рішенням Комісії Митного союзу № 823 від 
18 жовтня 2011 року [38].  

Так, будівельні, дорожні, сільськогосподарські 
машини, промислові трактори, техніка для посадки, 
прибирання, догляду за рослинами, обладнання для 
тваринництва, птахівництва, спеціалізовані 
автотранспортні засоби підлягають виконанню вимог 
безпеки при виробництві, експлуатації, транспортуванні, 
зберіганні й утилізації, прописаних в регламенті. 

У технічному регламенті встановлені основні 
вимоги безпеки до машин, а саме: 

– до надійності конструкції (можливість 
неприпустимого ризику при експлуатації, стійкість); 

– до ергономічних характеристик (дискомфорт, 
втома, психологічна напруга). 

При візуальному огляді особливе значення 
приділяється комплектності для безпечних регулювань, 
технічного обслуговування і використання. У додатку до 
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регламенту затверджені додаткові вимоги безпеки окремих 
груп техніки. При проектуванні та виробництві 
обов’язковим є виконання вимог до: 

– оглядовості робочого місця оператора, 
доступності органів управління; 

– системи рульового управління колісних машин 
(зменшення зусилля на рульовому колесі або важелях 
управління); 

– пуску двигуна (виключення можливості 
довільного пересування машини); 

– процесам зменшення швидкості, зупинки, 
гальмування і збереження в нерухомому стані з тим, щоб 
забезпечувати безпеку в передбачених експлуатаційними 
документами режимах роботи. 

Процедура обов’язкової сертифікації машин полягає 
в перевірці дотримання вимог безпеки, прописаних в 
технічному регламенті. Таку оцінку відповідності 
проводить незалежна третя сторона – акредитований орган 
із сертифікації. 

Сертифікація здійснюється в рамках певної системи 
і за обраною схемою. Порядок її проведення 
встановлюється правилами конкретної системи, але 
основні етапи процесу сертифікації незмінні незалежно від 
виду і об’єкта сертифікації. Узагальнена схема процесу 

сертифікації по найбільш часто вживаним схемам 
представлена на рис. 5.1. У ній можна виділити п’ять 

основних етапів: 1. Заявка на сертифікацію. 2. Оцінювання 
відповідності об’єкта сертифікації встановленим вимогам. 
3. Аналіз результатів оцінювання відповідності. 4. Рішення 
по сертифікації. 5. Інспекційний контроль за 
сертифікованим об’єктом. 

Сертифікація продукції машинобудування та послуг 
з технічного обслуговування (ТО) і ремонту машин в 
загальному вигляді включає: подачу заявки на 
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сертифікацію, прийняття рішення за заявкою, вибір схеми 
сертифікації, оцінку якості та ефективності виконання 
робіт з ТО і ремонту; оцінку відповідності продукції 
машинобудування; оцінку відповідності послуг; аналіз 
отриманих результатів та прийняття рішення про 
можливість видачі сертифіката відповідності продукції або 
послуг з ТО і ремонту машин встановленим вимогам; 
видачу сертифіката відповідності продукції або послуг з 
ТО і ремонту машин і дозволу на застосування знака 
відповідності; здійснення інспекційного контролю якості 
продукції або послуг з ТО і ремонту; коригувальні заходи 
у разі порушення відповідності продукції або послуг з ТО і 
ремонту машин встановленим вимогам і неправильне 
застосування знака відповідності; публікацію інформації 
про результати сертифікації; ведення Державного реєстру 
машинобудівної продукції або підприємств з ТО і ремонту 
машин, що пройшли сертифікацію і отримали сертифікат 
відповідності. 

Подача заявки і прийняття рішення за заявкою на 

сертифікацію. Для проведення сертифікації продукції або 
послуг з ТО і ремонту машин заявник (підприємство 
виробник або організація, яка проводить ТО і ремонт 
машин) направляє в акредитований орган із сертифікації 
заявку на проведення робіт із сертифікації з супровідним 
листом. 

На вимогу органу зі сертифікації, додатково до 
заявки, надається технічна документація на продукцію 
(технічні умови на виробництво, паспорт, інструкція з 
експлуатації), протоколи випробувань, інформація про 
застосовуване технологічне обладнання, відомості про 
кваліфікацію персоналу. 

Орган зі сертифікації розглядає заявку і в 7-денний 
термін з моменту її отримання, повідомляє заявнику 
рішення, яке містить всі умови проведення робіт із 
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сертифікації, що ґрунтуються на встановленому порядку 
сертифікації продукції будівельного, дорожнього і 
комунального машинобудування або послуг з ТО і 
ремонту машин (схема сертифікації, найменування 
випробувальної лабораторії для проведення випробувань 
або їх перелік для вибору заявником, номенклатура 
нормативних документів, на відповідність яким буде 
проведена сертифікація). 

 
ЗАЯВКА НА СЕРТИФІКАЦІЮ: 

1. Вибір органу зі сертифікації. 2. Подача заявки. 3. Розгляд заявки. 
4. Рішення по заявці 

Оцінка 
відповідності 
систем якості 

 Оцінка 
відповідності 

продукції 

 Оцінка 
відповідності 

послуг 
Попереднє 
оцінювання за 
документами системи 
якості  
Перевірка на 
підприємстві 
Складення акта 
перевірки 

 Відбір та 
ідентифікація 
зразків 
Випробування 
зразків 
Оформлення 
протоколу 
випробування 

 Перевірка 
результату послуги 
Оформлення 
протоколу 
випробувань 

Аналіз акта перевірки 
системи якості в 
органах із 
сертифікації 

 Аналіз результатів 
випробувань в 
органах із 
сертифікації, які 
відображено у 
протоколі 

 Аналіз протоколу 
дослідження 
результату послуги 

ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ: 
Періодичні перевірки правильності сертифіката і знака відповідності 

РІШЕННЯ ЗІ СЕРТИФІКАЦІЇ: 
1. Оформлення сертифіката відповідності (знака відповідності).  
2. Відмова у виданні сертифіката відповідності 

 
Рис. 5.1. Основні етапи процесу сертифікації 
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Вибір схеми сертифікації продукції будівельного, 

дорожнього і комунального машинобудування або послуг з 

ТО і ремонту машин. При обов’язковій та добровільній 
сертифікації застосовуються схеми, передбачені 
Держстандартом України або іншими державними 
органами управління, на які законодавчими актами 
покладаються організація і проведення робіт зі 
сертифікації. При виборі схеми сертифікації слід 
враховувати особливості виробництва, випробувань, 
поставки і використання продукції, можливі витрати 
заявника. Вибір схем сертифікації необхідно проводити з 
числа застосовуваних у Державному стандарті України 
(ДСТУ 3413-96) [39], додаток А. 

Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо 
його заявки на сертифікацію продукції, визнання 
сертифіката або рішення про скасування ліцензійної угоди, 
він повинен подати письмову апеляцію до органу зі 
сертифікації продукції не пізніше одного місяця після 
одержання повідомлення про прийняте рішення.  

Подання апеляції не зупиняє дію прийнятого 
рішення. Для розгляду кожної апеляції створюється 
апеляційна комісія. Апеляція розглядається апеляційною 
комісією органу зі сертифікації продукції не пізніше 
одного місяця після її одержання.  

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна 
мати такі документи: 

- апеляцію заявника; 
- листування щодо спірного питання між заявником, 

випробувальною лабораторією та органом з сертифікації 
продукції; 

- протоколи випробувань продукції; 
- зразки або фотознімки продукції; 
- технічну документацію на продукцію (в разі 

необхідності). Документація надається членам апеляційної 
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комісії органом з сертифікації продукції не пізніше, як за 
два тижні до засідання комісії. 

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з 
таких рішень: 

- видати сертифікат (ліцензію); 
- відмовити у видачі сертифіката (ліцензії); 
- скасувати видану ліцензію. 
Рішення комісії письмово доводиться до відома 

заявника та органу з сертифікації продукції.  
 

5.2. Фінансування робіт 
 

Згідно пункту 9 ДСТУ 3413-96 [39],  фінансування 
робіт з сертифікації продукції оплачується заявником за 
договорами на проведення робіт, що укладаються з 
органом з сертифікації систем якості та випробувальними 
лабораторіями (центрами), окрім робіт, зазначених у п. 8.7 
(п. 8.7: «Витрати, пов’язані з розглядом апеляції, несе 
кожна із сторін»). 

Витрати заявника на проведення робіт із 
сертифікації відносяться на собівартість продукції. 
 

5.3. Основи сертифікаційних випробувань 
і оцінювання стану машин 

 
Перед випробуваннями проводиться відбір і 

ідентифікація зразків машин. При цьому перевіряється 
відповідність зразка ТУ, в тому числі таких його 
показників, як експлуатаційна маса, потужність двигуна і 
насосної установки, габаритні розміри, наявність 
сертифікатів на основні комплектуючі машини: дизель, 
насоси, гідромотори, гідророзподільники та інші складові. 

Перед випробуваннями оцінюється стан машин і 
їхня готовність до проведення сертифікаційних 
випробувань. Особлива увага приділяється гідросистемі: 
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рівень робочої рідини в гідробаку; настройка клапанів 
(запобіжного гідророзподілювача, перепускних клапанів 
гідромотора повороту платформи, гідромоторів приводу 
ходу), відсутність течі робочої рідини в з’єднаннях 
трубопроводів і шлангів. Перевіряється рівень мастила в 
редукторах повороту, ходу, роздатковому редукторі; 
кріплення редуктора повороту до платформи; 
застопорення осей робочого обладнання і затягування 
кріплення вушок гідроциліндрів. 

При сертифікаційних випробуваннях показники 
безпеки, екології та ергономіки перевіряються для 
основних операцій, які виконуються машинами.  

Сертифікація землерийних машин (екскаватори, 
навантажувачі, скрепери, тощо). 

До даної групи входять три основні типи машин за 
призначенням: землерийно-транспортні машини; 
екскаватори; машини і обладнання для гідромеханізації 
земляних робіт. 

Даний тип машин і устаткування підлягає 
обов’язковому підтвердженню відповідності ТР 
(технічному регламенту) ТЗ 010/2011 Технічного 
регламенту Митного союзу про безпечність машин і 
устаткування в формі обов’язкової декларації про 
відповідність [38; 40]. Термін дії декларації на землерийні 
машини до 5 років. Згідно з правилами проведення 
сертифікації на відповідність ТР ТЗ 010/2011 Технічного 
регламенту Митного союзу про безпечність машин і 
устаткування, заявником на прийняття декларації може 
бути лише юридична особа, зареєстрована на території 
Митного союзу. Дане обмеження створює ряд важливих 
моментів для постачання товару через кордон і його 
розмитнення: 

– заявник і власник декларації на іноземну 
продукцію – це фірма, яка знаходиться на території 
України, а не завод виробник; 

– одержувачем вантажу не може стати компанія, що 
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не має на нього декларацію (інакше кажучи отримати 
даний вантаж і розмитнити його, може тільки власник 
декларації); 

– за наявності ряду фірм одержувачів на території 
України і роздільних процедурах розмитнення необхідно 
робити декларацію і контракт на поставку на кожну з фірм; 

– у ході підготовки пакету документів для 
сертифікації землерийних машин необхідно враховувати 
наступні важливі моменти: 

а) документація щодо експлуатації повинна 
відображати всі аспекти забезпечення безпеки оператора і 
обслуговуючого персоналу при роботі протягом всього 
циклу використання машини; 

б) якщо обладнання планується застосовувати на 
небезпечних виробничих об’єктах то додатково в 
інструкції з застосування необхідно врахувати специфіку 
роботи на даному типі об’єктів згідно з його 
призначенням; 

в) з огляду на складність і небезпеку управління 
цією технікою в промислових умовах керівництво з 
експлуатації повинно бути складено з урахуванням 
кваліфікації, необхідної для роботи з цим обладнанням, що 
може гарантувати зниження ризику виникнення аварійних 
ситуацій; 

г) обґрунтування безпеки відповідно до вимог ТР ТЗ 
010/2011 Технічного регламенту Митного союзу про 
безпечність машин і обладнання повинне проводитись з 
оцінкою ризику застосування даного технічного засобу 
відповідно до заявленої галузі застосування. 

Під час сертифікації землерийних машин технічне 
обладнання повинно відповідати  наступним вимогам: 

1. Кабіна повинна захищати оператора від 
можливої шкоди при настанні несприятливої ситуації 
(аварії), від механічного впливу (пошкодження). 

2. Рівні шуму на робочих місцях оператора повинні 
відповідати нормам регламенту. 
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3. Для машин, які мають великогабаритні рухомі 
частини (конвеєри, ланцюги, траки гусениць, крокуючі 
частини екскаваторів, малооборотні двигуни та інше) 
рівень інфразвуку повинен відповідати вимогам до 
робочого місця відповідно до групи умов праці. 

4. Вібрація, в тому числі від відбійної техніки і 
двигунів, на робочому місці повинна відповідати нормам 
регламенту. 

5. Також, відповідно до специфіки, в машинах 
можуть регламентуватися рівні викиду шкідливих 
речовин, електромагнітні поля, електромагнітна 
сумісність. 

Оцінювання стану машин проводять залежно від 
їхнього типу. 

Наприклад, для універсальних гусеничних 
повноповоротних екскаваторів основними операціями є 
екскавація і пересування. 

Силова установка екскаватора – дизель. Енергія 
силової установки передається гідросистемі екскаватора, 
що забезпечує роботу виконавчих механізмів. Перевірка 
показників в режимі екскавації і пересування проводиться 
в кар’єрі або під час риття траншеї. Контролюється 
герметичність і тепловий режим гідросистеми; плавність 
повороту і гальмування платформи; тиск спрацьовування 
запобіжного і перепускних клапанів; робота шарнірних 
з’єднань. 

Перевірці також підлягають: кути в’їзду і з’їзду; 
питомий тиск гусениці на ґрунт; вміст шкідливих речовин 
на робочому місці машиніста; запиленість на робочому 
місці машиніста; шум на робочому місці машиніста; 
вібрація на робочому місці машиніста; зусилля на органах 
управління; мікроклімат в кабіні; освітленість робочої 
зони. 

Одноківшеві гідравлічні екскаватори з телескопічною 
стрілою на автомобільному шасі є спеціалізованими 
автотранспортними засобами та відповідно до «Правил з 
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проведення робіт в системі сертифікації механічних 
транспортних засобів і причепів» і залежно від термінів дії 
схвалення типу транспортного засобу повинні відповідати 
Повним технічним вимогам або мінімальному переліку 
технічних вимог, обов’язкових при сертифікації 
механічних транспортних засобів і причепів для видачі 
схвалення типу транспортного засобу. Відповідно до цього 
переліку, крім випробувань, розглянутих раніше для 
універсальних повноповоротних екскаваторів, проводяться 
випробування з перевірки гальмівних властивостей і 
гальмівних систем відповідно до Правил ЄЕК ООН № 13 
[41], світлових пристроїв і світлових показників відповідно 
до Правил ЄЕК ООН № 48 [42], керованості і стійкості 
відповідно до вимог ОСТ 37001471 [43], 37001005 [44], РД 
маркування транспортного засобу відповідно до ОСТ 
37.001.269-96 [45]. 

При випробуваннях дизельної паливної апаратури 
особлива увага приділяється паливним насосам високого 
тиску (ПНВТ). 

Розглянемо найбільш важливі характеристики цих 
пристроїв. Характеристика ПНВТ щодо подачі палива 
призначена для визначення залежності кількості палива, 
що впорскується при незмінній частоті обертання 
кулачкового валу. При цьому визначають два основні 
параметри: 

1) циклову подачу Q – показує кількість палива, що 
подається кожною секцією ПНВТ за один хід плунжера, 
одиниці виміру – мм/цикл (мл/цикл); 

2) ступінь нерівномірності подачі палива G усіма 
секціями ПНВТ, %. 

Швидкісна характеристика на практиці не 
використовується, незважаючи на її інформативність для 
оцінки стану ПНВТ. Замість неї використовують 
регуляторну характеристику, яка дає можливість виявити 
закономірності зміни циклової подачі палива Q в 
залежності від частоти обертання кулачкового вала насоса. 
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Значення розглянутих характеристик ПНВТ 
використовуються при проведенні сертифікаційних 
випробувань і повинні відповідати нормативним 
значенням. Для визначення значень показників елементів 
паливної апаратури дизельних двигунів використовуються: 

1. Стенд КІ–15711, призначений для перевірки і 
регулювання паливних насосів високого тиску широкої 
номенклатури автомобільних і тракторних дизелів. Цей 
стенд дозволяє відчувати двигуни з числом циліндрів від  
1 до 12 з визначенням значень всіх розглянутих 
параметрів. 

2. Стенд КІ–15706,01 призначений для перевірки і 
регулювання всіх типів форсунок автомобільних і 
тракторних дизелів. 

Сертифікація продукції будівельного, дорожнього 
машинобудування. Після 15 лютого 2013 року сертифікація 
та декларування відповідності продукції дорожнього і 
будівельного машинобудування здійснюється за новими 
вимогами технічного регламенту Митного союзу. 
Відзначимо основні зміни, що торкнулися проведення 
оцінки відповідності для продукції будівельного та 
дорожнього машинобудування: під обов’язкову 
сертифікацію потрапляє тільки група підйомно-
транспортного устаткування, а оформленню декларації 
підлягають групи будівельних машин і устаткування. 
Перелік національних стандартів, добровільне 
застосування яких може сприйматися як доказ 
відповідності машин вимогам Технічного регламенту 
безпеки машин, наведено в додатку Б. Основним при 
проведенні сертифікації є вибір схеми, який залежить від 
типу виробництва. Для продукції будівельного 
машинобудування застосовуються схеми сертифікації: 1с – 
для серійних поставок; 3с – для партії одиничного 
обладнання; 9с – при поставках обмеженого обсягу. 
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Таблиця 5.1 
Проведення випробувань для підйомно-транспортного 

обладнання при сертифікації 
Групи Стандарти Випробування 

1 2 3 

П
ід

йо
м

но
-т

ра
нс

по
рт

не
 о

бл
ад

на
нн

я 

ГОСТ 7075-80 Візуальний огляд: відповідність 
розмірам, комплектності, якість 
зварних швів, правильність 
використання матеріалів, 
параметри жорсткості, 
механізми підйому і 
пересування. 

ГОСТ 7890-93 
ГОСТ 22045-89 

Візуальний огляд; 
випробування за показниками 
надійності: тривалість роботи; 
трудомісткість ремонту та 
обслуговування. 

ГОСТ 13556-91 Візуальний огляд; швидкість 
підйому-опускання вантажу; 
швидкість пересування крана; 
середня швидкість 
пересування. 

ГОСТ 28433-90, 
ГОСТ 28434-90, 

ГОСТ 31271-2002 

Вимоги до надійності: строк 
служби, напрацювання на 
відмову, ресурс до капітального 
ремонту тощо. 

ГОСТ 30683-2000, 
ГОСТ 31172-2003 

Визначення 
середньоквадратичної 
відновлюваності замірів. 

ДСТУ EN 617:2010;  
ДСТУ EN 619:2008 

ДСТУ prEN  12644-2:2004 
ДСТУ prEN 13001-2-2001. 
ДСТУ prEN 13157-2001 

ДСТУ prEN 13411-1-2001 

Вимоги безпечності 
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Оформлення декларації на будівельно-шляхове обладнання 

Іншою обов’язковою процедурою підтвердження 
безпеки обладнання є декларування відповідності, яка 
необхідна при виробництві: конвеєрів; електричних 
канатних і ланцюгових талей; технологічного обладнання 
та апаратури для нанесення лакофарбових покриттів на 
вироби машинобудування; автонавантажувачів; машин для 
землерийних, меліоративних робіт, розробки та 
обслуговування кар’єрів; дорожніх машин, обладнання для 
приготування будівельних сумішей; будівельних машин і 
устаткування; обладнання для промисловості будівельних 
матеріалів. 

Оформлення декларації проводять ґрунтуючись на 
результатах випробувань, які проводилися заявником 
самостійно або в акредитованій випробувальній лабораторії. 

Таблиця 5.2 
Проведення випробувань для будівельних машин при 

декларуванні 
Групи Стандарти Випробування 

1 2 3 

М
аш

ин
и 

дл
я 

зе
м
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ри
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их
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а 

м
ел

іо
ра
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вн

их
 р
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іт

 

ГОСТ 12.2.130-91 Зовнішній огляд: розподіл функцій 
між людиною та машиною під час 
управління; комплектність тощо. 

ГОСТ 23987-80 Роботоздатний стан екскаватора 
при всьому діапазоні температур 
навколишнього середовища; 
перевірка технічного стану. 

ГОСТ 27250-97; 
ДСТУ EN 6682 (EN 
6682:2008, IDT);ДСТУ
EN 547-3-2001 

Антропометричні дані операторів і 
мінімальний робочий простір 
навкруги оператора. 

ГОСТ 27258-87 Зони комфорту та доступність 
органів керування 
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продовження табл. 5.2 
1 2 3 

М
аш
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и 

дл
я 

зе
м

ле
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йн
их

  
та

 м
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іо
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вн
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іт

 ГОСТ 30688-2000; 
ДСТУ ГОСТ ИСО 
3471:2004 

Технічні вимоги та методи 
випробування устаткування 
обмеження швидкості 
опускання стріли. 

ДСТУ ISO 7096:2008 Захисні устаткування: 
характеристика об’єму 
обмеження деформацій під час 
лабораторних випробувань. 

ГОСТ 31172-2003 Замір шуму, який створюється 
на робочому місці 

Д
ор

ож
ні

 м
аш

ин
и,

 о
бл
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дл
я 
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от
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бу

ді
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м
іш

ей
 

ГОСТ 16349-85, 
ГОСТ 27336-93 

Вимоги до типів і основних 
параметрів; випробування на 
середнє напрацювання на 
відмову, спрацьовування, 
тріщини тощо. 

ГОСТ 27614-93, 
ГОСТ 27811-95, 

ГОСТ 27338-93, 
ГОСТ 27816-88, 
ГОСТ 27945-95; 
ДСТУ EN 13021; 
ДСТУ EN 13524 (EN 
13524:2003+A2:2014, 
IDT); ДСТУ ISO 
6683-2003. 

Вимоги до типів і розмірів; 
проведення випробувань на 
роботоздатність: 
пневморозвантаження та 
самозавантаження; рівень 
концентрації мастила і 
цементного пилу, задимленість; 
при візуальному огляді 
перевіряють комплектність 
збирання, надійність кріплень. 

ДСТУ 2469-94 Дотримання типів і параметрів; 
оцінюють: діапазон робочих 
температур, зміну робочої 
швидкості, безпеку доступу до 
місць обслуговування; вимоги 
ергономіки: до освітлення, 
робочого місця оператора, 
запуску, гальмівних систем. 

ДСТУ EN 13020 (EN 
13020:2015 IDT) 

Безпека машин 
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продовження табл. 5.2 
1 2 3 

Б
уд

ів
ел

ьн
і м
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ин

и 
та

 о
бл

ад
на

нн
я 

ГОСТ 12.2.011-75 Основні випробування: 
номінальна 
вантажопідйомність, 
точність зупинки 
платформи, номінальна 
швидкість платформи під 
час підйому і спуску; 
дотримання вимог до 
габаритних розмірів. 

ГОСТ 13556-91,  
ГОСТ 29168-91. 

Дотримання типорозмірів і 
параметрів; розраховують: 
відхилення від горизонталі, 
ухили криволінійної 
ділянки шляху, міцність 
канату, трудомісткість 
монтажного та технічного 
обслуговування, рівні 
вібрацій та шуму. 

ДСТУ EN 12158-1:2009; 
ДСТУ EN 12629-3:2008; 
ДСТУ EN 12629-4:2008 

Дотримання типорозмірів і 
параметрів; випробування 
на вантажопідйомність, 
стійкість на похилих 
ділянках і під час 
подолання підйомів, 
герметичність; ергономічні 
показники. 

П
ро

м
ис

ло
ве

 
об

ла
дн

ан
ня

 д
ля

 
бу

ді
ве

ль
ни

х 
м

ат
ер

іа
лі

в ГОСТ 12.2.100–97,  
ГОСТ 6113–84;  
ДСТУ ЕN 13309:20 (EN) 
13309:2010IDT); 
ДСТУ EN 12159:2010 

Дотримання вимог безпеки 
основних елементів 
конструкції; ергономіка.  

ГОСТ 16519–2006 Оцінка вібрації 
ГОСТ 23941–2002 Шумові характеристики: 

рівень звукової потужності. 
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продовження табл. 5.2 
1 2 3 

Ущільнюючі 
машини 

ГОСТ 31193–
2004 

Порівняння типів і основних 
параметрів з заданими 
значеннями; розраховують: 
частоту вібрації, швидкість 
переміщення, рівень шуму 
тощо. 

 
Повний список стандартів, які застосовуються при 

проведенні випробувань (як для сертифікації, так і для 

декларування) формується на підставі рішення комісії 

Митного союзу № 823. 

Сертифікація сільськогосподарської техніки  

Відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України № 1699, який набув чинності з 1 січня 
2016 року [46], постачальникам і виробникам техніки для 
аграрної сфери не потрібно отримувати український 
сертифікат відповідності. 

Згідно з наказом, із Переліку продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації в Україні, виключено розділ 10 
«Техніка сільськогосподарська». Єдиною вимогою до 
сільгосптехніки залишається відповідність двом технічним 
регламентам, які стали обов’язковими для використання з 
2016 року. Йдеться про технічний регламент затвердження 
типу сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, 
складових частин та окремих технічних вузлів, а також 
Технічний регламент щодо складових частин і 
характеристик колісних сільськогосподарських та 
лісогосподарських тракторів. 

Скасування обов’язкової сертифікації та перехід на 
використання технічних регламентів є складовою реформи 
системи технічного регулювання. Головна мета реформи – 
перехід від пострадянської системи стандартизації, 
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заснованої на обтяжливих ГОСТах і обов’язковій 
сертифікації, на сучасну європейську систему, побудовану 
на відповідності технічним регламентам. 

Перехід на гармонізовані з європейськими технічні 
регламенти має на меті повне зняття торговельних бар’єрів 
з ЄС. 

Додаткові показники будівельної техніки, техніки для 

земляних робіт і шляхово-будівельних робіт, що 

контролюють при добровільній сертифікації 

Бульдозери: швидкість заглиблення відвала; 
величина опускання відвала нижче опорної поверхні; 
середня швидкість робочого ходу; продуктивність; кут 
перекосу відвала; кут повороту відвала в плані. 

Екскаватори: продуктивність; потужність насосної 
станції; місткість ковша; найбільший радіус копання; 
зусилля копання; найбільша висота вивантаження. 

Розпушувачі: глибина розпушування; робоча 
швидкість; тягове зусилля; глибина розпушування; 
швидкість заглиблення та виглиблення стояка 
розпушувача. 

Машини землерийні неперервної дії: продуктивність; 
профілі вийомок; продуктивність. 

Навантажувачі фронтальні: вантажопідйомність; 
місткість основного ковша; швидкість робочого ходу; 
швидкість відкочування; швидкість повороту ковша. 

Трубоукладальники: момент стійкості; швидкість 
пересування; потужність двигуна; маса; габарити; 
вантажопідйомність. 

Котки будівельні: робоча маса; осьові 
навантаження; частота вібратора; продуктивність; 
здатність подолання підйомів. 
 

Питання для самоперевірки, повторення 
 

1. Згідно вимогам якого документа здійснюється 
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підтвердження відповідності машин як у формі 
обов’язкової сертифікації, так і при декларуванні? 

2. Які основні вимоги безпеки до машин встановлені у 
технічному регламенті? 

3. В чому полягає процедура обов’язкової сертифікації 
машин? 

4. Основні етапи процесу сертифікації. 
5. Що включає сертифікація продукції машинобудування 

та послуг з ТО і ремонту машин в загальному вигляді? 
6. Які документи повинна мати апеляційна комісія для 

розгляду апеляції? 
7. Ким оплачуються роботи з сертифікації продукції? 
8. Який термін декларації на землерийні машини? 
9. Які вимоги повинно виконувати технічне обладнання 

землерийних машин при сертифікації? 
10. Які показники машин землерийних неперервної дії 

контролюють при добровільній сертифікації? 
11. Які показники котків будівельних контролюють при 

добровільній сертифікації? 
12. Які показники навантажувачів фронтальних 

контролюють при добровільній сертифікації? 
13. Які показники трубоукладальників контролюють при 

добровільній сертифікації? 
14. Які показники екскаваторів контролюють при 

добровільній сертифікації? 
15. Які показники бульдозерів контролюють при 

добровільній сертифікації? 
 

Тести 
 

1. Оцінку відповідності машин проводить: 
а) технічний відділ підприємства-виробника; 
б) акредитований орган із сертифікації; 
в) акредитована виробнича лабораторія; 
г) Держстандарт. 
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2. Узагальнена схема процесу сертифікації за найбільш 
часто вживаними схемами містить 

а) два етапи;                                      в) п’ять етапів; 
б) чотири етапи;                                г) три етапи. 

3. Термін дії декларації на землерийні машини  
а) один рік;                                       в) до п’яти років; 
б) до трьох років;                             г) сім років. 

4. Вибір схеми сертифікації машин залежить від… 
а) типу машини; 
б) швидкості руху; 
в) типу виробництва; 
г) кількості обслуговуючого персоналу. 

5. Оформлення декларації проводять ґрунтуючись на… 
а) документах про сертифікацію; 
б) результатах випробувань; 
в) результатах проектних розрахунків; 
г) кресленнях робочих органів машин. 

6. До додаткових показників бульдозерів, що 
контролюють при добровільній сертифікації, належать: 

а) продуктивність; потужність насосної станції; 
місткість ковша; найбільший радіус копання; зусилля 
копання; найбільша висота вивантаження; 

б) продуктивність; профілі виїмок; продуктивність; 
в) швидкість заглиблення відвала; величина опускання 

відвала нижче опорної поверхні; середня швидкість 
робочого ходу; продуктивність; кут перекосу відвала;  кут 
повороту відвала в плані; 

г) маса; осьові навантаження; частота вібратора; 
продуктивність; здатність подолання підйомів. 
7. До додаткових показників екскаваторів, що 
контролюють при добровільній сертифікації, належать: 

а) продуктивність; потужність насосної станції; 
місткість ковша; найбільший радіус копання; зусилля 
копання; найбільша висота вивантаження; 
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б) продуктивність; профілі виїмок; продуктивність; 
в) момент стійкості; швидкість пересування; потужність 

двигуна; маса; габарити; вантажопідйомність; 
г) робоча маса; осьові навантаження; частота вібратора; 

продуктивність; здатність подолання підйомів. 
8. До додаткових показників землерийних машин 
неперервної дії, що контролюють при добровільній 
сертифікації, належать: 

а) швидкість заглиблення відвала; величина опускання 
відвала нижче опорної поверхні; середня швидкість 
робочого ходу; продуктивність; кут перекосу відвала; кут 
повороту відвала в плані; 

б) продуктивність; профілі виїмок; продуктивність; 
в) глибина розпушування; робоча швидкість; тягове 

зусилля; глибина розпушування; швидкість заглиблення та 
виглиблення стояка розпушувача; 

г) робоча маса; осьові навантаження; частота вібратора; 
продуктивність; здатність подолання підйомів. 
9. До додаткових показників котків будівельних, що 
контролюють при добровільній сертифікації, належать: 

а) робоча маса; осьові навантаження; частота вібратора; 
продуктивність; здатність подолання підйомів; 

б) продуктивність; потужність насосної станції; 
місткість ковша; найбільший радіус копання; зусилля 
копання; найбільша висота вивантаження; 

в) момент стійкості; швидкість пересування;потужність 
двигуна; маса; габарити; вантажопідйомність; 

г) вантажопідйомність; місткість основного ковша; 
швидкість робочого ходу; швидкість відкочування; 
швидкість повороту ковша. 
10. До додаткових показників розпушувачів, що 
контролюють при добровільній сертифікації, належать: 

а) маса; осьові навантаження; частота вібратора; 
продуктивність; здатність подолання підйомів; 
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б) глибина розпушування; робоча швидкість; тягове 
зусилля; глибина розпушування; швидкість заглиблення та 
виглиблення стояка розпушувача; 

в) продуктивність; потужність насосної станції; 
місткість ковша; найбільший радіус копання; зусилля 
копання; найбільша висота вивантаження; 

г) момент стійкості; швидкість пересування; потужність 
двигуна; маса; габарити; вантажопідйомність. 
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ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБОВУВАНЬ МАШИН 

 
План викладення матеріалу 

6.1. Види випробовувань. 

6.2. Програма випробовувань. 

6.3. Коротка класифікація методів випробувань. 

6.4. Методологія і методика інженерних випробувань. 

6.5. Оцінка результатів випробовувань. 

6.6. Вимірювально-інформаційна техніка, яка 

використовується при випробуваннях. 

6.7. Приклади випробувань. 

6.8. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
 

6.1. Види випробовувань 
 

Всі відомі методи випробувань розділяють на дві 
великі групи: фізичні випробування реальних виробів або 
макетів і випробування з використанням моделей. 

Фізичні випробування можуть проводитися як при 
зовнішніх чинниках впливу, що створюються штучно за 
допомогою випробувальних стендів (стендові 
випробування) або спеціальних методів і засобів, що 
застосовуються в лабораторних умовах (лабораторні 
випробування), так і за умови впливу природніх зовнішніх 
факторів. 

Лабораторні та стендові випробування виробів 
відрізняються від реальної експлуатації тим, що під час 
їхнього проведення не представляється можливим 
моделювати всі зовнішні впливи одночасно в тій 
сукупності, яка має місце при реальній експлуатації. 
Зазвичай при лабораторних та стендових дослідженнях 
апаратура піддається впливу одного або декількох певних 
навантажень. Це призводить до результатів, які дещо 
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відрізняються від отриманих під час реальної експлуатації. 
Тому при дослідженні впливу зовнішніх факторів поряд з 
лабораторними і стендовими випробуваннями проводяться 
також випробування виробів в природних умовах 
навколишнього середовища. 

Залежно від умов і місця проведення випробувань 
за умов впливу природних зовнішніх факторів розрізняють 
полігонні і натурні випробування виробів. 

Полігонні випробування об’єкта проводять на 
спеціально обладнаному полігоні. Широко поширені 
полігонні випробування виробів, що проводяться під 
впливом зовнішніх кліматичних факторів. При цьому 
випробування виробів, призначених для експлуатації та 
зберігання тільки в обмежених кліматичних районах, 
проводять на полігонах, розташованих в пунктах, що 
відповідають кліматичним впливам цих районів. 

Натурні випробування об’єкта реалізуються при 
виконанні трьох основних умов: 

1) випробуванням піддається безпосередньо 
виготовлений виріб (тобто об’єкт випробування) без 
застосування моделей або складових частин апаратури; 

2) випробування проводяться в умовах і при таких 
впливах на вироби, що відповідають умовам і впливам при 
їх використанні за цільовим призначенням; 

3) характеристики властивостей об’єкта 
випробувань вимірюються безпосередньо, без 
використання  аналітичних залежностей, що відображають 
фізичну структуру об’єкта випробувань і його складових 
частин. При цьому допускається застосування 
математичного апарату статистичної обробки 
експериментальних даних. До натурних випробувань 
відноситься, зокрема, дослідна експлуатація виробів. 

Мета полігонних і натурних випробувань – 
дослідження комплексного впливу природніх факторів на 
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зміну параметрів, властивостей та механізми відмов 
виробів при їхній експлуатації і збережені. Ці 
випробування забезпечують отримання найбільш повної та 
достовірної інформації про комплексний вплив факторів 
навколишнього середовища на параметри, що 
характеризують виріб; дозволяють досліджувати характер 
реальних фізико-хімічних процесів, що протікають в 
матеріалах і комплектуючих виробах під впливом 
природніх зовнішніх факторів; дають можливість 
уточнювати дані, отримані при випробуванні об’єкта під 
впливом зовнішніх факторів, що створюються штучним 
шляхом, а також норми на допустимі зміни параметрів 
(критерії придатності). За результатами полігонних і 
натурних випробувань формуються рекомендації щодо 
способів захисту виробів від зовнішніх факторів. 

Специфіка натурних випробувань полягає в їхній 
значній тривалості, складності і високій вартості. Ці 
випробування вимагають чіткої організації та 
оптимального планування. З метою обмеження обсягу 
випробувань програма їх проведення повинна базуватися 
на аналізі результатів експлуатації, лабораторних та 
стендових випробувань, а також вимог до виробів. Це 
дозволяє проводити випробування об’єкта тільки в тих 
природних умовах, в яких вплив дестабілізуючих факторів 
найбільш інтенсивно проявляється. 

До фізичних випробувань при природніх зовнішніх 
факторах впливу слід віднести також експлуатаційні 
випробування, тобто випробування об’єкта, які 
проводяться під час експлуатації. Одним з основних видів 
експлуатаційних випробувань є дослідна експлуатація 
виробів. Іноді проводиться підконтрольна експлуатація, 
яка умовно може бути віднесена до експлуатаційних 
випробувань. При підготовці до підконтрольної 
експлуатації спеціально призначений для її проведення 
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персонал, керуючись спеціально розробленою 
документацією, здійснює збір, облік і первинну обробку 
інформації. 

Випробування з використанням моделей 
здійснюються методами фізичного і математичного 
моделювання. Застосування цих методів дозволяє 
відмовитися від ряду складних фізичних випробувань 
реальних виробів або їх макетів. 

Фізичне моделювання полягає в тому, що первинний 
параметр об’єкта випробувань (процес в елементі схеми 
або деякий зовнішній вплив) замінюється простою 
фізичною моделлю, здатною імітувати зміни даного 
параметра. Фізичне моделювання може здійснюватися 
також статистичними методами. 

1. Метод статистичних випробувань (метод Монте-
Карло) полягає в тому, що за допомогою багатократних 
випадкових випробувань (обчислень, які проводяться над 
випадковими числами) визначають ймовірність появи 
деякої випадкової події (математичного очікування 
випадкової величини). Даний метод дозволяє визначити 
характеристики надійності, виходячи з припущення, що 
відомий механізм відмов при різних поєднаннях значень 
параметрів виробів, які обирають випадковим чином згідно 
заданої статистичної моделі. 

2. Метод статистичних випробувань фізичним 
моделюванням об’єкта передбачає проведення 
випробувань на реальних об’єктах або їх електронних 
моделях. При випробуваннях на реальних об’єктах 
проводять дослідження можливих причин виникнення 
відмов виробів і їх наслідків шляхом штучного введення в 
схему обривів, коротких замикань або установки 
комплектуючих елементів з параметрами, що виходять за 
допустимі норми. Проведення випробувань на 
електронних моделях об’єкта полягає в тому, що певні 
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комплектуючі елементи схеми замінюються фізичними 
моделями, що дозволяють змінювати величини їх 
параметрів. Моделювання різних елементів здійснюють на 
спеціальних стендах, де відтворюють випадкові процеси 
зміни параметрів комплектуючих елементів. 

Математичне моделювання базується на 
використанні рівнянь, які зв’язують вхідні і вихідні 
параметри об’єкта випробувань. (У попередньому методі 
такий зв’язок реалізується безпосередньо у фізичній 
моделі.) Ці рівняння виводять на підставі вивчення 
функціональних внутрішніх зв’язків конкретних виробів, 
після чого  здійснюють математичний опис встановлених 
зв’язків з урахуванням впливів різних факторів на вироби. 

Основний недолік методу – необхідність 
проведення величезного обсягу теоретичних і 
експериментальних досліджень для визначення 
співвідношень, які характеризують математичну модель 
об’єкта, що вимагає застосування ЕОМ з високою 
швидкодією і великим об’ємом пам’яті, а також знання 
ймовірнісних характеристик первинних (вхідних) 
параметрів. Необхідність проведення величезного обсягу 
експериментальних досліджень, технічна складність 
виконання фізичних моделей, устаткувань (наприклад, 
високочастотних, імпульсних і ін.), висока вартість і 
тривалість проведення досліджень не стимулюють 
широкого застосування методів фізичного і математичного 
моделювання на практиці. 

Частковим видом статистичних методів 
випробувань, що застосовуються на практиці, є граничні 

випробування виробів. Граничні випробування проводяться 
для визначення залежностей між гранично допустимими 
значеннями параметрів об’єкта і режимом експлуатації. 
Вони являються експериментальним методом, заснованим 
на фізичному моделюванні області значень первинних 
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параметрів, при яких вихідні параметри виробів 
знаходяться в межах допуску, тобто в області безвідмовної 
роботи виробів при змінах первинних параметрів. Однак 
визначити область безвідмовної роботи виробів при 
одночасній зміні багатьох первинних параметрів не 
представляється можливим. Тому часто на практиці 
знаходять граничні точки області безвідмовної роботи 
виробів при зміні будь-якого одного первинного параметра 
виробів (параметр граничних випробувань), зберігаючи 
значення інших незмінними. В цьому і полягає сенс 
граничних випробувань. 

Дослідницькі випробування проводяться для 
вивчення певних характеристик властивостей об’єкта і їх 
метою є: 

– визначення або оцінка показників якості 
функціонування об’єкта, що випробовується, за умови 
визначених умов його застосування; 

– вибір найкращих режимів роботи об’єкта або 
кращих показників властивостей об’єкта; 

– порівняння безлічі варіантів реалізації об’єкта при 
проектуванні і атестації; 

– побудова математичної моделі функціонування 
об’єкта (оцінка параметрів математичної моделі); 

– відбір істотних факторів, що впливають на 
показники якості функціонування об’єкта; 

– вибір виду математичної моделі об’єкта (із заданої 
множини варіантів). 

Особливістю дослідницьких випробувань є 
факультативний характер їхнього проведення, і вони, як 
правило, не застосовуються під час здавання готової 
продукції. 

Визначальні випробування проводять для 
визначення значень характеристик об’єкта з заданими 
значеннями показників точності і достовірності. 
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Порівняльні випробування проводять для порівняння 
характеристик властивостей аналогічних або однакових 
об’єктів. На практиці іноді виникає необхідність порівняти 
якість аналогічних за характеристиками або навіть 
однакових виробів, які випускаються, наприклад, різними 
підприємствами. Для цього досліджують порівняльні 
об’єкти в ідентичних умовах.  

Контрольні випробування проводяться для 
контролю якості об’єкта. Випробування цього виду 
становлять найбільш численну групу випробувань. 

На етапі проектування проводять доводочні, 

попередні і приймальні випробування. 

До видів випробувань готової продукції відносять 
кваліфікаційні, пред’явницькі, приймально-здавальні, 
періодичні, інспекційні, типові, атестаційні, 
сертифікаційні. 

Доводочні випробування – це дослідні 
випробування, що проводяться при проектуванні виробів з 
метою оцінки впливу внесених змін для досягнення 
заданих значень показників якості, а попередні 

випробування є контрольними випробуваннями дослідних 
зразків і (або) дослідних партій продукції з метою 
визначення можливості їх пред’явлення на приймальні 
випробування. 

Приймальні випробування також є контрольними 
випробуваннями. Це випробування дослідних зразків, 
дослідних партій продукції або виробів одиничного 
виробництва, що проводяться для вирішення питання 
доцільності постановки продукції (виробів) на 
виробництво і (або) використання її за призначенням. 

Кваліфікаційні випробування проводяться для 
першої промислової партії виробів, тобто на стадії 
освоєння виробництва виробів. Їхньою метою є оцінка 
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готовності підприємства до випуску продукції даного типу 
в заданому обсязі. 

Пред’явницькі випробування виробів проводяться 
обов’язково службою технічного контролю підприємства-
виробника перед пред’явленням виробів для приймання 
представником замовника, споживачем або іншими 
органами приймання. 

Приймально-здавальні випробування проводяться 
на освоєному виробництві. Це контрольні випробування 
виготовленої продукції при приймальному контролі. Якщо 
на підприємстві-виробнику є представник замовника, 
випробування проводяться ним в присутності 
представника виробника. 

З метою контролю стабільності якості продукції та 
можливості продовження її випуску проводять періодичні 

випробування продукції в обсязі і в строки, встановлені 
нормативно-технічними документами (НТД). 

Інспекційні випробування – це особливий вид 
контрольних випробувань. Вони проводяться у 
вибірковому порядку з метою контролю стабільності 
якості встановлених видів продукції спеціально 
уповноваженими організаціями. 

У тих випадках, коли у виробничому процесі 
виявляють недоліки конструкції виробів або 
технологічного процесу її виготовлення, виникає 
необхідність вдосконалення конструкції або 
технологічного процесу. Доцільність запропонованих змін 
виявляють за допомогою типових випробувань. 
Випробування, проведені для оцінки рівня якості продукції 
при її атестації за категоріями якості, називаються 

атестаційними. 
Сертифікаційні випробування – це контрольні 

випробування продукції, які проводяться з метою 
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встановлення відповідності характеристик її властивостей 
національним і (або) міжнародним стандартам. 

Залежно від тривалості всі випробування 

поділяються на нормальні, прискорені, скорочені. 

Під нормальними випробуваннями виробів 
розуміють випробування, методи і умови проведення яких 
забезпечують отримання необхідного обсягу інформації 
про характеристики властивостей об’єкта за  такий самий 
інтервал часу, як і в передбачених умовах експлуатації. 

Прискорені випробування – це такі випробування, 
методи і умови проведення яких забезпечують отримання 
необхідної інформації про якість виробів в більш короткий 
термін, ніж при нормальних випробуваннях. 

Скорочені випробування проводяться за скороченою 
програмою. 

Залежно від рівня значущості випробувань виробів 
їх можна розділити на державні, міжвідомчі та відомчі. 

До державних випробувань відносяться 
випробування встановлених найважливіших видів виробів, 
які проводяться головною організацією по державних 
випробуваннях, або приймальні випробування, що 
проводяться державною комісією або випробувальною 
організацією, якій надано право їх проведення. 

Міжвідомчі випробування – це випробування 
виробів, що проводяться комісією з представників 
декількох зацікавлених міністерств і відомств. 

Відомчі випробування проводяться комісією з 
представників зацікавленого міністерства або відомства 
або корпорації. 

За видом впливу випробування поділяють на: 
механічні; кліматичні; теплові; радіаційні; електричні; 

електромагнітні; магнітні; хімічні; біологічні; спеціальні. 

За результатами впливу: неруйнівні; руйнівні; на 

стійкість; на міцність. 
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За визначеними характеристиками: на надійність; 

на безпеку; на транспортабельність; граничні 

випробування; технологічні випробування. 
 

6.2. Програма випробовувань 
 

У програму випробувань, як правило, включають 
такі розділи: 

1. Об’єкт випробувань із зазначенням повного 
найменування механізмів, позначення, кількості зразків і їх 
пробіг (наробіток) до початку випробувань. 

2. Мета випробувань із зазначенням конкретних 
завдань, які повинні бути вирішені як в процесі проведення 
випробувань, так і після їхнього завершення під час 
аналізу результатів. 

3. Загальні положення з зазначенням: 
– переліку документів на проведення випробувань; 
– місця і термінів проведення випробувань; 
– переліку раніше проведених випробувань, в тому 

числі стендових, що пояснюють стан відпрацювання 
конструкції; 

– переліку керівних документів, що 
використовуються під час проведення випробувань; 

– обґрунтування обраного методу випробувань (при 
потребі). 

4. Умови і порядок проведення випробувань, де 
вказується: 

– характеристика місця і устаткування;  
– метеорологічні умови проведення і допустимі 

відхилення умов випробувань від заданих в технічних 
умовах (ТУ) або техніко-технічних завданнях (ТТЗ, ТЗ) або 
інших нормативних документах; 

– вимоги до технічного обслуговування, зберігання 
машини;  
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– взаємодія організацій, що беруть участь у 
випробуваннях; 

– матеріально-технічне забезпечення, в тому числі 
допоміжні технічні засоби, необхідні матеріали і запасні 
частини, транспортне обслуговування, необхідна 
конструкторська і технологічна документація на машину; 

– метрологічне забезпечення, включаючи 
застосовування вимірювального обладнання і апаратури; 

– вимоги до кваліфікації персоналу, який виконує 
випробування і обслуговування; 

– вимоги з техніки безпеки. 
5. Обсяг випробувань, де передбачається: 
– перелік етапів випробувань і експериментів 

(перевірок) та послідовність їх проведення; 
– перелік кількісних і якісних показників 

експлуатаційних властивостей машини, які підлягають 
визначенню і оцінці; 

– тривалість, в тому числі посезонно; 
– загальне напрацювання (пробіг) машини в процесі 

випробувань; 
– циклічність випробувань (при необхідності). 
6. Етапи і методи випробувань, де вказується: 
– перелік основних пунктів, які входять до 

методики проведення випробувань для визначення і оцінки 
експлуатаційних властивостей і характеристик машини; 

– порядок і способи реєстрації, обробки, аналізу та 
оцінювання результатів випробувань; 

– вимоги до достовірності і точності обробки 
отриманої інформації; 

– вимоги з техніки безпеки експерименту і охорони 
навколишнього середовища. 

7. Звітність із зазначенням: 
– переліку звітних документів, оформлених в 

процесі випробувань і після їх завершення, порядок 
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їхнього узгодження і затвердження, строки подання; 
– переліку розсилки або пред’явлення звітних 

документів. 
8. Додаток, де вказуються перелік нормативних 

документів, які застосовуються при випробуваннях, та інші 
пояснюючі чи довідкові матеріали. 

 
6.3. Коротка класифікація методів випробувань 

 
1. Механічні і технічні методи випробувань для 

дослідження міцності, деформівності, пластичності, 
в’язкості і характеру руйнувань. 

2. Хімічні і фізичні методи дослідження хімічного 
складу і структури матеріалу, а також стійкості в 
агресивних середовищах. 

3. Методи дослідження тонкої будови і структури їх 
зміни (металографія і т.п.).  

4. Методи неруйнівного контролю, засновані на 
взаємодії різних форм енергії.  

5. Фізичні та фізико-хімічні методи випробувань 
для кількісного визначення механічних, термічних, 
оптичних та інших властивостей матеріалу або ж для 
виявлення зміни стану. 

 
6.4. Методологія і методика інженерних випробувань 

 
Коректно поставлені завдання і повне забезпечення 

досліджень дозволяють, реалізувавши експеримент, 
отримати в тій чи іншій формі відповіді на поставлені 
дослідником питання. Причому стратегія і тактика 
досліджень визначаються загальною методологією і 
розробленими методиками досліджень. 

Методологія наукового пізнання, в загальному 
широкому сенсі, базується на діалектиці – науці про 
найбільш загальні властивості, зв’язках і законах буття. Із 
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загального діалектичного підходу випливає метод. Метод 

– правила пізнавальної діяльності або спосіб здійснення 
цієї діяльності, що визначає її структуру, тобто сукупність 
операцій, що застосовуються для вирішення завдань 
певного класу. Прикладом може бути історичний метод – 
спосіб вирішення завдань пізнання шляхом відтворення 
їхньої історії (генезису проблеми) або логічний метод – 
спосіб вирішення завдань пізнання шляхом відтворення 
таких сторін об’єкта, які характеризують його відносну 
стабільність, інваріантність. 

Наступний етап реалізації експерименту – це 
методика досліджень, тобто сукупність способів і 
прийомів проведення експериментальних досліджень, які 
забезпечують отримання однакового (статистично 
однорідного) і достовірного емпіричного матеріалу. 
 

6.5. Оцінка результатів випробовувань 
 

Під час випробувань проводиться оцінка: 
експлуатаційно-технологічних можливостей машини; 
економічних показників; надійності машин; умов праці 
водіїв; агротехнічних умов. 

Можна відзначити, що оцінка надійності машини 
займає більше половини запланованих витрат з 
випробувань. 

Енергетична оцінка 
Для оцінки потужності необхідно по всьому 

розгалуженню потоку енергії проміряти оберти і крутний 
момент 

ω⋅= TN )( 1 ваттCHм =⋅ −               (6.1) 

                                 9555

nT
N

⋅
= ,                                           (6.2) 

                                 736.09555

nT
N

⋅
⋅

= ,                                (6.3) 
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де ω  – кутова швидкість, с–1; Т – крутний момент, Нм; n – 
частота обертання робочого органу, об–1. 

Використовуються показники енергетичної оцінки: 
– потужність на самопересування машини; 
– потужність, необхідна для подолання підйому; 
– тягова потужність (для агрегатів); 
– ефективна потужність; 
– потрібна потужність гідродвигуна; 
– потужність, необхідна для виконання корисної 

роботи і на подолання втрат. 
Комплексними показниками є: 

1) питома потужність:  

W

N
Q e

M = ,                                 (6.3) 

де W – продуктивність машини за 1 годину роботи; 
2)  питомий опір: 

F

R
K c = ,                                      (6.4) 

де R – опір пересуванню машини; F – ширина захвату;  
3) коефіцієнт завантаження двигуна: 

%100
N

N
K

ен

e ⋅= ,                   (6.5) 

де eN – номінальна потужність двигуна, eнN – номінальна 
паспортна потужність двигуна. 

Оцінка умов праці 
Оцінка умов праці це, перш за все, оцінка безпеки 

роботи, оцінка безпеки обслуговування машини та 
усунення технічних і технологічних відмов. Крім того, 
зручність спостереження за робочими органами, 
приладами, орієнтирами, електробезпека і т.п. 

Методом вимірювання оцінюють: 
– статичну стійкість машини; 
– люфт рульового колеса; 
– ефективність дії гальм; 
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– розміри машини; 
– оглядовість з місця оператора; 
– шум і вібрація на робочому місці; 
– вміст пилу і загазованість повітря в зоні робочого 

місця водія. 
З метою перевірки безпеки робочого місця на 

високошвидкісних мобільних машинах застосовують 
динамічні випробування з використанням манекенів: 

– удар в бетонний куб; 
– наїзд ззаду на машину; 
– перекидання машини. 
При цьому визначається можливість загоряння 

машини (тобто визначається найбільш безпечне місце для 
бака з пальним). На стенді захисні властивості кабіни 
визначають ударами по ній маятниковим копром. 

Експлуатаційно-технологічна оцінка 
Дана оцінка ґрунтується на результатах роботи 

машини в типових та екстремальних умовах. 
Основні експлуатаційно-технологічні показники: 
– продуктивність і якість виконання робочої 

операції; 
– питома витрата палива (електроенергії); 
– кількість обслуговуючого персоналу; 
– коефіцієнти, що характеризують витрати часу для 

робочих ходів, технологічного обслуговування. 
Основні коефіцієнти: 
1. Коефіцієнт технологічного обслуговування: 

                        2осн

оснTO
2 ТТ

T
K

−
= ,                            (6.6) 

де Тосн – час основної роботи машини; Т2 – час 
технологічного регулювання машини.  

2. Коефіцієнт надійності технологічного процесу: 

3осн

осн
3 ТТ

T
K

−
= ,                           (6.7) 

де Т3 – час на усунення технологічних відмов. 
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3. Коефіцієнт використання змінного часу: 

см

осн
см Т

T
K = ,                              (6.8) 

де Тсм – повний змінний час (хол. хід+переїзди + час на 
відпочінок+ отримання наряду і т.д.). 

4. Коефіцієнт використання експлуатаційного часу: 

ек

осн

ек
Т

T
K = ,                                (6.9) 

де Тек=Тсп+Т8+Т9+Т10, Т8 – час переобладнання машини;   
Т9 – час на сезонне обслуговування; Т10 – час на усунення 
технічних відмов. 

Оцінка надійності 
Розглянемо параметри надійності. 
Причини недостатньої надійності: 
– недоробка конструкції; 
– недотримання технічної дисципліни при 

складанні; 
– недбала експлуатація. 
Оцінки надійності: 
1) напрацювання, тобто напрацювання на відмову 

(розрізняють 1, 2, і 3 групу складності): 
1 група – потрібно позачергове обслуговування. 

Можлива заміна зовнішніх деталей; 
2 група – вимагається розкриття внутрішніх 

порожнин агрегатів; 
3 група – потрібне розбирання основних агрегатів 

(двигуна, трансмісії). Ремонт рами, зміна окремих 
основних агрегатів; 

2) ресурс (напрацювання до капітального ремонту 
або списання); 

3) гамма-процентний ресурс (до моменту списання 
або капітального ремонту зберігають працездатність γ 
відсотків машин). 

Коефіцієнт готовності машин  
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Σ+
=

ТТ

Т
K

О

О
Г

,                             (6.10) 

де То – напрацювання в годинах основної роботи, Т∑ –
сумарна тривалість пошуку і усунення відмов за час То. 

Коефіцієнт технічного використання  машини 

TО

О
T TТТ

Т
K

++
=

Σ

,                        (6.11) 

де ТТ – тривалість технічного обслуговування за час Т0. 
Рівень надійності виробів оцінюється 

співставленням його фактичних показників з 
нормативними. Для оцінки надійності у кожній зоні 
випробовують не менше 3-х машин.  

Номенклатура параметрів якості машин включає 
наступні показники: призначення, надійності, 
технологічності, уніфікації, ергономічні, естетичні, 
патентно-правові, екологічні, безпеки, 
транспортабельності та економічні. 

Показники призначення обумовлюють область 
застосування машини і характеризують властивості, що 
визначають її функції. Вони діляться на: 

– класифікаційні, тобто до якого класу віднести 
машину (наприклад за продуктивністю або шириною 
захоплення і т.д.); 

– функціональні, тобто для якого виду операцій 
вона призначена; 

– конструктивні, тобто габаритні, масові, 
приєднувальні розміри та ін. 

Показники надійності характеризують властивості 
надійності виробів в конкретних умовах їх експлуатації. 
Вони включають показники: 

– безвідмовність – властивість об’єкта постійно 
зберігати працездатний стан протягом заданого часу; 

– довговічність – властивість об’єкта зберігати 
працездатний стан до настання граничного стану при 
встановленій системі ремонту та обслуговування; 
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– ремонтопридатність – властивість об’єкта, що 
полягає в пристосованості до попередження і виявлення 
причин виникнення відмов і підтримки працездатності 
проведенням технічного обслуговування та ремонтів; 

– зберігання – властивість об’єкта зберігати 
значення показників безвідмовності, довговічності та 
ремонтопридатності протягом і після зберігання та 
транспортування. 

Показники технологічності характеризують 
ефективність використання праці, часу, матеріалів і засобів 
під час створення машини (трудомісткість, 
матеріаломісткість, собівартість). 

Показники стандартизації і уніфікації 
характеризують рівень використання в машині 
стандартних, уніфікованих і оригінальних складових 
частин. 

Показники ергономічні характеризують систему 
людина-машина-середовище. Сюди входять: 

– гігієнічні показники (температура, запиленість, 
шум, вібрація, перевантаження); 

– антропометричні показники визначають 
відповідність робочих місць формі, розмірам і масі 
людини; 

– фізіологічні і психофізіологічні показники 
характеризують відповідність машини силовим, 
швидкісним, зоровим, слуховим можливостям людини. 

Сукупність певних умов праці в системі «людина –
машина – середовище» визначає рівень комфорту: 

– зона високого комфорту; 
– комфортна зона; 
– некомфортна зона; 
– нестерпна зона. 
Високі ергономічні показники забезпечують не 

тільки культуру і охорону праці, а й різко впливають на 
підвищення продуктивності праці і надійність роботи 
машини. 
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Естетичні показники характеризують естетичні 
властивості продукції. Сюди входять: художня 
своєрідність форми, графічне і колірне рішення 
конструкції, ретельність покриттів і обробки, чіткість 
виконання фірмових знаків і т.п. Естетичний рівень якості 
продукції часто оцінюють за п’ятибальною системою: 

– 5 балів – кращі світові зразки на рівні 
перспективних; 

– 4 бали – кращі світові зразки; 
– 3 бали – кращі національні зразки; 
– 2 бали – для рівня внутрішнього ринку; 
– 1 бал – рівень нижче вимог внутрішнього ринку. 
Патентно-правові показники характеризують 

патентний захист і патентну чистоту продукції. 
Екологічні показники характеризують рівень 

шкідливих впливів на навколишнє середовище, що 
виникають при використанні машини (викид шкідливих 
речовин, збереження ґрунтів і т.п.). 

Показники безпеки характеризують безпеку людини 
при експлуатації машини (при зберіганні, використанні, 
транспортуванні, монтажі, ремонті, і від механічних, 
теплових, електричних, хімічних впливів і т.д.). 

Показники транспортабельності характеризують 
пристосованість машини до підготовчих, транспортних і 
заключних операцій. 

Економічні показники характеризують витрати на 
створення (розробку і виготовлення), експлуатацію, а 
також економічну ефективність від використання: 

– народногосподарський економічний ефект; 
– річний економічний ефект; 
– капітальні витрати; 
– річні поточні витрати; 
– собівартість машини; 
– витрати на експлуатацію; 
– витрати на розробку і виготовлення дослідного 

зразка і т.п. 
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6.6. Вимірювально-інформаційна техніка, яка 
використовується при випробуваннях 

 
Вимірювально-інформаційні системи (ВІС) служать 

засобом отримання інформації про якості об’єкта 
випробувань. Ця інформація може бути у вигляді сигналів, 
чисел, таблиць, осцилограм, магнітограми і т.д. Зростаюча 
складність досліджуваних машин і підвищення вимог до 
якості їхньої роботи призводять до необхідності 
збільшення обсягу одержуваної інформації. При 
необхідності швидшої обробки великого обсягу інформації 
виникає необхідність в автоматизації процесів 
вимірювання та обробки цього матеріалу. Цим і 
займаються сучасні ВІС. ВІС – це комплекс пристроїв для 
отримання, перетворення і видачі вимірювальної 
інформації. ВІСи можуть бути: 

– одноканальні; 
– багатоканальні. 
Залежно від конструктивного виконання можуть 

виконувати різні функції: 
– вимірювати миттєве значення величини; 
– видавати середнє значення; 
– проводити вимірювання, обчислення та видачу 

інформації вихідних величин (потужність, швидкість, 
питома витрата і т.п.). 

Приклад: для того, щоб визначити навантаження на 
ведуче колесо комбайна необхідно заміряти три силових 
компонента: 

Р – горизонтальну силу, Q – вертикальну силу, Т –
крутний момент. 

Навантаженість ведучого колеса визначається 
величиною і положенням в просторі рівнодіючої сили, 
тобто 
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де α – кут нахилу рівнодіючої; ε – ексцентриситет 
прикладання рівнодіючої R. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Рис. 6.1. Схема сил для визначення навантажень 

на ведуче колесо 
 

Всі ці величини носять випадковий характер, тому 
необхідна одночасна реєстрація P, Q, T. При обробці ВІС 
видає вже похідні величини R, α, ε. Крім цього ВІСи 
можуть видавати інформацію в аналоговій формі або 
дискретній. Аналогова форма результату – це 
безперервний сигнал (наприклад осцилограма). Дискретна 
форма результату – це безліч окремих значень, виданих з 
певним кроком квантування. 
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Рис. 6.2. Структурна схема ВІС: 1 – чутливі елементи;  
2 – датчики; 3 – нормалізуючий пристрій (вимірювальний міст). 
Тут відбувається проміжне перетворення сигналу, компенсація 
температурних змін, масштабне перетворення та ін.; 4 – лінія 

зв’язку (струмознімач, кабель, система радіопередавачів);  
5 – вимірювач; 6 – функціональний перетворювач (посилення 

сигналу, кодування, множення, інтегрування та ін.);  
7 – реєстратор (осцилограф, прилад, принтер та ін.); 8 – пульт 

управління; 9 – блок живлення; 10 – блок тарування і контролю 
 

Тензовиміри 

Датчики 
За функціональними ознаками датчики поділяються 

на: параметричні (пасивні); генераторні (активні). У 
параметричних датчиках під впливом вимірюваної 
величини змінюється їх електричний параметр: омічний 
опір, ємність або індуктивність. 

До параметричних датчиків належать: 
– потенціометричні і реостатні датчики (датчики 

лінійних і кутових переміщень); 
– тензорезистори – змінюють омічний опір при 

деформації; 
– ємнісні датчики – змінюють свою ємність під 

впливом вимірюваної величини; 
– індуктивні датчики – змінюється індуктивний 

опір; 
– датчики термоопору, фотоопору – змінюють опір 
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під впливом температури або сили світла; 
– трансформаторні датчики, феромагнітні датчики, 

сельсини. У цих датчиках обмотка збудження живиться 
змінною напругою від блоку живлення і на виході 
отримують напругу пропорційну переміщенню якоря. 

До них відносяться: тахогенератори (для 
вимірювання кутової швидкості); термопари; електричні 
датчики (гальванічні). 

Суттєвою характеристикою будь-якого датчика є 
його лінійність. У робочому діапазоні вимірювання датчик 
повинен мати лінійну статичну характеристику. 

Вибір датчика визначається: 
1) завданнями дослідження; 
2) конструкцією досліджуваної складальної 

одиниці; 
3) умовами роботи вимірювального пристрою; 
4) характером вимірюваної величини. 
Датчики опору (тензорезистори) 
Тензорезистори – це перетворювачі вимірювальної 

деформації пружного елемента в електричний сигнал. 
Існує три типи тензорезисторів: дротяні; фольгові; 
напівпровідникові. 

Перевага тензорезисторів: 
– можна наклеювати безпосередньо на деталь; 
– мають малу вагу; 
– практично безінерційні; 
– малий розмір. 
Способи включення датчиків у вимірювальну схему 

Датчики включають у вимірювальний міст. Мостова 
схема дозволяє віднімати або складати напруги датчиків, 
включених в міст, виключати напруги, компенсувати 
напруги, що викликають додаткові похибки (наприклад 
температурні), забезпечує підвищення чутливості всієї 
вимірювальної схеми. Існує велика різноманітність 
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мостових схем. Однак в тензометруванні застосовують в 
основному універсальний рівноплечий міст Уітстона. 

1

2

3 4 5

F

R2

R4R3

F

 
Рис. 6.3. Принципова схема тензометричного пристрою для 

вимірювання тягових зусиль: 1 – пружна тягова ланка;  
2 – робочий тензорезистор; 3 – вимірювальний міст;  

4 – підсилювач; 5 – реєстратор (осцилограф) 
 

Розтяг–стиск 

F F
R1 + R1 +

R3 +

F F

 
Міст 

Рис. 6.4. Схема наклеювання тензорезисторів при 
вимірюванні деформацій розтяг-стиск 
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Рис. 6.5. Схема наклеювання тензорезисторів при  

вимірюванні деформації згину 
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Рис. 6.6. Схема наклеювання тензорезисторів при вимірюванні 

деформації кручення 
 

Вимірювання з використанням тензорезисторів 
Вимірювання з використанням тензорезисторів 

включають в себе наступні види робіт: 
а) встановлення тензоперетворювача в точках 

вимірювання; 
б) монтаж вимірювальної схеми; 
в) часткові і спільні перевірки апаратури та 

попереднє тарування та калібрування; 
г) проведення вимірювань. 

 
6.7. Приклади випробувань 

 
Дослідження динамічних характеристик 

Мета: оцінка параметрів динамічної системи: 
а) масово геометричні параметри всієї системи і 

окремих її частин: маса машини і окремих її частин; 
координати центрів мас машини та її частин; 

б) пружно-дисипативні характеристики зв’язків між 
основними масами машини; 

в) частота власних коливань. 
Зазначені параметри є вихідними даними для 

проведення динамічних розрахунків і служать матеріалом 
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для первинного аналізу динамічності навантажень, що 
діють на всю машину або її частини. 

Маса машини визначається на вагах платформеного 
типу (рекомендовано проводити зважування по всіх 
опорах машини). Можливе застосування тензометричних 
ваг. 

g

QQQQ
M 4321 +++

= ,                      (6.13) 

де Q1….Q4 – зусилля за опорами машини, кН; g=9,81м/с2 – 
прискорення вільного падіння. 

ЦМ
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Рис. 6.7. Схема до дослідження динамічних характеристик 
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де Б – база машини; (Q3+Q4) – навантаження на ведений 
міст; (Q1+Q2) – навантаження на ведучий міст. 
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Положення координат центра мас 

ж

34
*
34

3 Q

Б)QQ( ⋅+
=l , мм,                          (6.14) 

де *
34Q – навантаження на ведений міст без робочого 

обладнання, кН; Q34 – навантаження на ведений міст з 
робочим обладнанням, кН; QБ – навантаження на трактор 
від робочого обладнання, кН. 

Дослідження навантажувальних характеристик 

Мета: виготовлення тензоелементів із деталей 
машини, здатних реєструвати навантаження відповідно до 
поставлених завдань; тарування цих елементів. 

Устаткування і апаратурне забезпечення таке ж, як і 
для динамічних досліджень. Для цих досліджень можуть 
використовуватися як окремі датчики, так і тензометричні 
елементи, зібрані на базі деталей машини. Прагнення 
протарувати окремі елементи без розбирання машини 
вимагає досить ретельного аналізу і підготовки. 

Приклад нерозбірного тарування: протарувати 
ведуче та ведене колеса на горизонтальне навантаження. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.8. Схема до забезпечення нерозбірного тарування 
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Записавши одночасно покази Р1, Р2 і Р5, можна 
знайти тарувальні коефіцієнти Р1 і Р2. Р5 – калібрований 
динамометр. Записавши одночасно Р3, Р4 і Р5, можна 
розрахувати тарувальні коефіцієнти. Таким чином творчий 
підхід до кожного тензоелемента дозволяє їх протарувати з 
найменшими витратами часу і мінімальною помилкою. 

Дослідження напруженого стану 

Мета: отримання величин статичних напружень в 
елементах конструкції; отримання динамічної 
напруженості (найбільш небезпечного) перерізу. 

Для отримання картини напруженого стану 
використовуються дротові або фольгові тензорезистори. 
Кількість перетинів на конструкції визначається в кожному 
конкретному випадку. Кількість датчиків в перерізі 
залежить від його конструкції. 

Наприклад: 
 

 
Труба 

3 датчики 
Кутник 

3 датчики 
Прямокутна 

труба 
4 датчики 

Швелер 
4 датчики 

 

Рис. 6.9. Схеми перерізів і рекомендованих  
зон встановлення датчиків 

 
Повний напружений стан в будь-якій точці 

металоконструкції складається з двох складових статичної 
та динамічної: дст σ+σ=σ . Динамічну складову 

напруження можна отримати на стенді скидання або на 
треку.  
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6.8. Методи статистичної обробки результатів 
випробувань 

 
6.8.1. Основні числові характеристики 

випадкових величин 

Результати випробувань, як правило, моделюють 
незалежними випадковими величинами. Незалежність 
базових величин – базове поняття теорії ймовірностей, яка 
лежить в основі оцінки результатів випробувань. 
Властивості незалежних випадкових величин: 

- випадкові величини Х та Y, визначені на тому ж 
самому просторі елементарних подій, називаються 
незалежними, якщо для будь-яких чисел a та b події {X=a}, 
{Y=b} є незалежними; 

- якщо випадкові величини Х та Y незалежні, a  та b 
– деякі числа, то випадкові величини Х+a, Y+b також 
незалежні. 

Нижче розглянемо основні характеристики 
випадкової величини Х, які дають можливість оцінити 
показники «центральної тенденції» (математичне 
сподівання, медіану, моду), а також варіативність 
(дисперсія, стандартне відхилення). 

Математичне сподівання – сума добутків усіх 
можливих значень випадкової величини на їхню 
ймовірність: 

1

( )
n

i i

i

M x x P
=

= ∑ ,                         (6.15) 

 
де ix  – результат окремого випробування; iP  – ймовірність 

прояву і-го результату. 
Математичне сподівання показує, навколо якої 

чисельної міри групуються значення випадкової величини. 
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Емпіричним аналогом математичного сподівання є 
середнє статистичне (арифметичне): 

1

1 n

cep i

i

x x
n =

= ∑ ,                              (6.16) 

де n – кількість вимірювань. 
Розподіли випадкової величини Х можуть бути 

охарактеризовані ще двома мірами: модою та медіаною. 
Модою МО випадкової величини називають таке її 

значення, при якому щільність ймовірності досягає 
максимуму (це значення, яке найчастіше зустрічається 
серед емпіричних даних). Наприклад, маємо ряд 
результатів випробувань: 5; 5; 6; 4,5; 5; 4; 5; 5 мода 
дорівнює 5. 

Медіана Мd – це значення, яке приходиться на 
середину упорядкованої послідовності емпіричних даних. 

Для дискретної величини модою є найбільш 
ймовірне значення випадкової величини. 

Дисперсія 

2

1

( ) ( ( ))
n

i i

i

D x x M x P
=

= −∑ .                       (6.17) 

Для характеристики розсіювання користуються 
середнім квадратичним відхиленням 

( ) ( )S x D x= .                             (6.18) 

Для характеристики розсіювання (мінливості) 
статистичного розподілу застосовують коефіцієнт варіації 

– відношення середнього квадратичного відхилення до 
статистичного середнього. Даний коефіцієнт виражають у 
відсотках 

100%c

cep

S
x

ϑ  
=  

 
.                   (6.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149

6.8.2. Статистичне оцінювання параметрів 

Метою статистичного оцінювання є визначення 
дійсних параметрів генеральної сукупності на основі 
вивчення вибіркових показників. Теоретичну основу 
оцінювання з використанням вибіркового методу складає 
закон великих чисел, згідно з яким при необмеженому 
збільшені обсягу вибірки випадкові характеристики 
вибірки наближаються (сходяться за ймовірністю) до 
певних параметрів генеральної сукупності. Таким чином, 
статистична оцінка θ  – це вибіркова статистика, яка 
містить інформацію про відповідний параметр генеральної 
сукупності θ . Тобто оцінкою можна назвати функцію 

результатів спостережень 1 2
ˆ( , )nx x xθ K , за допомогою якої 

роблять висновки щодо значення параметра генеральної 
сукупності ( )xθ . Наприклад, для оцінки математичного 
сподівання випадкової величини (генерального 
середнього) можна запропонувати вибіркові показники: 
середнє, моду, медіану, які можуть приймати різні 
значення. При проведенні випробувань можна отримати 
декілька різних функцій від результатів спостережень, які 
можна використовувати у якості оцінки параметра.  Це 
можна зробити лише на основі вибіркового розподілу 

оцінки, а саме: якщо розподіл оцінки пθ  концентрується 

біля істинного значення параметра θ , то з більшою 
ймовірністю можна прийняти, що оцінка незначно 
відрізняється від параметра. Математичне сподівання 
квадрата відхилення оцінки від параметра має бути 
найменшим: 

( )2

пM minθ θ− = .                             (6.20) 

Статистичне оцінювання поділяють на точкове та 
інтервальне. Точкове оцінювання застосовують для 
приблизної оцінки параметрів генеральної сукупності за 
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статистиками. Недоліком точкового оцінювання є те, що 
при малому обсязі вибірки точкові оцінки можуть мати 
значне розходження з тим параметром, який вони 
оцінюють, що призводить до грубих помилок. 

Інтервальне оцінювання – це чисельний інтервал, 
який покриває з певною ймовірністю невідомий параметр 
генеральної сукупності. Цей чисельний інтервал називають 
довірчим інтервалом, а ймовірність довірчою. Довірча 

ймовірність визначається у ході випробувань (досліджень) 
за принципом практичної неможливості, а саме: події з 
ймовірністю, близькою до одиниці, вважаються 
достовірними; події з ймовірністю, близькою до нуля, є 
неможливими. Поруч з поняттям θ  «довірча ймовірність» 
використовують поняття «рівень значущості» α . Дані 
поняття пов’язані наступною залежністю: 1θ α= − . Рівень 

значущості вказує ймовірність помилки оцінювання. На 
практиці використовують різні значення довірчої 
ймовірності θ  або рівня значущості α . Усе залежить від 
ризику помилки, який може собі дозволити дослідник. 
Параметр α  – це рівень ризику помилитися при 
дослідженнях (випробуваннях або вимірюваннях). У  
табл. 6.1 наведено стандартні значення θ  та α . 

Таблиця 6.1 
Стандартні значення довірчої ймовірності θ  та рівня 

значущості α  
Довірча ймовірність Рівень значущості 

0,90 (90% вірогідності) 0,10 (10%-й рівень) 
0,95 (95% вірогідності) 0,05 (5%-й рівень) 
0,99 (99% вірогідності) 0,01 (1%-й рівень) 

0,999 (99,9% вірогідності) 0,001 (0,1%-й рівень) 
 

При зростанні довірчої ймовірності θ  ширина 
довірчого інтервалу зростає, що знижує точність 
визначення параметра генеральної сукупності. Для 
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нормального розподілу модель інтервальної оцінки 
середнього генеральної сукупності µ  має вигляд 

,x xµ  ∈ − ∆ + ∆  ,                       (6.21) 

де 2
xZ S

n

α ⋅
∆ = ; x  та xS  – вибіркове середнє і стандартне 

відхилення; n – обсяг вибірки; 
2

Zα  – параметр 

стандартного нормального розподілу (табл. 6.2); α  – 
рівень значущості – ймовірність того, що відхилення 
вибіркового від генерального середнього не перевищить ∆  
за абсолютним значенням. 

 
Таблиця 6.2 

Стандартні значення довірчої ймовірності і параметра 
нормального розподілу z 

Довірча ймовірність Параметр нормального 
розподілу z 

zα  
2

Zα
 

0,90 (90% вірогідності) 1,28 1,64 
0,95 (95% вірогідності) 1,64 1,96 
0,99 (99% вірогідності) 2,33 2,58 
0,999 (99,9% вірогідності) 3,09 3,29 

 
Вираз (6.21) свідчить, що середнє генеральної 

сукупності µ  покривається діапазоном значень від ( )x − ∆   

до ( )x + ∆ . Оскільки 
1

n
∆  , то для підвищення точності 

при заданій довірчій ймовірності необхідно збільшувати 
обсяг вибірки n. 

6.8.3. Кореляційний аналіз 

Кореляція – це статистична залежність між 
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випадковими величинами, що носить ймовірнісний 
характер. Кількісна міра кореляційного зв’язку оцінюється 
за значеннями коефіцієнта кореляції у межах від  –1 до +1.  
Від’ємні значення коефіцієнтів вказують на зворотній 
зв’язок між величинами, додатній знак – на прямий. 
Нульове значення свідчить про відсутність зв’язку. 
Інтенсивність зв’язку (слабкий зв’язок – помірний – 
суттєвий – сильний) оцінюється за абсолютним значенням 
коефіцієнта кореляції. 

Коефіцієнт кореляції визначається: 

2 2

( )( )

( ) ( )

i i
xy

i i

x x y y
r

x x y y

− −
=

− ⋅ −

∑
∑ ∑

,                (6.22) 

де ix  та iy  – значення змінних x та y; x  та y  – середні 

значення x та y; n – обсяг вибірки. 
 

Питання для самоперевірки, повторення 
 

1. Як класифікують методи випробувань? 
2. У чому сутність фізичного моделювання? 
3. Мета дослідницьких випробувань. 
4. Мета сертифікаційних випробувань. 
5. Які випробування розрізняють за умовами і місцем 

проведення? 
6. Які розділи включають до програми випробувань? 
7. Коротка класифікація методів випробувань. 
8. Які показники оцінюють під час проведення 

випробувань машин? 
9. Номенклатура параметрів якості машин. 
10. Вимірювально-інформаційна техніка, яка 

використовується при випробуваннях. 
11. Як поділяють датчики за функціональними ознаками?  
12. Основні числові характеристики випадкових величин. 
13. У чому сутність математичного сподівання? 
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14. Мета статистичного оцінювання. 
15. Розкрити поняття статистичного оцінювання. 
16. Що таке кореляція? Охарактеризуйте особливості 

кореляційного зв’язку. 
17. В яких межах знаходиться чисельне значення 

коефіцієнта кореляції? 
18. Як визначається коефіцієнт кореляції? 
 

Тести 
 

1. Всі відомі методи випробувань розділяють на дві 
великі групи: 

а) лабораторні та стендові; 
б) польові та стандартні; 
в) фізичні та випробування реальних виробів або 

макетів; 
г) фізичні та випробування реальних виробів і 

випробування з використанням моделей. 
2. До якої групи випробувань відносять експлуатаційні 
випробування? 

а) до статистичних;  в) до польових; 
б) до фізичних;   г) до стендових. 

3. Залежно від рівня значущості випробувань виробів їх 
можна розділити на… 

а) складні, надскладні та спрощенні; 
б) відповідні стандартам, відповідні ТУ; 
в) державні, міжвідомчі та відомчі; 
г) державні, виробничі, відомчі. 

4. Які показники включає номенклатура параметрів 
якості машин? 

а) транспортабельності, уніфікації, ергономічні, 
технологічні; 

б) призначення, надійності, технологічності, естетичні, 
патентно-правові, екологічні, безпеки, та економічні; 
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в) патентно-правові, екологічні, естетичні, час роботи, 
час простою, час на ремонт; 

г) конструктивні, функціональні, класифікаційні. 
5. Яким чином поділяють показники призначення 
машини?  

а) зберігання, ремонтопридатності, ефективності 
використання; 

б) функціональні, конструктивні, масові; 
в) продуктивності, габаритні, класифікаційні; 
г) конструктивні, функціональні, класифікаційні. 

6. До показників надійності машин відносять: 
а) працездатний стан; підтримки працездатності; 

економічність; технологічність окремих деталей та вузлів; 
б) безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність, 

зберігання; 
в) точка настання граничного стану, ступінь 

використання, придатність до проведення робіт із повного 
розбирання вузлів машини; 

г) уніфікація вузлів, тривалість роботи при підвищених 
навантаженнях, тривалість роботи при температурі, що 
перевищує рекомендовану в ТУ. 
7. Яким параметром оцінюють розсіювання  отриманих 
значень у ході випробувань? 

а) медіана; 
б) мода; 
в) дисперсія; 
г) середнє квадратичне відхилення. 

8. Оберіть правильний вираз для визначення 
коефіцієнта варіації 

а) 2

1

( ) ( ( ))
n

i i

i

D x x M x P
=

= −∑ ; 

б) ( ) ( )S x D x= ; 
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в) 100%c

cep

S
x

ϑ  
=  

 
; 

г) Ваш варіант. 
9. Кореляція – це: 

а) статистична залежність між випадковими 
величинами, що носить ймовірнісний характер; 

б) статистична величина, що носить випадковий 
характер; 

в) залежність, що носить ймовірнісний характер, 
отримана внаслідок обробки дослідних даних; 

г) коефіцієнт для оцінювання вмісту похибок. 
10. Коефіцієнт кореляції оцінює… (продовжити) 

а) кількість відхилень під час заміру величин; 
б) зв’язок між величинами; 
в) вміст одного параметра в іншому; 
г) відсоток перевищення однієї величини над іншою. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

Практичне заняття № 1 
Тема: Параметричні ряди 

 
1.1. Теоретичні відомості 

 
Стандарти на параметричні ряди повинні 

передбачати впровадження у промисловість технічно 
досконалих машин та інших виробів. 

Ряди переважних чисел створюються на основі 
числових послідовностей. Це можуть бути: 

– арифметична прогресія, наприклад, шкала 
звичайної лінійки: 0 – 5 – 10 – 15 – ..., з постійним членом 
ряду (різниця між наступними і попередніми значеннями), 
рівним 5; 

– ступінчасто-арифметична прогресія, наприклад, 
ряди посадкових розмірів внутрішніх кілець підшипників 
кочення, для яких в ряду діаметрів від 20 мм до 110 мм 
постійний член ряду становить 5 мм, в ряду діаметрів від 
110 мм до 200 мм – 10 мм і в ряду діаметрів понад 200 мм 
– 20 мм; 

– геометрична прогресія, наприклад кількість 
аркушів у зошитах різних об’ємів: 12 – 24 – 48 – 96, то є 
ряд зі знаменником прогресії q = 2; 

– змішана арифметично-геометрична прогресія, 
наприклад стандартні діаметри метричної різі: ... – 1,2 – 1,6 
– 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – .... 

Арифметичним рядам властива відносна 
нерівномірність розташування сусідніх членів. Старші 
члени ряду розташовані ближче, ніж молодші. У 
геометричній прогресій цей недолік відсутній, і тому вони 
застосовуються частіше. 

Найбільш поширені геометричні прогресії зі 
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знаменником 10nq = , де ступінь кореня n = 5, 10, 20, 40, 
80. Це – стандартні ряди переважних чисел, відповідно 
позначаються R5, R10, R20, R40, R80 (ГОСТ 8032–84 [47]). 
Вони пов’язані з ім’ям француза Ренара, який перший 
запропонував використовувати для цих цілей геометричну 
прогресію зі знаменником n=5. Кожен ряд містить у 
кожному десятковому інтервалі відповідно 5, 10, 20 і 40 
різних чисел. Менше заповнений ряд завжди є кращим ніж 
часто заповнений. Значення найбільш часто 
використовуваних перших трьох рядів в порядку їх 
переваги: 

– R5: 1 – 1,6 – 2,5 – 4 – 6,3; 
– R10: 1 – 1,25 – 1,6 – 2 – 2,5 – 3,15 – 4 – 5 – 6,3 – 8; 
– R20: 1 – 1,12 – 1,25 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2 – 2,24 – 2,5 

– 2,8 – 3,15 – 3,55 – 4 – 4, 5 – 5 – 5,6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9. 
Члени цих рядів у порівнянні з точними значеннями 

заокруглені в межах 1,3%. Переважні числа інших 
десяткових порядків отримують множенням або діленням 
на 10, 100 і т. д. Ряди переважних чисел широко 
застосовуються в техніці. Так, на основі рядів переважних 
чисел розроблені ряди нормальних лінійних розмірів 
(ГОСТ 6636-69 [48]). Вони позначаються як Ra5, Ra10, 
Ra20, Ra40, Ra80 і мають велику ступінь заокруглення 
(порядку 5%). Для кутових розмірів у ГОСТ 8908-81 
наведено три ряди нормальних кутів. Застосування цих 
рядів дозволяє: уніфікувати посадочні розміри деталей (як 
наслідок, наприклад, в серійному виробництві 
скорочується кількість типорозмірів деталей, необхідних 
для комплектації різних виробів); використовувати 
типовий сортамент і заготовки (листи, труби, круги, дріт  
тощо); використовувати типовий інструмент (свердла, 
фрези і т.д.). Рекомендації щодо використання нормальних 
лінійних розмірів не поширюються: на випадки 
застосування стандартних величин розмірів (наприклад, 
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модуль зачеплення, діаметр різьби); на випадки 
застосування стандартних деталей та пов’язаних з ними 
розмірів (наприклад, посадочні діаметральні розміри 
стандартних підшипників кочення); при призначенні 
значень розмірів, які є результатом оптимізаційних 
розрахунків. 

Позначення рядів переважних чисел розглянемо на 
конкретних прикладах. 

Позначення рядів, які необмежені межами: R5, 
R10, R20…. Позначення рядів, які обмежені межами і 
числами: 

R5 (… 63…) – основний ряд R5, необмежений 
верхньою і нижньою межами з обов’язковим включенням 
числа 63; 

R10 (1,25….) – основний ряд R10 з нижньою межею 
числом 1,25; 

R40 (75…300) – основний ряд R40 з нижньою 
межею 75 і верхньою – 300. 

Крім основних і додаткових рядів переважних 
чисел, допускається використання вибіркових рядів. 

Вибірковий ряд – це ряд, отриманий відбором 
кожного 2-го, 3-го, 4-го або n-го члена основного або 
додаткового ряду, починаючи з будь-якого числа ряду. 
Наприклад: R5/2 (1…1000000) – вибірковий ряд, 
отриманий відбором кожного другого члена основного 
ряду R5 і обмежений членами 1 і 1000000. 

 
1.2. Приклади виконання завдань 

 
Приклад 1  
1. Для ряду R5 (1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3) перевірити 

першу властивість: 

1i

i

N
Q

N
+= .                               (1.1) 
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Розв’язок: 1,6:1=2,5:1,6=4:2,5=6,3:4=1,6=Q. 
2. Якщо величини, які належать рядам переважних 

чисел, пов’язані степеневою залежністю, то знаменники 
рядів, які вони утворюють, теж пов’язані такою 
степеневою залежністю. Така властивість дозволяє 
будувати погоджені ряди взаємопов’язаних параметрів.  

3. Для того, щоб перейти від переважних чисел 
одного інтервалу ряду у будь-який інший десятинний 
інтервал, треба помножити ці числа на 10k, де k – ціле 
додатне або від’ємне число, яке залежить від інтервалу (у 
межах від 1 до 10k = 0), тобто. При k = 1 переважні числа 
знаходяться в інтервалі від 10 до 100; при k = 2 – в 
інтервалі від 100 до 1000; при k = –1 – в інтервалі від 0,1 до 
1,0; при k = –2 – в інтервалі від 0,01 до 0,1.  

Практично зміна переважних чисел на 10 у степені k 
зводиться до переносу коми на k знаків (ліворуч або 
праворуч). 

4. Для визначення порядкових номерів членів ряду 
використовують формулу 

40TN N k= + ⋅ ,                          (1.2) 

де NT – номер числа за таблицею переважних чисел; k – 
величина, залежна від інтервалу значення ряду (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Десяткові інтервали 

Інтервал 
значень ряду 

0,01… 
0,1 

0,1… 
1,0 

1,0… 
10,0 

10,0… 
100 

100… 
1000 

1000… 
10000 

k −2 −1 0 1 2 3 
 

Критерієм для вибору ряду є мінімум витрат на 
виготовлення та експлуатацію виробів. 

Відомими є два способи економічного 
обґрунтування параметричних рядів: 

1) розрахунки проводять за собівартістю річної 
програми випуску виробів; 

2) крім собівартості, враховують строки окупності 
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витрат і служби виробів, а також експлуатаційні витрати. 
Другий спосіб застосовують для обґрунтування 

параметричних рядів параметрів вузлів і машин, які 
споживають або передають значну кількість енергії. 

За першим способом собівартість однотипних 
виробів, що утворюють розмірний ряд, можна вирахувати 
за залежностями: 

с=М+сʹ,  С=В·с,                            (1.3) 
де с – собівартість виробу; М – вартість матеріалу одного 
виробу; сʹ – інші витрати на виготовлення одного виробу;  
С – собівартість виробу в об’ємі річної програми; В – річна 
програма випуску. 

Інші витрати можна вирахувати за заданою 
програмою або використовуючи коефіцієнт зміни інших 
витрат: 

Кв=1/Кz
зм,                              (1.4) 

де Кзм – коефіцієнт зміни програми випуску, z=0,2…0,3. 
 

Приклад 2 
Визначити собівартість річного випуску валів, 

довжини яких призначені за рядом R20. Встановити 
економічну доцільність виготовлення цих валів з 
довжинами за рядом R10. 

Витрати на експлуатацію валів рахуємо незмінними 
та під час обрахунків не враховувати. Дані випуску валів 
наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 
Вихідні дані 

Довжина 
валу, мм 

Річна програма 
випуску валів, 

тис. штук 

Витрати на 
матеріали, тис. 

грн 

Інші витрати, 
тис. грн 

400 10,0 0,084 0,042 
450 16,0 0,090 0,045 
500 3,0 0,096 0,053 
560 10,0 0,102 0,121 
630 3,6 0,113 0,124 
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Розв’язок: собівартості валів, що мають довжини 
R20 подано в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 
Розрахунок собівартості валів, що мають довжини R20 

Довжина вала, мм 400 450 500 560 630 
Собівартість виробу с, 
грн 

0,126 0,135 0,149 0,223 0,237 

Собівартість річної 
програми, грн 

1,26 2,16 0,447 2,23 0,853 

Загальна собівартість валів С = 6,950 тис. грн 
 

Визначимо собівартість валів з довжинами, що 
відповідають розмірному ряду R10. Загальна річна 
програма не змінюється. Число валів, довжини яких 
відсутні у ряді R10 (наприклад, 450 мм), додається до 
валів, що мають найближчу більшу довжину, відповідну 
розмірам прийнятого ряду (наприклад 500 мм). 

Розрахункова річна програма валів з довжиною  
500 мм Вп=16+3=19 тис. шт.; з довжиною 630 мм 
Вп=3,6+10=13,6 тис. шт. 

Результати обрахунків зведемо в таблицю 1.4. 
Таблиця 1.4 

Розрахунок собівартості валів, що мають довжини R10 
Довжина
валу, мм 

Річна 
програма, 
тис. шт. 

Витрати 
на 

матеріали, 
грн 

Коефіцієнт змін Інші 
витрати, 

грн 

Собівартість 
виробу, грн 

Собівар-
тість 

річної 
програми, 

грн 

програми інших 
витрат 

400 10 0,084 1,0 1,0 0,042 0,126 1,26 
500 19 0,096 6,33 0,69 0,037 0,133 2,527 
630 13,6 0,113 3,78 0,766 0,095 0,208 2,829 

Разом 6,616 тис. грн 

 
Собівартість річної програми при застосуванні ряду R10 

виявилася менше, ніж у попередньому випадку (Сп = 6,616 <C = 
6,950). Отже, застосування ряду R10 у технологічному 
відношенні є більш економічним, ніж ряду R20. 
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1.3. Порядок виконання та звітування 
 

1. Отримати варіанти задач у викладача. 
2. Виконати розрахунки згідно свого варіанта. 
3. Оформити звіт, який повинен містити: умову 

задачі, розв’язок із поясненнями виконаних дій, висновок 
за результатами розрахунків. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

Задача 1. За даними прикладу 1.2 визначити 
собівартість виготовлення валу з довжиною, що відповідає 
ряду: 1) R80; 2) R40; 3) R5. 

 
Задача 2. Задано обсяг і вартість виготовлення 

пружних втулково-пальцьових муфт та діаметри 
посадочних отворів в напівмуфтах за рядом R20 (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
Вихідні дані до задачі 2 

Внутрішній 
діаметр, мм 

Річна 
програма, 
тис. шт. 

Витрати на 
матеріали, 

грн 

Інші 
витрати, 

грн 
25 7 1,5 9,7 
28 20 1,8 9,7 
32 30 2,2 9,8 
36 40 2,6 9,9 
40 70 3,6 10,4 

 
Визначити доцільність виготовлення муфт з 

діаметрами посадочних отворів за рядом: R5; R10; R20; 
R40. Для всіх варіантів витрати по експлуатації муфт 
вважати незмінними, z= 0,1. 
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Таблиця 1.5 
Ряди переважних чисел ГОСТ 6636-69* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ra 20 Ra 40 Ra 20 Ra 40 Ra 20 Ra 40 Ra 20 Ra 40 
1,0 1,00 5,6 5,6 32 32 180 180 
  1,05   6,0 34 34   190 

1,1 1,10 6,3 6,3 36 36 200 200 
  1,15   6,7   38   210 

1,2 1,20 7,1 7,1 40 40 220 220 
  1,30   7,5   42   240 

1,4 1,40 8,0 8,0 45 45 250 250 
  1,50   8,5   48   260 

1,6 1,60 9,0 9,0 50 50 280 280 
  1,70   9,5   53   300 

1,8 1,80 10,0 10,0 56 56 320 320 
  1,90   10,5   60   340 

2,0 2,00 11,0 11,0 63 63 360 360 
 2,10  11,5  67  380 

2,2 2,20 12,0 12,0 71 71 400 400 
 2,40  13,0  75  420 

2,5 2,50 14,0 14,0 80 80 450 450 
  2,60   15,0   85   580 

2,8 2,80 16,0 16,0 90 90 500 500 
  3,00   17,0   95   530 

3,2 3,20 18,0 18,0 100 100 560 560 
  3,40   19,0   105   600 

3,6 3,60 20,0 20,0 110 110 630 630 
  3,80   21,0   120   670 

4,0 4,00 22,0 22,0 125 125 710 710 
  4,20   24,0   130   750 

4,5 4,50 25,0 25,0 140 140 800 800 
  4,80   26,0   150   850 

4,0 4,00 22,0 22,0 125 125 710 710 
  4,20   24,0   130   750 

4,5 4,50 25,0 25,0 140 140 800 800 
  4,80   26,0   150   850 
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Практичне заняття № 2 
 

Тема: Застосування штрихового кодування для 
визначення відповідності товарів 

 
2.1. Теоретичні відомості 

 
Тенденцією декількох останніх десятиліть у 

багатьох країнах, у тому числі в Україні, є впровадження 
різновиду інформаційних технологій, заснованих на 
використанні штрихового кодування (не тільки у торгівлі, 
сфері послуг, але і в промисловому виробництві для 
ідентифікації друкарських плат, складальних вузлів, 
виробів, упаковок, у поштових і транспортних відомствах, 
банківській системі, клініках та ін.) з передачі інформації 
за допомогою носія даних – символу штрихового коду. 

Як відомо, за кордоном уже тривалий час товари 
масового споживання забезпечуються етикетками та 
ярликами, на які нанесений штрих-код, що дозволяє 
однозначно ідентифікувати товар і виробника. Місця 
прийому й продажу товарів оснащені технічними 
засобами, які забезпечують автоматичне прочитування цих 
кодів і введення отриманої інформації в ЕОМ для 
подальшої обробки, проведення касових розрахунків. 

Штриховим називається код, що складається із 
знаків набору паралельних темних (штрих) і світлих 
(пропуск) смуг різної ширини, що чергуються, відповідно 
до ГОСТ Р ИСО МЭК16022–2008 [49]. Розміри смуг 
стандартизовані. Найвужчий штрих прийнятий за 
одиницю. Кожна цифра (розряд) складається з двох 
штрихів і двох пропусків. 

Технології штрихового кодування досить ефективно 
застосовують у роздрібній торгівлі, що має велике 
значення для споживачів. Наявність штрих-коду на товарі 
дозволяє повністю автоматизувати процес управління 
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рухом товарів від моменту їх надходження в магазин до 
продажу покупцеві. Будь-які операції з кожною одиницею 
товару враховуються в центральному комп’ютері 
магазину, тим самим забезпечується автоматичний 
контроль динаміки продажу товару, зміна товарних 
запасів. Така технологія обліку дозволяє автоматизувати 
бухгалтерську діяльність, аналізувати підсумки роботи за 
структурними підрозділами, що помітно покращує 
фінансово-комерційну діяльність торгуючої організації, і 
оперативно задовольняти потреби споживачів. 

Інформація в штриховому коді визначається 
співвідношенням ширини штрихів і пропусків. Висота не 
несе інформаційного навантаження і вибирається з 
міркувань легкості прочитування – вона повинна 
забезпечити перетин променем сканера всіх штрихів коду. 

Штрихові коди можна умовно розділити на два 
типи: товарні (мають два ряди – штриховий і цифровий); 
технологічні (мають один штриховий ряд).  

Товарні коди були створені спеціально для 
ідентифікації вироблених товарів, їх обліку при 
транспортуванні і управлінні складськими і торговими 
процесами. 

Штриховий ряд у товарному коді призначений для 
оптичного прочитування шляхом поперечного сканування. 
Сканер декодує штрихи в цифри через декодер 
(мікропроцесор) і вводить інформацію про товар у 
комп’ютер. 

Цифровий ряд призначений споживачеві, 
інформація для якого обмежена тільки вказівкою країни і 
можливістю перевірки достовірності штрих-коду по 
контрольному розряду. Повний штриховий код дозволяє 
закупівельним торговим організаціям мати чіткі реквізити 
походження товару і адресно пред’являти претензії щодо 
якості, безпеки та інших параметрів, що не відповідають 
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контракту договору. 
Розроблено багато різноманітних товарних штрих-

кодів, зокрема коди UPC та EAN. UPC (Uniform Product 

Code – універсальний код продукції) був прийнятий у 1973 р. 
в США, а в 1977 р. з’явилася Європейська система 
кодування EAN (European Article Numbering – Європейська 
товарна нумерація). Названі системи кодування успішно 
використовуються на добровільній основі для кодування 
товарів у торгівлі у всіх регіонах світу. 

Код UPC буває 10-, 12- і 14-розрядним. Штрих-код, 
що складається з 14 цифр і обведений у жирну темну 
рамку, призначений для упаковки. 

В Україні та країнах Євросоюзу широко 
використовують 8- і 13-розрядні штрих-коди: EAN–8 і 
EAN–13. Так, штрих-коди EAN–8 застосовують для товарів 
невеликих розмірів (сигарети, ліки, косметика, елементи 
живлення та ін.).  

Разом з цим використовують код групової упаковки 
IUF–14. Решта всіх кодів, що застосовуються в інших 
умовах, можна з деякою умовністю віднести до 
технологічних. Умовність полягає в тому, що на товарах 
разом з товарним кодом, що ідентифікує їх, може 
розміщуватися транспортна або інформаційна етикетка, 
виконана одним з технологічних кодів. 

У 1977 р. на основі Європейської (EAN 

International) і Північноамериканської (Uniform Code 

Council – UCC) асоціацій товарної нумерації була утворена 
глобальна міжнародна система товарних номерів EAN / 
UCC, яка об’єднує національні організації більше ста країн 
світу. 

Україна як європейська країна використовує штрихові 
коди стандарту EAN–13 і EAN–8. Ці коди несуть у собі чотири 
основні смислові частини. У табл. 2.1–2.5 наведено структури 
штрих-кодів EAN–8, EAN–13, UPC–10, UPC–12, UPC–14. 
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Таблиця 2.1 
Структура штрих-коду EAN–8 

 Код 
країни 

Код 
виробника 

Код 
товару 

Контрольний 
розряд  

 Три 
цифри 

Дві цифри Дві цифри Одна цифра 
 

 

Таблиця 2.2 
Структура штрих-коду EAN–13 

 
Код 

країни 
Код 

виробника 
Код 

товару 
Контрольний 

розряд 

 
Три 

цифри 
Шість цифр 

Три 
цифри 

Одна цифра 

 
Таблиця 2.3 

Структура штрих-коду UPC–10 
 Код 

країни 
Код 

виробника 
Код  

товару 
Контрольний 

розряд  
 Три 

цифри 
Три цифри Три цифри Одна цифра 

 
 

Таблиця 2.4  
Структура штрих-коду UPC–12 

 
Код 

країни 
Код 

виробника 
Код 

товару 
Контрольний 

розряд 

 
Три 

цифри 
П’ять цифр Три цифри Одна цифра 

 
Таблиця 2.5 

Структура штрих-коду UPC–14 
 Код 

країни 
Код 

виробника 
Код 

товару 
Контрольний 

розряд 

 
Три 

цифри 
Сім цифр Три цифри Одна цифра 
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Алгоритм розрахунку контрольної цифри. Цей 
алгоритм застосовують для штрих-кодів EAN–8, EAN–13, 
UPC, ISBN, ISSN. При цьому використовується один і той 
же алгоритм обчислень за модулем 10. 

Для розрахунку контрольної цифри слід 
пронумерувати всі розряди цифрового ряду справа наліво, 
починаючи з позиції контрольного розряду (перший). 
Потім: 
1) починаючи з другого, скласти цифри всіх парних 
розрядів;  
2) отриману суму помножити на 3;  
3) починаючи з третього, скласти цифри всіх непарних 
розрядів;  
4) скласти результати, отримані в другому і третьому 
пунктах;  
5) значення контрольного розряду є найменшим числом, 
яке в сумі з величиною, отриманою в пункті 4, дасть 
число, кратне 10.  

 
2.2. Приклади виконання завдань 

 
Приклад 1. Обчислити контрольний розряд для такого 
штрих-коду: 

2 7 6 2 2 1 3 5 7 4 6 1 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1) 2 + 6 + 2 + 3 + 7 + 6 = 26;  
2) 26 · 3=78;  
3) 4 + 7 + 2 + 1 + 5 + 4 = 23;  
4) 78 + 23 = 101;  
5) 101 + 9 = 110.  

При збігу контрольної цифри з цифрою 9, що 
додається для кратності, – штрих-код правильний. 

 
Приклад 2. Обчислити контрольний розряд для такого 
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штрих-коду: 4606453849072. 
Метод перший: 
1. Рухаючись справа наліво, необхідно підсумувати 

всі цифри на парних позиціях: 7+9+8+5+6+6=41.  
2. Потім помножити отриманий результат на 3: 

41⋅3=123. 
3. Далі підсумувати цифри на непарних позиціях, 

починаючи з третьої за рахунком цифри: 
0+4+3+4+0+4=15. 

4. Потім підсумувати результати, отримані в 
пунктах 2 і 3: 123+15=138. 

5. Потрібно округлити отриманий результат у 
більшу сторону до найближчого кратного десяти. У 
нашому випадку це 140.  

6. Потім від цього числа відняти суму, отриману 
при обчисленнях у пункті 4: 140–138=2. 

Отриманий результат відповідає контрольній 
(останній) цифрі штрих-коду, що говорить про 
достовірність товару. 

Метод другий: 

1. Необхідно підсумувати всі цифри на парних 
позиціях, рухаючись зліва направо: 6+6+5+8+9+7=41. 

2. Потім помножити отриманий результат на 
3:41⋅3=123. 

3. Далі підсумувати цифри на непарних позиціях без 
урахування контрольної цифри: 4+0+4+3+4+0=15. 

4. Потім необхідно підсумувати результати, 
отримані в пунктах 2 і 3: 123+15=138. 

5. Від отриманої суми потрібно залишити тільки 
число одиниць. У нашому випадку це 8. 

6. Потім це число відняти від 10: 10–8=2. 
Отриманий результат відповідає контрольній цифрі 

штрих-коду, що говорить про достовірність товару. Таким 
чином, сканери штрих-коду дуже швидко перевіряють 
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себе. У випадку, якщо контрольна цифра не збігається з 
результатом цих обчислень, то штрих-код неправильний. 
 

2.3. Порядок виконання та звітування 
 

1. Вибрати свій варіант вихідних даних (наведено 
нижче). 

2. Проаналізувати задані штрих-коди і отримані 
відомості внести в табл. 2.6 у той рядок, якому 
відповідають задані штрих-коди (за видами).  

3. Перевірити достовірність першого і третього 
штрих-кодів за контрольним розрядом.  

4. Розрахувати контрольну цифру другого штрих-
коду.  

5. На підставі виконаних пунктів 3, 4 і аналізу всіх 
штрих-кодів написати висновки з обґрунтуванням їх 
достовірності.  

Таблиця 2.6  
Інформація про задані штрих-коди 

Вид 
штрих-

коду 

Повний 
штрих-

код 

Цифровий код 
країни виробника товару контрольного 

розряду 
EAN–8      
EAN–13      
UPC–10      
UPC–12      
UPC–14      

Завдання для самостійної роботи  
Варіант 1 
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Варіант 2 

 
 
 
 
 
 

Варіант 3 
 

 
 

Варіант 4 
 

 
 

Варіант 5 
 

 
Варіант 6 
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Варіант 7 
 

 
 

Варіант 8 
 

 
 

Варіант 9 
 

 
 

Варіант 10 
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Практичне заняття № 3 
Тема: Національна система сертифікації 

 
3.1. Теоретичні відомості 

 
Система сертифікації УкрСЕПРО (далі – Система) –

національна система сертифікації продукції на Україні, 
призначена для проведення обов’язкової і добровільної 
сертифікації продукції (процесів, послуг). Основні 
принципи, структура і правила Системи регламентовані в 
ДСТУ 3410–96. В Системі здійснюються такі види 
діяльності: 1) сертифікація продукції (процесів, послуг);  
2) сертифікація систем управління якістю; 3) сертифікація 
систем управління навколишнім середовищем;  
4) сертифікація систем управління безпекою харчових 
продуктів; 5) атестація виробництв; 6) атестація аудиторів 
із сертифікації. Загальне керівництво Системою, 
організація і координація робіт із сертифікації 
здійснюються національним органом України зі 
сертифікації – спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавської влади. Сертифікація в Системі 
передбачає підтвердження третьою стороною показників 
(характеристик) продукції (процесів, послуг) на основі 
випробувань, обстеження, атестації виробництва і оцінки 
системи управління якістю. Сертифікацію продукції ділять 
на обов’язкову і добровільну. Обов’язкову сертифікацію 
проводять на відповідність вимогам нормативних 
документів, визначених законодавчими актами України, та 
нормативних документів, включених в Перелік продукції, 
належній обов’язковій сертифікації на Україні, який 
затверджується спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері підтвердження 
відповідності. Добровільну сертифікацію проводять в 
порядку, визначеному договором між замовником 
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(виробником, постачальником) і органом із сертифікації. 
При цьому підтверджується відповідність продукції 
(товарів, послуг) заявленим вимогам. Системою окремо 
передбачена сертифікація продукції, що імпортується. 
Сертифікація такої продукції відповідно до ДСТУ 3417 
проводиться за тими ж процедурами, що і вітчизняної. 
Процедура визнання результатів сертифікації продукції, 
що імпортується, здійснюється шляхом укладення 
міжнародної угоди про визнання результатів сертифікації і 
оформлення відповідного свідоцтва про визнання. 
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 
10.05.93 р. «Про стандартизацію і сертифікацію» 
обов’язкова сертифікація проводиться виключно в рамках 
державної системи сертифікації. При обов’язковій 
сертифікації перевірці підлягають такі групи показників, 
як безпека; сумісність і взаємозамінність; енерго- і 
ресурсозбережність; вплив на охорону навколишнього 
середовища. 

Зразковий перелік вихідних матеріалів для 

попереднього оцінювання системи якості і стану 

виробництва 

Технічна документація: 
– технічні умови на продукцію, виробництво якої 

оцінюється; 
– конструкторська документація на продукцію 

(паспорт, інструкція з експлуатації, загальний вигляд і 
специфікація); 

– маршрутна технологія виробництва продукції і її 
основних частин; 

– стандарти підприємства (методики, інструкції) на 
об’єкти; 

– показники, що характеризують якість 
виробництва продукції і застосовуються на підприємстві. 

Відомості про виробництво: 
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– структурна схема підприємства, включаючи 
основні і допоміжні виробничі підрозділи, інженерні й 
адміністративні служби з вказуванням зв’язків між ними; 

– річний обсяг випуску сертифікованої продукції у 
вартісному вираженні; 

– перелік найважливіших технологічних процесів і 
операцій. 

Попереднє (заочне) оцінювання системи якості 
здійснюється для визначення доцільності проведення робіт 
із сертифікації системи якості і розробки програми 
перевірки. Паралельно з аналізом наданих матеріалів 
проводиться збір і аналіз додаткових даних про якість 
продукції, що випускається підприємством, з незалежних 
джерел. Закінчується перевірка складанням письмового 
висновку. У випадку позитивного висновку підприємству 
відправляється один екземпляр висновку і проект договору 
про проведення остаточної перевірки системи якості. 
Остаточна перевірка й оцінка системи якості проводиться 
відповідно до розробленого на попередньому етапі плану, 
що містить такі дані: мету і сферу перевірки; склад комісії; 
дату і місце проведення перевірки; перелік документів, на 
відповідність яким проводиться перевірка; перелік 
структурних підрозділів, що перевіряються; назви 
елементів системи якості; розподіл обов’язків між членами 
комісії; джерела інформації про якість продукції; 
орієнтовні терміни проведення кожного з основних заходів 
перевірки; вимоги про конфіденційність інформації; 
перелік організацій, яким надається звіт про перевірку. 
Програма і методика перевірки розробляються з 
урахуванням вимог ДСТУ 3414-96. Для виконання 
програми перевірки, у разі потреби, розробляються такі 
форми документів: переліки контрольних запитань; форми 
реєстрації спостережень; форми документування 
допоміжних даних, що підтверджують висновки аудиторів. 
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Етапи проведення перевірки системи якості:  
1) проведення попередньої наради; 2) проведення 
обстеження; 3) проведення заключної наради;  
4) підготовка звіту про перевірку. 

Виробник зобов’язаний: оперативно інформувати 
орган з сертифікації про будь-які передбачувані зміни 
системи якості чи інші зміни, що можуть негативно 
впливати на її відповідність нормативним вимогам; 
погодитися з рішенням органу зі сертифікації про 
необхідність переоцінки системи якості в зв’язку з 
включенням передбачуваних змін чи проведення 
додаткового аналізу цих змін. Виробник не має права на 
використання сертифіката на систему якості в таких 
випадках: закінчення терміну дії, тимчасове призупинення 
чи анулювання сертифіката; зміна виробником власної 
системи якості, яка не була прийнята органом із 
сертифікації і яке може негативно впливати на 
відповідність системи якості діючим вимогам; внесення 
органом із сертифікації певних змін у правила системи, що 
виробник не зміг провадити на своєму підприємстві; 
виникнення інших обставин, що можуть негативно 
впливати на систему якості виробника. 
 

3.2. Порядок виконання і звітування 
 
1) Проаналізувати відомості, що приведені в 

сертифікаті відповідності (видається викладачем) та 
визначити: 

а) серійність продукції, що сертифікується; 
б) чи проводилось обстеження виробництва; 
в) чи проводилась атестація виробництва; 
г) чи сертифікується система якості виробництва 

продукції; 
д) термін дії сертифіката відповідності. 
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Користуючись отриманою інформацією заповнити 
таблицю 3.1. 

Для роботи використовувати матеріали, наведені в 
додатку Б посібника. 

2) Зробити висновки про доцільність застосування 
інших схем сертифікації з метою продовження терміну дії 
сертифіката відповідності. 

Таблиця 3.1 
Схема(моделі)сертифікації 

(вказати найменування продукції) 

Продук-
ція, що 

сертифі-
кується 

Назва робіт 
Документи, 

які видаються 
органом з 

сертифікації 
продукції 

Обсте-
ження 
вироб-
ництва 

Атеста-
ція 

вироб-
ництва 

Сертифі-
кація 

(оцінка) 
системи 
якості 

Випробу-
вання з 
метою  

сертифі-
кації 

Тех-
ніч-
ний 
на-

гляд 
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Завдання для самостійної роботи 
1 
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2 
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9 
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10 
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Практичне заняття № 4 
Тема: Вивчення вимог при сертифікації машин. 

Складання технічних умов на продукцію, процес, 
послугу 

 
4.1. Теоретичні відомості 

 
Процедури оцінки відповідності безпеки машин 

здійснюються згідно Технічного регламенту безпеки 
машин (затверджено ПКМУ від 30 січня 2013 р.  
№ 62). Технічний регламент розроблено з урахуванням 
Директиви Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. 
щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 
95/16/ЄС. Технічні умови (ТУ) – це нормативний 
документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають 
відповідати продукція, процеси та послуги. ТУ 
розробляють їх власники ініціативно або на замовлення, 
якщо: 

– немає національних стандартів на розроблювану 
продукцію;  

– потрібно конкретизувати, доповнити або 
підвищити вимоги чинних стандартів на дану продукцію; 

– ТУ розробляють на: один конкретний вид 
продукції; декілька однорідних видів продукції – групу 
однорідної продукції (групові ТУ). Основоположні 
документи, які встановлюють правила розробки, 
погодження та реєстрації ТУ: 

ДСТУ 1.3:2004 «Національна стандартизація. 
Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, 
прийняття та позначення технічних умов»; 

ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. 
Правила реєстрації нормативних документів»; 

ДСТУ – Н 4486:2005 «Система конструкторської 
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документації. Настанови щодо типової побудови технічних 
умов»; 

ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия». 
Позначення ТУ має бути наступним: 
– індекс документа – ТУ; 
– скорочена назва держави – У; 
– код продукції за ДК 016 (три перших знаки 

http://dkpp.rv.ua); 
– код підприємства (організація) – власника ТУ 

згідно з «Єдиним державним реєстром – вісім або десять 
знаків; 

– рік прийняття (чотири знаки) для ТУ, прийнятих 
уперше чи на заміну чинних ТУ – через двокрапку. 

Наприклад: ТУ У 27.1-21926977- 001:2004. 
Відповідно до вимог Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення» усі ТУ підлягають державній 
санітарно-епідеміологічній експертизі. Ухвалює ТУ 
власник, якщо інше не встановлено законодавством. 
Термін чинності ТУ: ТУ затверджують, найчастіше, без 
обмеження строку чинності. 

Реєстрування ТУ: реєструють державні 
підприємства, які підпорядковано центральному органу 
влади у сфері стандартизації. ТУ та зміни до них 
реєструють протягом трьох днів. Реєструють наступні ТУ: 
ТУ на продукцію серійного та масового виробництва, яку 
постачають самостійно; ТУ на послуги; ТУ іноземних 
фірм, на які підприємства України отримали право 
використання згідно з контрактом, за умови постачання 
продукції в Україну; ТУ, згідно з якими постачають 
продукцію для державних потреб. 

Не можуть бути об’єктами стандартизації 
натуральні продукти (нафта, вугілля, руди та інші корисні 
копалини), однак продукти їх перероблення, як результати 
людської діяльності, підлягають стандартизації. 
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Таблиця 4.1 
Вимоги до вмісту розділів ТУ 

Види ТУ ТУ на продукцію ТУ на продукцію, яка 
є складовою 

конструкторської 
документації 

Основоположні 
НД, які 

регламентують 
вимоги до 
побудови 

ДСТУ 1.2:2004 
ДСТУ 1.5:2003 

ДСТУ 1.2:2004 
ГОСТ 2.114-95 

ДСТУ-Н 4486:2005 

Розділи ТУ – сфера 
застосування; 
– нормативні 
посилання; 
– технічні вимоги 
(класифікація, 
параметри та 
розміри, основні 
показники та 
характеристики, 
вимоги до 
матеріалів, покупних 
виробів, 
комплектність, 
маркування, 
пакування); 
– вимоги безпеки; 
– правила 
приймання; 
– транспортування 
та зберігання; 
– правила 
експлуатування, 
ремонту; 
– гарантії виробника. 

– вступна частина; 
– технічні вимоги 
(основні параметри, 
основні показники 
(характеристики, 
властивості), 
функціональне 
призначення: вимоги 
до сировини, 
матеріалів, елементів 
конструкції, 
складових частин 
виробу); 
– вимоги безпеки; 
– правила приймання; 
– транспортування та 
зберігання; 
– правила 
експлуатації та 
ремонту; 
– гарантії виробника; 
– перелік НД, на які є 
посилання в ТУ 
(оформлюється як 
додаток до ТУ). 
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Анулювання реєстрації ТУ відбувається за умови 
закінчення строку дії, якщо на протязі трьох днів немає 
зміни щодо впровадження чинності. ТУ також анулюється, 
якщо в них порушено обов’язкові вимоги, встановлені 
чинними технічними регламентами чи законодавством 
України. 

У розділі «Сфера застосування» («Вступна 
частина») має бути назва продукції, її призначення та 
умови використання. 

Розділ «Нормативні посилання» починають 
словами: «У цих ТУ є посилання на такі нормативні 
документи». Список нормативних документів повинен 
містити позначення документів, їхні назви мовою 
оригіналу та переклад назви українською мовою у дужках. 
Документи у списку не нумеруються і розташовуються за 
зростанням їхніх реєстраційних номерів. 

Розділ «Технічні вимоги» залежно від 
особливостей продукції може містити перелічені у  
табл. 4.1 підрозділи. 

У розділі повинні бути зазначені показники якості 

та експлуатаційні характеристики продукції стосовно 
умов і режимів експлуатації (застосування) і умов та 
режимів випробовування, а також вимоги з уніфікації, 
сумісності та взаємозамінності. 

Залежно від характеру та призначення продукції 
(послуги) в розділі повинні бути установлені специфічні 
вимоги до якості, яким повинна відповідати продукція: 
фізико-хімічні, механічні та інші властивості; техніко-
економічні та експлуатаційні показники; показники 
надійності; вимоги до конструкції, художньо-естетичні, 
органолептичні, ергономічні та інші показники; вимоги до 
вихідної продукції, комплектувальних виробів, сировини, 
матеріалів, речовин, напівфабрикатів, що їх 
використовують під час виготовлення продукції або її 
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експлуатації; вимоги взаємозамінності запасних та змінних 
складових частин; стабільність параметрів у часі та під 
дією зовнішніх впливів; транспортабельність, стійкість до 
дії зовнішнього середовища у законсервованому та 
упакованому вигляді тощо. На початку розділу наводять 
основні параметри, які можна представити у вигляді 
таблиці. Наводять показники функціонального 
призначення, режими і умови експлуатації, умови 
випробувань, вимоги до надійності, змащування, збирання 
виробу, маркування; вимоги до кількості обслуговуваного 
персоналу та його кваліфікації, умови підготовки до 
фарбування; монтажно-технологічні вимоги тощо.  

Далі треба наводити дані про комплектність 
постачання продукції, що охоплює перелік складових 
частин, які постачають замовнику і які не є 
взаємозамінними, запасних частин, приладдя, 
інструментів, а також експлуатаційних документів, 
необхідних для монтування, налагоджування, експлуатації, 
ремонтування, консервування, утилізації та ліквідації 
(ізолювання) продукції. 

У розділах «Вимоги безпеки» та «Вимоги охорони 

довкілля, утилізація» повинні бути наведені вимоги, що 
забезпечують безпечність для життя та здоров’я персоналу 
(споживачів) і майна в процесі виготовлення, 
монтування, налагоджування, транспортування, зберігання, 
експлуатації (надавання послуг), ремонту, консервування, 
утилізації та ліквідації продукції, а також вимоги охорони 
довкілля та запобігання аваріям і техногенним 
катастрофам.  

У розділі «Правила приймання» зазначають 
порядок контролювання продукції (послуги), вимоги 
безпеки під час проведення випробовувань, порядок та 
умови пред’явлення та приймання продукції, розмір 
партій, що пред’являються для контролювання, 
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необхідність та час витримування продукції до початку 
приймання, супровідну пред’явницьку документацію, а 
також необхідність сертифікаційних випробовувань (за 
обов’язкової сертифікації). 

У розділі «Методи контролювання 

(випробовування, аналізу, вимірювання)» зазначено 
методи та засоби контролювання всіх параметрів, норм, 
вимог та характеристик продукції (послуги), встановлених 
у розділах «Технічні вимоги» та «Вимоги безпеки, охорони 
довкілля та утилізація» в послідовності викладу пунктів 
цих розділів з посиланням на перелік засобів вимірювання, 
інструменту, оснащення, матеріалів та реактивів, 
необхідних для контролювання і випробовування за його 
необхідністю. 

У розділі «Транспортування та зберігання» 
наводять вимоги до умов транспортування, вибору виду 
транспортних засобів, способу кріплення, засобів, які 
гарантують збереження продукції під час транспортування. 

У розділі «Правила експлуатування, ремонту» 
наводять вимоги до налагодження, обслуговування, 
ремонту продукції, її монтаж, налагодження. 

У розділі «Гарантії виробника» окреслюють 
обов’язки виробника (постачальника) продукції 
гарантувати відповідність продукції вимогам ТУ, а також 
встановлюють вид, тривалість гарантійного строку і 
моменту його відліку, а також права та застереження 
виробника. 

У додатку до ТУ приводиться перелік засобів 
вимірювання, обладнання, потрібних для підготовки та 
проведення контролю та випробовування продукції. 

У розділі «Транспортування та зберігання» 
зазначають вимоги до умов транспортування, вибору виду 
транспортних засобів, до способів кріплення, до заходів, 
які гарантують збереження якості та комплектності під час 
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транспортування і зберігання, вимоги до особливостей 
навантажування та вивантажування продукції, вимоги до 
транспортування приладів, комплектувальних виробів. 
Вимоги до умов зберігання повинні містити інформацію 
про місце та умови зберігання, що забезпечують зберігання 
якості та споживчих властивостей продукції, способи 
захисту продукції від впливу зовнішнього середовища 
(вологи, сонячних променів, шкідливих випарів тощо), 
температурний режим зберігання, термін зберігання.  

У розділі «Правила експлуатування, ремонту» 
наводять вказівки про встановлювання, монтування, 
налагоджування, застосування, обслуговування, 
ремонтування продукції на місці її експлуатації, а також її 
демонтування, утилізацію, ізоляцію та ліквідацію (за 
необхідності). У розділі повинні бути наведені вказівки за 
яких умов здійснюють роботи для підготування виробу до 
експлуатації. У розділі, у разі необхідності, повинні бути 
наведені вимоги до рівня кваліфікації робітників. 
 

4.2. Порядок виконання та звітування 
 

1. Отримати завдання у викладача. 
2. Розробити проект ТУ згідно до вимог НД (ДСТУ 

1.3:2004, ДСТУ-Н 4486:2005). 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

25.140.30 – «Машинобудування» 
http://www.complexdoc.ru/norms/ 

Ручний інструмент. Слюсарно-монтажні 
інструменти. 

1. ГОСТ 1184-80 «Стамески плоскі і напівкруглі» 
(Стамески плоские и полукруглые. Технические условия). 

2. ГОСТ 1184-80 Долота теслярські і столярні 
(Долота плотницкие и столярные. Технические условия.)  
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3. ГОСТ 17199-88 Викрутки слюсарно-монтажні 
(Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия). 

4. ГОСТ 17270-71 Рамки ножівкові (Рамки 
ножовочные ручные. Технические условия.). 

25.140.53. – Підйомно-транспортне обладнання 
http://www.complexdoc.ru/norms/ 

1. ГОСТ 20-85 Стрічки конвеєрні гумотканинні 
(Ленты конвейерные резинотканевые. Технические 
условия). 

2. ГОСТ 2105-75 Крюки ковані (Крюки кованые и 
штампованые. Технические условия). 

3. ГОСТ 16140-77 Стелажі збірно-розбірні 
(Стеллажи сборно-разборные. Технические условия). 

4. ГОСТ 28648-90 Колеса кранові (Колеса крановые. 
Технические условия). 

5. ГОСТ 29168-91 Підйомники мачтові вантажні 
будівельні. (Подъемники мачтовые грузовые 
строительные. Технические условия.) 

25.140.43 Дорожно-транспортная техника 
http://www.complexdoc.ru/norms/. 

1. ГОСТ Р 50511-093 Колеса з легких сплавів для 
пневматичних шин (Колеса из легких сплавов для 
пнематических шин. Общие технические условия). 

2. ГОСТ 51266-99 Автомобільні транспортні засоби 
(Автомобильные транспортные средства. Обзорность с 
места водителя. Технические требования. Методы 
испытаний). 

3. ГОСТ 51900-2002 Засоби транспортні механічні 
(Средства транспортные механические двухколесные. 
Подставки для паркования боковые и центральные. Общие 
технические условия). 

25.140.91 Строительные материалы и 
строительство. 

1. ГОСТ 10037-83 Автоклави для будівельної галузі 
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(Автоклавы для строительной индустрии. Технические 
условия). 

2. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системи вентиляційні 
(Системы вентиляционные. Общие требования). 

3. ГОСТ 12367-85 Млини трубні помольних 
агрегатів (Мельницы трубные помольных агрегатов. 
Общие технические условия). 

4. ГОСТ 12375-70 Дробарки однороторні крупного 
дроблення (Дробилки однороторные крупного дробления. 
Технические условия). 

25.140.65 Сільське господарство. 
1. ГОСТ 30506-97 Машини ручні електричні 

(Машины ручные электрические. Частные требования 
безопасности и методы испытаний цепных пил). 

2. ГОСТ 52291-2004 Навантажувачі лісу 
(Погрузчики леса. Оборудование манипуляторного типа. 
Общие технические условия). 

 
Практичне заняття № 5 

 
Тема: Складання програми випробувань 

 
5.1. Теоретичні відомості 

 
Нормативні документи: 
ДСТУ 3974-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА 

ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. 
Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. 
Загальні положення. 

ГОСТи та ДСТУ (джерело:  
http://www.complexdoc.ru/norms/). 

Машини після їх виготовлення підлягають 
випробуванням. При випробуваннях відбувається 
перевірка працездатності машини і одержання її 
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показників та характеристик. Випробування проводять 
відповідно до Програми і методики випробувань. Вони 
бувають попередні, приймальні і приймально-здавальні. 

1. Попередні випробування проводять з метою 
перевірки якості виготовлення та складання машин, а 
також перевірки відповідності показників дослідного 
зразка машини вимогам технічної документації. 

2. Приймальні випробування проводять з метою 
визначення можливості вироблення машин у серійному 
виробництві. 

Приймально-здавальні випробування – основна 
форма вихідного контролю якості машин при їх серійному 
виробництві. 

Нижче розглянемо як формується програма 
випробувань. 

У програму випробувань, як правило, включають 
розділи: 

Об’єкт випробувань із зазначенням повного 
найменування, марки, індексу і позначення, кількості 
зразків і їх пробіг (наробіток) до початку випробувань. 

Мета випробувань із зазначенням конкретних 
завдань, які повинні бути вирішені як в процесі 
проведення, так і по їх завершенні при аналізі результатів. 

Загальні положення із зазначенням: переліку 
документів на проведення випробувань; місця і термінів 
проведення випробувань; переліку раніше проведених 
випробувань, в тому числі стендових і поагрегатних, що 
пояснюють стан відпрацювання конструкції; переліку 
керівних документів, що використовуються при 
проведенні випробувань; обґрунтування обраного методу 
випробувань (при необхідності). 

Умови та порядок проведення випробувань, де 
вказується: характеристика місця і устаткування для 
випробувань; метеорологічні умови проведення і 
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допустимі відхилення умов випробувань від заданих в 
технічних умовах (ТУ) або тактико-технічних завданнях 
(ТТЗ, ТЗ), або інший нормативних документах; вимоги до 
технічного обслуговування, зберігання машини; взаємодія 
організацій, що беруть участь у випробуваннях; 
матеріально-технічне забезпечення, в тому числі 
допоміжні технічні засоби, необхідні матеріали і запасні 
частини, транспортне обслуговування, необхідна 
конструкторська і технологічна документація на машину; 
метрологічне забезпечення, включаючи застосовувані 
вимірювальні прилади і апаратуру, необхідні для 
досягнення необхідної точності одержуваної 
вимірювальної інформації; вимоги до кваліфікації 
персоналу, який виконує випробування і обслуговування; 
вимоги техніки безпеки. 

Обсяг випробувань, де передбачається: перелік 
етапів випробувань і експериментів (перевірок) та 
послідовність їх проведення; перелік кількісних і якісних 
показників експлуатаційних властивостей машини, які 
підлягають визначенню і оцінці; тривалість, в тому числі 
посезонно; загальні напрацювання (пробіг) машини в 
процесі випробувань; циклічність випробувань (при 
необхідності). 

Етапи і методи випробувань, де вказується: перелік 
основних пунктів, які входять до методики проведення 
випробувань для визначення і оцінки експлуатаційних 
властивостей і характеристик машини; порядок і способи 
реєстрації, обробки, аналізу та оцінювання результатів 
випробувань; вимоги до достовірності і точності обробки 
отриманої інформації; вимоги техніки безпеки 
експерименту і охорони навколишнього середовища. 

Звітність із зазначенням: переліку звітних 
документів, оформлених в процесі випробувань і після їх 
завершення, порядок їх узгодження і затвердження, строки 
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подання; переліку розсилки або пред’явлення звітних 
документів. 

Додаток, де вказують перелік нормативних 
документів, які застосовуються при випробуваннях та інші 
пояснення. 

 

5.2. Приклад виконання завдання 
 

Завдання: скласти методику стендових випробувань 
заднього моста вантажного автомобіля ЗІЛ 130. 

Методика випробувань. 
1. Об’єкт випробувань: задній ведучий міст 

автомобіля ЗІЛ 130. На випробування представляється 
один дослідний зразок заднього ведучого моста. На час 
досліджень маємо: напрацювання – 0 мотогодин, пробіг – 0 км. 

2. Мета випробувань: підтвердження нормального 
функціонування дослідного зразка заднього ведучого 
моста автомобілів в умовах стендових випробувань, 
наближених до реальних умов експлуатації. 

3. Умови і порядок проведення випробувань 

3.1. Характеристика місця і устаткування для 

випробувань: випробування проводяться на 
випробувальному стенді, який розташовано в 
спеціалізованому корпусі випробувальних споруд. 

3.2. Метеорологічні умови проведення випробувань: 
метеорологічні умови проведення випробувань: 
температуру повітря в приміщенні, де розташовано стенд –
18...22º С, вологість – 60...75%. 

3.3. Вимоги до технічного обслуговування: під час 
проведення випробувань обслуговування випробувального 
стенда і моста має проводитися відповідно до інструкцій з 
експлуатації. 

3.4. Взаємодія організацій, що беруть участь у 

випробуваннях 
Під час випробувань допускається присутність 
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представника замовника та інших зацікавлених осіб (за 
погодженням з виконавцем). 

3.5. Матеріально-технічне забезпечення випробувань 
Забезпечення випробувань паливно-мастильними 

матеріалами, інструментом, допоміжними засобами, 
транспортом, документацією з експлуатації, 
обслуговування та ремонту випробувального стенда 
покладається на виконавця робіт. Постачання запасних 
частин, необхідної конструкторської та технологічної 
документації для дослідного зразка заднього моста 
покладаються на замовника робіт. 

3.6. Метрологічне забезпечення випробувань 
Випробувальний стенд має сертифікат і проходить 

метрологічну атестацію та повірку відповідно до вимог. 
Вимірювальні прилади та інструмент, які 
використовуються під час випробувань, проходять 
відповідну метрологічну повірку і мають відповідні 
підтверджуючі документи. 

3.7. Вимоги до кваліфікації персоналу: інженер із 
випробувань не нижче 2-ї категорії, слюсарі – не нижче  
5-го розряду. 

4. Обсяг випробувань 

4.1. Перелік етапів випробувань і послідовність їх 

проведення 

Випробування проводяться позмінно в один етап. 
Протягом цього етапу на випробуваний задній міст 
підводиться вхідна частота обертання 2500 об./хв з 
максимально можливим обертовим моментом 800 Нм. 
Навантаження на напівосьових навантажувальних 
пристроях при цьому встановлюється в 350 Нм. 

4.2. Перелік визначених показників: зовнішній стан 
випробовуваного ведучого моста, його зовнішня геометрія, 
температура моста в районі правої і лівої маточини і 
редуктора. 
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4.3. Тривалість випробувань: протягом  
10 календарних днів, кожна випробувальна зміна триває 
протягом 6...8 годин. 

4.4. Загальні напрацювання в процесі випробувань 
становить  60 мотогодин. 

5. Порядок проведення випробувань 

5.1. Методика виконання випробувань. При 
проведенні випробувань проводити операції в такій 
послідовності: 

1. Встановити випробовуваний задній міст на 
випробувальний стенд відповідно до інструкції з 
експлуатації випробувального стенда і технічної 
документації. 

2. Провести зовнішній контрольний огляд 
випробувального стенда. 

3. Перевірити рівень трансмісійної оливи і 
регулювальні параметри. 

4. Запустити стенд і вивести його на заданий режим 
навантаження. 

5. Після закінчення випробувальної зміни провести 
контрольний огляд і дефектування випробувального 
стенда та моста. 

6. Скласти відповідний протокол випробувань, в 
який внести дані про поточний стан випробуваного 
заднього моста, а також дані про стан випробувального 
стенда. Заміри температур, проведені в процесі 
випробувань, заносяться у відповідний розділ протоколу із 
зазначенням часу проведення заміру і напрацювання (в 
мотогодинах). 

5.2. Порядок і способи реєстрації результатів 

випробувань 
За результатами випробувань складається 

відповідний протокол, до якого заносяться дані про стан 
випробуваного моста і величини температур в редукторі і 
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маточинах із зазначенням часу виміру і поточного 
напрацювання. 

5.3. Вимоги до достовірності і точності 

результатів 
Достовірність отриманих результатів випробувань 

досягається шляхом їх проведення на атестованому 
випробувальному стенді і за рахунок застосування при 
випробуваннях повірених засобів вимірювання (приладів) і 
інструменту, а також атестованих і гостованих методик 
виконання вимірювань (МВВ). 

5.4. Вимоги з техніки безпеки і охорони 

навколишнього середовища 
При проведенні випробувань повинні виконуватися 

вимоги техніки безпеки випробувальних робіт на стенді, а 
також вимоги техніки безпеки при експлуатації, 
обслуговуванні та ремонті випробуваного заднього 
ведучого моста. Повинні бути проведені заходи щодо 
недопущення забруднення навколишнього середовища 
поза територією стенда паливно-мастильними матеріалами 
і виробничим сміттям. 

6. Звітність за результатами випробувань 

Після завершення кожної випробувальної зміни 
оформлюється протокол випробувань, що підписується 
керівником робіт. Виявлені шляхом випробувань 
несправності і пошкодження заднього моста або стенда 
відображаються у відповідному розділі протоколу 
випробувань. Копії протоколів випробувань підшиваються 
в додаток звіту випробувань. 

За результатами випробувань складається звіт в 
двох екземплярах, що підписується керівником з боку 
виконавця і керівником з боку замовника.  
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5.3. Порядок виконання та звітування 
 

1. Отримати завдання у викладача. 
2. Скласти програму випробувань. 
3. Оформити у вигляді звіту на папері формату А4. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
Скласти методику випробувань згідно варіанта: 
1) Крана стрілового самохідного КБМ-401.ХЛ. 
2) Крана стрілового самохідного КБМ-401 П-41. 
3) Крана стрілового КС-8362ХЛ. 
4) Екскаватора CLG 220 LC. 
5) Бульдозера Б10М. 
6) Бульдозера Четра Т15. 
7) Трактора промислового ТС-10 «Добриня». 
8) Трактора промислового спеціального ПТ-14с. 
9) Устаткування захисту від перекидання  

бульдозера. 
10) Партії (200 штук) гайок М 20. 
11) Млина МЦ для помолу цементного клінкеру та 

домішок 
12) Змішувача лопатевого двохвального С-100. 

 

Практичне заняття № 6 
 

Тема: Обробка результатів випробувань 
 

6.1. Теоретичні відомості 
 

Кореляційно-регресійний аналіз використовують 
для вивчення взаємозв’язку між величинами (y) та (x). 
Вихідні значення факторного і результативного показників 
розміщено в комірках, наприклад Ві:Сn. Для виявлення 
сили взаємозв’язку в MSExcel обчислюється парний 
коефіцієнт лінійної кореляції за допомогою спеціальної 
функції КОРРЕЛ. Для цього необхідно табличний курсор 
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встановити у вільну комірку. На панелі інструментів 
натиснути кнопку Вставка функции (fx). У діалоговому 
вікні Мастер функции обрати категорію Статистические 
і функцію КОРРЕЛ, після чого натиснути кнопку Ок. 

 

 

Вводимо діапазон даних Вартість основних 

виробничих фондів в поле Масив 1 (В1:Вi). В поле  
Масив 2 вводимо діапазон даних Випуск продукції (С1:Сn): 

 

 

 

У комірці А13 з’явиться значення коефіцієнта 
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кореляції – 0,854 (див. нижче). 
 

Рис. 6.1. Результати розрахунку сили зв’язку між ознаками 
 

Значення коефіцієнта кореляції понад 0,85. Можна 
говорити про те, що протягом періоду спостереження був 
високий ступінь прямого лінійного взаємозв’язку між x та 
y. 

 
6.2. Порядок виконання та звітування 

 
1. Отримати завдання у викладача у вигляді таблиці 

даних. 
2. Побудувати діаграму розсіювання, розрахувати 

коефіцієнт кореляції за наведеними даними. 
3. Оцінити рівень значущості кореляції. Зробити 

висновок. 
4. Оцінити на рівні значущості 0,01 (0,05) довірчий 

інтервал для середнього показника за даними отриманої 
таблиці. 

5. Оформити у вигляді звіту на папері формату А 4. 
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Завдання для самостійної роботи 

 
Опір розриву зразків глинистого чорнозему 

 
 Для структурних 

зразків, гс/см2 
Для безструктурних 

зразків, гс/см2 
Вологість 
ґрунту, % 

Середнє Межі зміни Середнє Максимальне 

5–8 – – 3651 5191 
6–9 806 693…941 3500 4860 
9–10 1020 491…1666 1547 1708 
10–13 1760 1215…2171 2781 2909 
15–17 587 277…951 937 1369 
17–19 194 121…274 750 1020 
19–23 129 42…190 570 1290 
23–26 82 64…124 358 715 
27–30 87 37…163 558 558 
30–33 78 22…139 199 219 
34–37 49 40…59 – – 

 

2. Значення коефіцієнтів внутрішнього тертя  fВ  та 
зчеплення С 

 

Тип ґрунту Глибина, 
см 

Відносна 
вологість, % 

fВ С, МПа 

Суглинок, 
стерня 

5–10 16–17 0,70 0,5 
5–10 21–22 0,47 0,35 
20–25 13–14 0,54 0,40 

Ґрунт під 
висів 

2–5 19–20 0,45–0,62 0,20 
5–10 21–23 0,40–0,42 0,05 

Поклад 0–5 16–20 0,70–0,73 0,52 
Супісь з 

дерновим 
покривом 

0–10 8–10 0,74 0,18 

25–30 2–4 0,74 0,70 
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3. Тимчасовий опір зсуву та згину 

 
Вологість 
ґрунту, % 

Тимчасовий опір зсуву, 
гс/см2 

Тимчасовий опір згину, 
гс/см2 

Структурні 
зразки 

Безструктур-
ні зразки 

Структурні 
зразки 

Безструктур-
ні зразки 

6–8 5279 9475 4695 12870 
8–10 5200 8595 5370 – 
10–12 4955 – 4770 13090 
12–15 3712 6695 – – 
15–17 2651 2802 2583 – 
18–19 1735 2260 – – 
19–22 960 1802 1968 3800 
22–25 172–1183 2158 827 2010 
>25 499–5370 1262 – – 

 
На практиці для оцінки ступеня взаємозв’язку 

можна керуватись наступними емпіричними правилами: 
1) r>0,95 –  існує практично лінійна залежність; 
2) 0,80<r<0,95 – сильний ступінь лінійної залежності; 
3) 0,60<r<0,80 – залежність лінійного зв’язку; 
4) r<0,40 – лінійний зв’язок виявити не вдалося. 
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Перелік використаних скорочень 

 
 
ISA – International Federation of the National Standardizing 

Associations; 
ISO – International Standardization Organization; 
СОУ – стандарти організацій України; 
IEC – Міжнародна електротехнічна комісія; 
CEN – Європейський комітет зі стандартизації; 

CENELEC – Європейський комітет зі стандартизації в 

електротехніці; 

STACO – Комітет з вивчення наукових принципів 

стандартизації; 

WTO – Світова організація  торгівлі; 

GATT – генеральні угоди з тарифів і торгівлі; 

CEN – Європейський комітет стандартизації; 

OIML – Міжнародна організація законодавчої метрології; 
СООМЕТ – регіональна організація державних 

метрологічних установ Центральної та Східної Європи; 
EOQ – Європейська організації з якості; 
ЄС – Європейський Союз; 
AIM – Міжнародною асоціацією виробників технологій 

автоматичної ідентифікації; 
ЕАN / UPC – Міжнародна асоціація товарної нумерації 

продукції; 
НТД – нормативно-технічний документ; 
ТЗ – технічне завдання; 
ТУ – технічні умови; 
ТК – технічні комітети; 

НД – нормативний документ; 

КНД – керівний нормативний документ; 
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ДП УкрНДНЦ – Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації 

та якості; 
ДСТУ – державні стандарти України; 

ГСТУ – галузевий стандарт України; 

СТТУ – стандарти науково-технічних та інженерних 

товариств і спілок; 

СТП – стандарти підприємств; 

КС – комплексна стандартизація; 
Держстандарт – Державний комітет України з 

стандартизації, метрології та сертифікації; 
УкрНДІССІ – Український науково-дослідний інститут 

стандартизації, сертифікації та інформатики; 
ДНДІ «Система» – Державний науково-дослідний 

інститут «Система»; 
УкрЦСМ – Український державний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації; 
НДР – науково-дослідна робота; 

ЕСКД – Єдина система конструкторської документації; 
ЕСТД –  Єдина система технологічної документації; 
ДСВ – Державна система забезпечення єдності 

вимірювань; 
ССБП – Система стандартів безпеки праці; 
ЄСТПВ – Єдина система технологічної підготовки 

виробництва; 
СРПВ – Система розробки і постановки продукції на 

виробництво; 
МДР – Міждержавна рада із стандартизації, метрології 

та сертифікації; 
НТК – науково-технічна комісія; 
РГ – робоча група; 
УкрСЕПРО – українська національна система 

сертифікації; 
ВІС – вимірювально-інформаційна система. 
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ДОДАТОК А 

 
Текст відповідає Державному стандарту України 

Порядок сертифікації продукції машинобудування (ДСТУ 
3413-96) [39]: 
 

5.3. Визначення схеми сертифікації 
 

5.3.1. Схема сертифікації визначається ЦСБО під 
час розгляду заявки з урахуванням бажання Заявника, 
особливостей та стану виробництва конкретної продукції. 

5.3.2. Схема 1. Сертифікація одиничних виробів 
продукції. Випробування з метою сертифікації 
проводяться щодо кожного виробу, заявленого на 
сертифікацію. Сертифікат в даному випадку видається 
терміном дії, що встановлюється ЦСБО, але не більше 
одного року і в ньому зазначається заводський номер 
виробу. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією 
не проводиться. 

5.3.3. Схема 2. Сертифікація партії продукції. 
Випробування з метою сертифікації проводяться (при 
наявності у Заявника всієї партії) на зразках, відібраних від 
заявленої партії в порядку та кількості, встановлених 
ЦСБО відповідно з вимогами НД на продукцію. За 
позитивними результатами сертифікаційних випробувань 
видається сертифікат відповідності терміном дії, що 
встановлюється ЦСБО, але не більше одного року з 
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наведенням розміру сертифікованої партії (або всіх 
заводських номерів продукції). При застосуванні цієї 
схеми технічний нагляд не проводиться. 

5.3.4. Схема 3. Сертифікація продукції, що 
випускається серійно (без обстеження виробництва). Ця 
схема передбачає аналіз наданої Заявником інформації та 
документації щодо стану виробництва продукції, 
випробування на зразках, відібраних з партії продукції, що 
надійшла з підприємства-виробника даної продукції, та 
подальший технічний нагляд з періодичністю проведення, 
яка встановлюється ЦСБО, але не рідше одного разу через 
шість-дев’ять місяців від початку терміну дії сертифіката 
відповідності, шляхом проведення контрольних 
випробувань зразків сертифікованої продукції, що 
відбираються з виробництва, або у постачальника, або з 
торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, які встановлені 
в програмі технічного нагляду. Сертифікат відповідності 
видається з терміном дії, що встановлюється ЦСБО, але не 
більше одного року, що встановлюється ліцензійною 
угодою. Ця схема сертифікації може бути застосована на 
стадії розробки та поставлення продукції на виробництво. 
При цьому, з метою сертифікації можуть бути зараховані 
приймальні випробування за умови їх проведення в 
акредитованій ВЛ за участю ЦСБО. 

5.3.5. Схема 4. Сертифікація продукції, що 
випускається серійно (з обстеженням виробництва). Ця 
схема передбачає обстеження виробництва заявленої 
продукції за вимогами ДСТУ 395, випробування з метою 
сертифікації зразків продукції, відібраних на підприємстві-
виготовлювачі даної продукції, подальший технічний 
нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, не 
рідше одного разу на рік від початку терміну дії 
сертифіката відповідності шляхом обстеження 
виробництва або проведення контрольних випробувань 
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зразків продукції, що відбираються з виробництва або у 
постачальника, або з торгівлі. Обсяг, порядок, 
періодичність проведення технічного нагляду та кількість 
зразків продукції, що підлягають контрольним 
випробуванням, встановлюються ЦСБО і регламентуються 
програмою технічного нагляду. Сертифікат відповідності 
видається терміном дії, що встановлюється ЦСБО, але не 
більше двох років, що встановлюється ліцензійною 
угодою.  

5.3.6. Схема 5. Сертифікація продукції, що 
випускається серійно (з проведенням атестації 
виробництва). Ця схема передбачає проведення атестації 
виробництва заявленої продукції за вимогами ДСТУ 3414, 
випробування з метою сертифікації зразків продукції, 
відібраних на підприємстві-виготовлювачі даної продукції, 
подальший технічний нагляд за виробництвом 
сертифікованої продукції, за атестованим виробництвом 
(контроль атестованого виробництва, проведення 
контрольних випробувань) не рідше одного разу на рік від 
початку терміну дії атестата виробництва. Процедури 
технічного нагляду обираються відповідно до методів 
атестації виробництва, обсяг, порядок, періодичність 
проведення технічного нагляду та кількість зразків, що 
підлягають контрольним випробуванням і відбираються з 
виробництва або у постачальника чи з торгівлі, 
встановлюються ЦСБО і регламентуються програмою 
технічного нагляду. Сертифікат відповідності видається з 
терміном дії, що встановлюється ЦСБО, але не більше 
трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з 
урахуванням терміну дії атестата виробництва. Атестат 
виробництва видається терміном дії до трьох років. 

5.3.7. Схема 6. Сертифікація продукції, що 
випускається серійно (з оцінкою або сертифікацією 
системи управління якістю). Ця схема передбачає 
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сертифікацію систем управління якістю виробництва 
заявленої продукції за вимогами ДСТУ 3419 або оцінку 
дієвості елементів системи управління якістю на підставі 
призначення на виконання робіт в системі (за участю 
ЦСБО систем управління якістю чи аудиторів з 
сертифікації систем управління якістю), випробування з 
метою сертифікації зразків продукції, відібраних на 
підприємстві-виготовлювачі даної продукції, подальший 
технічний нагляд за сертифікованою системою управління 
якістю (контроль і оцінка дієвості системи управління 
якістю виробництва у відповідності до ДСТУ 3419) не 
рідше одного разу на рік від початку терміну дії 
сертифіката відповідності на систему управління якістю. 

Сертифікат відповідності видається з терміном дії, 
що встановлюється ЦСБО, але не більше п’яти років, що 
встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням 
терміну дії сертифіката відповідності на систему 
управління якістю. Сертифікат відповідності на систему 
управління якістю видається терміном дії до п’яти років. 
Оцінка системи управління якістю проводиться відповідно 
до вимог ДСТУ 3419, але без оформлення сертифіката 
відповідності на систему управління якістю. Примітка. В 
разі, якщо Заявник отримав сертифікат відповідності за 
результатами сертифікації одного або декількох 
найменувань одного типу, сертифікати відповідності на 
інші найменування продукції того ж самого типу можуть 
бути видані ЦСБО без повторного проведення обстеження, 
атестації виробництва або оцінювання чи сертифікації 
системи управління якістю, але з проведенням 
випробувань з метою сертифікації. 
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ДОДАТОК Б 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ 
УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 10 грудня 2013 року № 1463 

Про затвердження Переліку національних стандартів, 
добровільне застосування яких може сприйматися як доказ 
відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки 
машин 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про підтвердження 
відповідності» та пункту 2 плану заходів із застосування Технічного 
регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.01.2013 № 62, наказую: 

1. Затвердити Перелік національних стандартів, добровільне 
застосування яких може сприйматися як доказ відповідності машин 
вимогам Технічного регламенту безпеки машин, що додається. 

2. Державному підприємству «Український науково-дослідний 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 
забезпечити: 

– опублікування цього наказу в наступному номері 
щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти»; 

– оприлюднення на власному сайті Переліку національних 
стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ 
відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, 
та їх текстів. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики від 15.03.2011 № 99 «Про затвердження Переліку 
національних стандартів, які на разі добровільного застосування є 
доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту 
безпеки машин та устаткування». 
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4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням 
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 632 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Максюту А. А. 

 

Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України І. М. Прасолов 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

10.12.2013 № 1463 
ПЕРЕЛІК 

національних стандартів, добровільне застосування яких може 
сприйматися як доказ відповідності машин вимогам Технічного 

регламенту безпеки машин 
 

№ 
з/п 

Позначення 
нормативних 
документів 

Позначення 
міжнародних  

та регіо-
нальних 

нормативних 
документів 

Ступінь 
відпо-

відності 
згідно з 
ДСТУ 

1.7:2001 

Назви нормативних 
документів 

1 2 3 4 5 
1 ДСТУ prEN 

81–3:2004 
prEN 81–

3:1999 
IDT Норми безпеки до кон-

струкції та експлуатації 
ліфтів. Частина 3. Ліфти 
електричні і гідравлічні 
службові 

2 ДСТУ EN 
115:2003 

EN 115:1995 IDT Норми безпеки щодо 
конструкції і експлуатації 
ескалаторів і 
пасажирських конвеєрів 

3 ДСТУ EN 
289:2010 

EN 289:2004+ 
A1:2008 

IDT Устатковання для 
виробництва гуми та 
пластмас. Преси. Вимоги 
щодо безпеки 

4 ДСТУ EN 
292–1–2001 

EN 292–
1:1991 

IDT Безпечність машин. 
Основні поняття, загальні 
принципи проектування. 
Частина 1. Основна 
термінологія, методологія 

5 ДСТУ EN EN 292– IDT Безпечність машин. 
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292–2–2001 2:1991 Основні поняття, загальні 
принципи проектування. 
Частина 2. Технічні прин-
ципи та технічні умови 

6 ДСТУ EN 
294–2001 

EN 294:1992 IDT Безпечність машин. 
Безпечні відстані для 
запобігання можливості 
досягнення небезпечних 
зон руками 

 
1 2 3 4 5 
7 ДСТУ EN 

349-2002 
EN 349:1993 IDT Безпечність машин. 

Мінімальні проміжки, щоб 
уникнути здавлювання 
частин людського тіла 

8 ДСТУ EN 
378-2:2005 

EN 378-2:2000 IDT Холодильні установки та 
теплові насоси. Безпечність 
та екологічні вимоги. 
Частина 2. Проектування, 
спорудження, випробування, 
маркування та документація 

9 ДСТУ EN 
415-3:2005 

EN 415-3:1999 IDT Безпечність пакувальних 
машин. Частина 3. Машини 
для формування, наповню-
вання і запечатування 

10 ДСТУ EN 
418-2003 

EN 418:1992 IDT Безпечність машин. Пристрої 
аварійної зупинки. 
Функціонування і принципи 
проектування 

11 ДСТУ EN 
422:2005 

EN 422:1995 IDT Машини для виготовлення 
гумових і пластмасових ви-
робів. Безпечність. Машини 
для виготовлення порожни-
стих виробів, сформованих 
дуттям. Вимоги до кон-
струкції та виробництва 

12 ДСТУ EN 
457-2001 

EN 457:1992 IDT Безпечність машин. Звукові 
сигнали небезпеки. Загальні 
вимоги, проектування та 
випробування 

13 ДСТУ EN 
474-2:2004 

EN 474-2:1996 IDT Машини землерийні. 
Безпека. Частина 2. Вимоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 233

до бульдозерів 
14 ДСТУ EN 

474-3:2004 
EN 474-3:1996 IDT Землерийні машини. Вимоги 

безпеки. Частина 3. Вимоги 
до навантажувачів 

15 ДСТУ EN 
474-4:2005 

EN 474-4:1996 IDT Землерийні машини. Безпека. 
Частина 4. Вимоги до 
навантажувачів-екскаваторів 
із зворотною лопатою 

 
 

1 2 3 4 5 
16 ДСТУ EN 

547-1-
2001 

EN 547-1:1996 IDT Безпечність машин. Розміри 
людського тіла. Частина 1. 
Принципи визначення розмірів 
отворів для доступу до робочих 
місць у машинах 

17 ДСТУ EN 
547-2-
2001 

EN 547-2:1996 IDT Безпечність машин. Розміри 
людського тіла. Частина 2. 
Принципи визначення розмірів 
отворів для доступу 

18 ДСТУ EN 
547-3-
2001 

EN 547-3:1996 IDT Безпечність машин. Розміри 
людського тіла. Частина 3. 
Антропометричні дані 

19 ДСТУ EN 
563-2001 

EN 563:1994 IDT Безпечність машин. Температури 
поверхонь, доступних для дотику. 
Ергономічні дані для встановлен-
ня граничних значень температури 
гарячих поверхонь 

20 ДСТУ EN 
574-2001 

EN 574:1996 IDT Безпечність машин. Пристрої 
дворучного керування. 
Функціональні аспекти та 
принципи проектування 

21 ДСТУ EN 
614-1-
2001 

EN 614-1:1995 IDT Безпечність машин. Ергономічні 
принципи проектування. Частина 
1. Термінологія та загальні 
принципи 

22 ДСТУ 
prEN 614-

2-2002 

prEN 614-
2:2000 

IDT Безпечність машин. Ергономічні 
принципи проектування. Частина 
2. Взаємозв’язок між проекту-
ванням машин і робочих завдань 

23 ДСТУ EN 
617:2010 

EN 617:2001 IDT Підіймально-транспортне устат-
ковання та системи безперервної 
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дії. Устатковання для зберігання 
сипких матеріалів у силосних 
баштах, бункерах, резервуарах та 
вмістищах. Вимоги щодо безпеки 
та електромагнітної сумісності 

24 ДСТУ EN 
619:2008 

EN 619:2002 IDT Системи та підіймально-тран-
спортне устатковання безперерв-
ної дії. Вимоги безпеки та елек- 

 

1 2 3 4 5 
    тромагнітної сумісності (ЕМС) до 

устатковання для механічного 
переміщення вантажних одиниць 

25 ДСТУ EN 
626-

1:2003 

EN 626-1:1994 IDT Безпечність машин. Зниження 
ризику для здоров’я, спричиню-
ваного небезпечними речови-
нами, виділюваними машинами. 
Частина 1. Принципи і технічні 
вимоги для виробників машин 

26 ДСТУ EN 
626-

2:2003 

EN 626-2:1996 IDT Безпечність машин. Зниження 
ризику для здоров’я, спричиню-
ваного небезпечними речови-
нами, виділюваними машинами. 
Частина 2. Методологія 
визначення порядку перевіряння 

27 ДСТУ EN 
676:2006 

EN 676:2003 IDT Пальники газові автоматичні з 
примусовою подачею повітря 

28 ДСТУ EN 
690-2001 

EN 690:1994 IDT Сільськогосподарські машини. 
Гноєрозкидач. Вимоги безпеки 

29 ДСТУ EN 
693:2010 

EN 693:2001+ 
A1:2009 

IDT Верстати. Преси гідравлічні. 
Вимоги щодо безпеки 

30 ДСТУ 
prEN 703-

2002 

prEN 703:2001 IDT Сільськогосподарські машини. 
Машини для навантажування, 
змішування і (чи) подрібнювання 
та роздавання силосу. Вимоги 
безпеки 

31 ДСТУ EN 
704:2005 

EN 704:1999 IDT Сільськогосподарські машини. 
Прес-підбирач. Вимоги безпеки 

32 ДСТУ EN 
706-2003 

EN 706:1996 IDT Сільськогосподарські машини. 
Машини для обрізування вино-
градних лоз. Вимоги безпеки 

33 ДСТУ EN 
707:2005 

EN 707:1999 IDT Сільськогосподарські машини. 
Цистерни для рідких органічних 
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добрив. Вимоги безпеки 
34 ДСТУ EN 

709-2002 
EN 709:1997 IDT Сільськогосподарські та лісогос-

подарські машини. Мотоблоки з 
навісними роторними культива-
торами  та мотокультиватори з 
приводними колесами чи без них, 
керовані пішим оператором. 
Вимоги безпеки 

 

1 2 3 4 5 
35 ДСТУ EN 

745:2004 
EN 745:1999 IDT Сільськогосподарські машини. 

Косарки ротаційні та бичові. 
Вимоги безпеки 

36 ДСТУ EN 
786-2002 

EN 786:1996 IDT Садове обладнання. Машини з 
електроприводом для підстри-
гання газонів, для вирівнювання 
бордюрів, керовані пішим 
оператором. Вимоги безпеки 

37 ДСТУ EN 
791:2010 

EN 791:1995+ 
A1:2009 

IDT Установки бурові. Вимоги щодо 
безпеки 

38 ДСТУ EN 
792-1-2001 

EN 792-1:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 1. Інструменти для 
нерізьбових кріпильних деталей 

39 ДСТУ EN 
792-2-2001 

EN 792-2:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 2. Відрізні й 
обтискні інструменти 

40 ДСТУ EN 
792-3-2001 

EN 792-3:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 3. Інструменти 
для свердління і нарізання різьби 

41 ДСТУ EN 
792-4-2001 

EN 792-4:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 4. Інструменти 
необертові ударної дії 

42 ДСТУ EN 
792-5-2001 

EN 792-5:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 5. Дрилі ударно-
обертові 

43 ДСТУ EN EN 792-6:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
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792-6:2004 зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 6. Механізовані ін-
струменти для нарізевих кріпиль- 
них виробів 

44 ДСТУ EN 
792-7:2005 

EN 792-7:2001 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 7. Інструменти 
шліфувальні 

 
 

1 2 3 4 5 
45 ДСТУ EN 

792-8:2003 
EN 792-8:2000 IDT Ручні неелектрифіковані механі-

зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 8. Шліфувальні і 
полірувальні інструменти 

46 ДСТУ EN 
792-9:2004 

EN 792-9:2001 IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 9. Інструменти 
для шліфування штампів 

47 ДСТУ EN 
792-

10:2004 

EN 792-
10:2000 

IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 10. Механізовані 
інструменти стискальної дії 

48 ДСТУ EN 
792-

11:2004 

EN 792-
11:2000 

IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 11. Інструменти 
вирубувальні і ножиці 

49 ДСТУ EN 
792-

11:2004 

EN 792-
11:2000 

IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 11. Інструменти 
вирубувальні і ножиці 

50 ДСТУ EN 
792-

12:2003 

EN 792-
12:2000 

IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги без-
пеки. Частина 12. Пилки малі 
циркулярні, коливальної та 
зворотно-поступальної дії 

51 ДСТУ EN 
792-

13:2004 

EN 792-
13:2000 

IDT Ручні неелектрифіковані механі-
зовані інструменти. Вимоги 
безпеки. Частина 13. Інструменти 
для забивання кріпильних виробів 

52 ДСТУ EN 
811:2003 

EN 811:1996 IDT Безпечність машин. Безпечні від-
стані для запобігання досягненню 
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небезпечних зон ногами 
53 ДСТУ EN 

818-1-2001 
EN 818-1:1996 IDT Коротколанкові вантажопідій-

мальні ланцюги. Вимоги безпеки. 
Частина 1. Загальні умови 
приймання 

54 ДСТУ EN 
818-2-2001 

EN 818-2:1996 IDT Коротколанкові 
вантажопідіймальні ланцюги. 
Вимоги безпеки. Частина 2. 

 
 

1 2 3 4 5 
    Ланцюги некалібровані для 

стропів. Клас 8 
55 ДСТУ EN 

818-4-2001 
EN 818-4:1996 IDT Коротколанкові вантажо-

підіймальні ланцюги. Вимоги 
безпеки. Частина 4. Стропи 
ланцюгові. Клас 8 

56 ДСТУ EN 
818-6-2001 

EN 818-6:1996 IDT Коротколанкові 
вантажопідіймальні ланцюги. 
Вимоги безпеки. Частина 6. Стропи 
ланцюгові. Настанова з 
експлуатації і технічного 
обслуговування 

57 ДСТУ EN 
818-7:2005 

EN 818-7:2002 IDT Ланцюги коротколанкові вантажо-
підіймальні. Вимоги щодо безпеки. 
Частина 7. Ланцюги калібровані, 
Клас Т (Типи Т, DAT і DT) 

58 ДСТУ EN 
836:2004 

EN 836:1997 IDT Садове обладнання. Газонокосарки 
приводні. Вимоги безпеки 

59 ДСТУ EN 
842-2001 

EN 842:1996 IDT Безпечність машин. Візуальні 
сигнали небезпеки. Загальні 
вимоги, проектування та 
випробування 

60 ДСТУ EN 
848-1:2006 

EN 848-1:1998 IDT Безпечність деревообробних 
верстатів. Верстати для 
одностороннього фрезерування 
обертовим інструментом. Частина 
1. Одношпиндельні вертикально-
фрезерні верстати 

61 ДСТУ EN 
860:2006 

EN 860:1997 IDT Безпечність деревообробних 
верстатів. Верстати рейсмусові 
односторонні 

62 ДСТУ EN EN 894-1:1997 IDT Безпечність машин. Ергономічні 
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894-1-2001 вимоги до проектування 
індикаторів та органів керування. 
Частина 1. Загальні принципи 
взаємодії людини з індикаторами 
та органами керування 

63 ДСТУ EN 
894-2-2001 

EN 894-2:1997 IDT Безпечність машин. Ергономічні 
вимоги до проектування 
індикаторів та органів керування. 
Частина 2. Індикатори 

 
 

1 2 3 4 5 
64 ДСТУ EN 

894-3-2003 
EN 894-
3:2000 

IDT Безпечність машин. Ергономічні  
вимоги до проектування індикаторів і 
органів керування. Частина 3. Органи 
керування 

65 ДСТУ EN 
908:2005 

EN 
908:1999 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Машини 
зрошувальні з намотувальним 
барабаном. Вимоги безпеки 

66 ДСТУ EN 
909:2005 

EN 
909:1998 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Машини для 
кругового та фронтального 
зрошування. Вимоги безпеки 

67 ДСТУ EN 
940:2007 

EN 
940:1997 

IDT Безпечність деревообробних верстатів. 
Верстати деревообробні комбіновані 

68 ДСТУ EN 
953:2003 

EN 
953:1997 

IDT Безпечність машин. Огорожі. Загальні 
вимоги до проектування і 
конструювання нерухомих та рухомих 
огорож 

69 ДСТУ EN 
954-1:2003 

EN 954-
1:1996 

IDT Безпечність машин. Елементи безпеч-
ності систем керування. Частина 1. 
Загальні принципи проектування 

70 ДСТУ EN 
981-2001 

EN 
981:1996 

IDT Безпечність машин. Системи звукових 
і візуальних сигналів небезпеки та 
попередження 

71 ДСТУ EN 
982:2003 

EN 
982:1996 

IDT Безпечність машин. Вимоги безпеки до 
гідравлічних та пневматичних систем і 
їх складових частин. Гідравліка 

72 ДСТУ EN 
983:2003 

EN 
983:1996 

IDT Безпечність машин. Вимоги безпеки до 
гідравлічних та пневматичних систем і 
їх складових частин. Пневматика 
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73 ДСТУ EN 
1005-
1:2005 

EN 1005-
1:2001 

IDT Безпечність машин. Фізичні 
можливості людини. Частина 1. 
Терміни та визначення 

74 ДСТУ EN 
1005-
2:2005 

EN 1005-
2:2003 

IDT Безпечність машин. Фізичні 
можливості людини. Частина 2. Ручне 
переміщення машин та їхніх складових 
частин 

 
 
 

1 2 3 4 5 
75 ДСТУ EN 

1005-
3:2005 

EN 1005-
3:2002 

IDT Безпечність машин. Фізичні можли-
вості людини. Частина 3. Рекомендо-
вані обмеження зусиль під час роботи 
з машинами 

76 ДСТУ EN 
1012-
1:2005 

EN 1012-
1:1996 

IDT Компресори і вакуумні насоси. Ви-
моги безпеки. Частина 1. Компресори 

77 ДСТУ EN 
1012-
2:2006 

EN 1012-
2:1996 

IDT Компресори і вакуумні насоси. Вимо-
ги безпеки. Частина 2. Насоси 
вакуумні 

78 ДСТУ EN 
1032-2001 

EN 
1032:1995 

IDT Вібрація механічна. Випробування 
рухомих машин і механізмів для 
визначення значення емісії загальної 
вібрації. Загальні положення 

79 ДСТУ EN 
1037:2003 

EN 
1037:1995 

IDT Безпечність машин. Запобігання 
несподіваному пускові 

80 ДСТУ EN 
1050:2003 

EN 
1050:1996 

IDT Безпечність машин. Принципи 
оцінювання ризику 

81 ДСТУ EN 
1088:2003 

EN 
1088:1995 

IDT Безпечність машин. Блокувальні 
пристрої, з’єднані з огорожами. 
Принципи проектування і вибору 

82 ДСТУ EN 
1093-
1:2005 

EN 1093-
1:1998 

IDT Безпечність машин. Оцінювання 
вмісту в повітрі шкідливих речовин. 
Частина 1. Вибирання методу 
контролювання 

83 ДСТУ EN 
1114-
1:2008 

EN 1114-
1:1996 

IDT Машини для перероблення гуми та 
пластмас. Екструдери та екструзійні 
лінії. Частина1. Вимоги щодо безпеки 
для екструдерів 

84 ДСТУ EN 
1114-

EN 1114-
3:2001+ 

IDT Устатковання для виробництва гуми та 
пластмас. Екструдери та екструзійні 
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3:2010 A1:2008 лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки 
відвідних механізмів 

85 ДСТУ EN 
1175-
2:2010 

EN 1175-
2:1998+ 
A1:2010 

IDT Безпечність промислових наванта-
жувачів. Вимоги до електричних 
характеристик. Частина 2. Загальні 
вимоги до навантажувачів з двигунами 
внутрішнього згоряння 

 
1 2 3 4 5 

86 ДСТУ EN 
1218-
1:2006 

EN 1218- 
1:1999 

IDT Безпечність деревообробних 
верстатів. Верстати шипорізні. 
Частина 1. Односторонні шипорізні 
верстати з пересувним столом 

87 ДСТУ EN 
1218-
3:2008 

EN 1218- 
3:2001 

IDT Безпечність деревообробних 
верстатів. Шипорізні верстати. 
Частина 3. Верстати з ручною 
подачею і рухомим столом для 
обробляння будівельних 
лісоматеріалів 

88 ДСТУ EN 
1374-2002 

EN  
1374:2000 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Вивантажувачі для круглих 
силососховищ стаціонарні. Вимоги 
безпеки 

89 ДСТУ EN 
1417:2008 

EN  
1417:1996+ 

A1:2008 

IDT Машини для перероблення гуми та 
пластмас. Двовалкові вальці. 
Вимоги безпеки 

90 ДСТУ EN 
1417:2008 

EN  
1417:1996+ 

A1:2008 

IDT Машини для перероблення гуми та 
пластмас. Двовалкові вальці. 
Вимоги безпеки 

91 ДСТУ EN 
1492-
4:2008 

EN  
1492–4:2004 

IDT Текстильні стропи. Безпека. 
Частина 4. Підіймальні стропи для 
загального обслуговування, 
вироблені з натуральних і хімічних 
волокнистих канатів 

92 ДСТУ EN 
1494:2008 

EN 1494:2000 IDT Домкрати рухомі або пересувні та 
подібне підіймальне устатковання. 
Вимоги безпеки та методи 
випробування 

93 ДСТУ EN 
1495:2010 

EN  
1495:1997+ 

IDT Підіймальне устатковання. 
Платформи робочі щоглові. 
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A2:2009 Вимоги щодо безпеки 
94 ДСТУ EN 

1501-
1:2006/ 

ГОСТ ЕН 
1501- 
1:2008 

EN 1501-
1:1998; 

ГОСТ ЕН 
1501-1:2008 

IDT; 
IDT 

Сміттєвози та їх підіймальні 
пристрої. Загальні вимоги та 
вимоги безпеки. Частина 1. 
Сміттєвози з тильним 
завантаженням 

 
 

1 2 3 4 5 
95 ДСТУ EN 

1526:2009 
EN 1526:1997+ 

A1:2008 
IDT Безпечність промислових наван-

тажувачів. Додаткові вимоги щодо 
автоматичного функціонування 

96 ДСТУ EN 
1550:2007 

EN 1550:1997 IDT Безпечність металорізальних вер-
статів. Вимоги безпеки у разі про-
ектування та виготовлення патро-
нів для оброблюваних деталей 

97 ДСТУ EN 
1554:2012 

EN 1554:1998 IDT Стрічки конвеєрні. Випробування 
тертям на барабані 

98 ДСТУ EN 
1612-
1:2006 

EN 1612-
1:1997 

IDT Машини для виготовлення виро-
бів із гуми та пластмаси. Реакто-
формувальні машини. Частина1. 
Вимоги безпеки до дозувальних і 
змішувальних агрегатів 

99 ДСТУ EN 
1672-2-

2001 

EN 1672-
2:1997 

IDT Обладнання для харчової проми-
словості. Вимоги щодо безпеки і 
гігієни. Основні положення. 
Частина 2. Вимоги щодо гігієни 

100 ДСТУ 
prEN 1673-

2001 

prEN 
1673:1994 

IDT Обладнання для харчової 
промисловості. Печі з обертовими 
контейнерами. Вимоги безпеки і 
гігієни 

101 ДСТУ EN 
1674:2005 

EN 1674:2000 IDT Обладнання для харчової проми-
словості. Тісторозкочувальні 
машини. Вимоги безпеки і гігієни 

102 ДСТУ EN 
1677-
1:2004 

EN 1677-
1:2000 

IDT Елементи для стропів. Вимоги 
безпеки. Частина 1. Елементи 
ковані сталеві. Клас 8 

103 ДСТУ EN 
1677-

EN 1677-
2:2000 

IDT Елементи для стропів. Вимоги 
безпеки. Частина 2. Гаки 
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2:2004 вантажопідіймальні ковані сталеві 
із запобіжним замком. Клас 8 

104 ДСТУ EN 
1677-
4:2004 

EN 1677-
4:2000 

IDT Елементи для стропів. Вимоги 
безпеки. Частина 4. Ланки. Клас 8 

105 ДСТУ EN 
1677-
5:2005 

EN 1677-
5:2001 

IDT Стропові елементи. Вимоги 
безпеки. Частина 5. Гаки вантажо-
підіймальні сталеві ковані з 
запобіжним замком. Клас 4 

 

1 2 3 4 5 
106 ДСТУ EN 

1677-
6:2005 

EN 1677-
6:2001 

IDT Стропові елементи. Вимоги 
безпеки. Частина 6. Ланки. Клас 4 

107 ДСТУ EN 
1756-
1:2005 

EN 1756-
1:2001 

IDT Підіймачі тильні. Платформи 
підйомні для встановлювання на 
колісних транспортних засобах. 
Вимоги безпеки. Частина 1. 
Підіймачі для штучних вантажів 

108 ДСТУ EN 
1756-
2:2005 

EN 1756-
2:2004 

IDT Підіймачі тильні. Платформи 
підйомні для встановлювання на 
колісних транспортних засобах. 
Вимоги безпеки. Частина 2. 
Підіймачі для пасажирів 

109 ДСТУ EN 
1804-
1:2009 

EN 1804-
1:2001 

IDT Машини для підземних гірничих 
робіт. Вимоги щодо безпеки до 
шахтних механізованих кріплень. 
Частина 1. Секції 

110 ДСТУ EN 
1804-
2:2010 

EN 1804-
2:2001+ 
A1:2010 

IDT Машини для підземних гірничих 
робіт. Вимоги щодо безпеки 
шахтних механізованих кріплень. 
Частина 2. Гідравлічні стояки та 
циліндри 

111 ДСТУ EN 
1804-
3:2009 

EN 1804-
3:2006 

IDT Машини для підземних гірничих 
робіт. Вимоги щодо безпеки 
шахтних механізованих кріплень. 
Частина 3. Системи гідравлічного 
керування 

112 ДСТУ EN 
1808:2007 

EN 1808:1999 IDT Майданчики для операторів 
підвісні. Вимоги безпеки. 
Розрахунки конструкції, критерії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243

стійкості, вимоги до конструкції, 
випробування 

113 ДСТУ EN 
1837:2009 

EN 1837:1999+ 
A1:2009 

IDT Безпечність машин. Вмонтоване 
освітлення 

114 ДСТУ EN 
1853:2005 

EN 1853:1999 IDT Сільськогосподарські машини. 
Причепи саморозвантажувальні. 
Вимоги безпеки 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 
115 ДСТУ EN 

1870-
1:2007 

EN 1870-
1:1999 

IDT Безпечність деревообробних вер-
статів. Верстати круглопильні. 
Частина 1. Круглопильні верстати 
(з рухомим столом або без нього) 
та форматні пили 

116 ДСТУ EN 
1870-
3:2008 

EN 1870-
3:2001 

IDT Безпечність деревообробчих вер-
статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 3. Верстати поперечного 
пиляння в напрямку донизу та 
верстати подвійної призначеності: 
для поперечного пиляння в 
напрямку донизу та (або) верстати 
круглопиляльні зі стаціонарним 
столом 

117 ДСТУ EN 
1870-
4:2008 

EN 1870-
4:2001 

IDT Безпечність деревообробчих вер-
статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 4. Верстати багатодискові 
повздовжнього пиляння з ручним 
завантаженням та (або) 
розвантаженням 

118 ДСТУ EN 
1870-
5:2008 

EN 1870-
5:2002 

IDT Безпечність деревообробчих вер-
статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 5. Верстати комбіновані 
круглопиляльні зі столом та (або) 
верстати для поперечного 
розпилювання у напрямку догори 

119 ДСТУ EN 
1870-
6:2008 

EN 1870-
6:2002 

IDT Безпечність деревообробчих вер-
статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 6. Верстати для пиляння 
дров та верстати подвійної при-
значеності: верстати для пиляння 
дров та (або) верстати зі стаціо-
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нарним столом, з ручним заванта-
женням та (або) розвантаженням 

120 ДСТУ EN 
1870-
7:2008 

EN 1870-
7:2002 

IDT Безпечність деревообробчих вер-
статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 7. Верстати для колод 
однодискові круглопиляльні з 
убудованим механізмом подаван-
ня стола і ручним завантаженням 
та (або) розвантаженням 

 

1 2 3 4 5 
121 ДСТУ EN 

1870-8:2008 
EN 1870-

8:2001 
IDT Безпечність деревообробчих вер-

статів. Круглопиляльні верстати. 
Частина 8. Верстати однодискові 
крайкообрізальні з силовим приво-
дом пиляльного механізму та руч-
ним завантаженням та (або) 
розвантаженням 

122 ДСТУ EN 
12012-
1:2010 

EN 12012-
1:2007+ 
A1:2008 

IDT Устатковання для виробництва гу-
ми та пластмас. Подрібнювачі. Час-
тина 1. Гранулятори лезові. Вимоги 
щодо безпеки 

123 ДСТУ EN 
12012-
3:2010 

EN 12012-
3:2001+ 
A1:2008 

IDT Устатковання для виробництва гу-
ми та пластмас. Подрібнювачі. Час-
тина 3. Шредери. Вимоги щодо 
безпеки 

124 ДСТУ EN 
12013:2010 

EN 
12013:2000+ 

A1:2008 

IDT Устатковання для виробництва гуми 
та пластмас. Змішувачі внутрішні. 
Вимоги щодо безпеки 

125 ДСТУ EN 
12016:2003 

EN 
12016:1998 

IDT Електромагнітна сумісність. Ліфти, 
ескалатори та пасажирські 
конвеєри. Несприйнятливість 

126 ДСТУ EN 
12158-
1:2009 

EN 12158-
1:2000 

IDT Будівельні підйомники для 
вантажів. Частина 1. Підйомники з 
доступними платформами. Вимоги 
щодо безпеки 

127 ДСТУ EN 
12158-
2:2006 

EN 12158-
2:2000 

IDT Підіймачі будівельні для вантажів. 
Частина 2. Похилі підіймачі із 
закритим вантажоносійним 
пристроєм 

128 ДСТУ EN 
12159:2010 

EN 
12159:2003+ 

IDT Підіймачі будівельні для 
перевезення осіб і матеріалів 
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A1:2009 вертикально спрямованими 
клітками. Вимоги щодо безпеки та 
методи контролювання 

129 ДСТУ EN 
12254:2010 

EN 
12254:2010 

IDT Екрани для робочих місць з 
лазерами. Вимоги щодо безпеки та 
методи випробовування 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
130 ДСТУ EN 

12301:2010 
EN 

12301:2000
+A1:2008 

IDT Устатковання для виробництва гуми 
та пластмас. Каландри. Вимоги щодо 
безпеки 

131 ДСТУ EN 
12312-
7:2010 

EN 12312-
7:2005+ 
A1:2009 

IDT Авіаційна наземна техніка. Спеціальні 
вимоги. Частина 7. Устатковання для 
наземного руху повітряних суден 

132 ДСТУ EN 
12312-
14:2010 

EN 12312-
14:2006+ 
A1:2009 

IDT Авіаційна наземна техніка. Спеці-
альні вимоги. Частина 14. Транспорт 
для посадки інвалідів та осіб з обме-
женими фізичними можливостями 

133 ДСТУ EN 
12312-
18:2010 

EN 12312-
18:2005+ 
A1:2009 

IDT Авіаційна наземна техніка. Спеціальні 
вимоги. Частина 18. Азотні або 
кисневі агрегати 

134 ДСТУ EN 
12312-
19:2010 

EN 12312-
19:2005+ 
A1:2009 

IDT Авіаційна наземна техніка. Спеціальні 
вимоги. Частина 19. Авіаційні 
підіймачі, осьові домкрати та 
гідравлічні хвостові підпори 

135 ДСТУ EN 
12321:2008 

EN 
12321:2003 

IDT Гірниче устатковання для підземних 
робіт. Конвеєри скребкові. Вимоги 
безпеки 

136 ДСТУ EN 
12409:2010 

EN 
12409:2008 

IDT Устатковання для виробництва гуми 
та пластмас. Машини термо-
формувальні. Вимоги щодо безпеки 

137 ДСТУ EN 
12525:2004 

EN 
12525:2000 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Навантажувачі фронтальні. Вимоги 
щодо безпеки 

138 ДСТУ EN 
12629-
2:2008 

EN 12629-
2:2002 

IDT Машини для виготовлення 
будівельних виробів з бетону та 
силікату кальцію. Безпека. Частина 2. 
Машини для виготовлення блоків 

139 ДСТУ EN EN 12629- IDT Машини для виготовлення 
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12629-
3:2008 

3:2002 будівельних виробів з бетону й 
силікату кальцію. Безпека. Частина 3. 
Машини з лінійним і обертальним 
рухом стола 

140 ДСТУ EN 
12629-
4:2008 

EN 12629-
4:2001 

IDT Машини для виготовляння будівель-
них виробів з бетону і силікату каль-
цію. Безпека. Частина 4: Машини для 
виготовляння черепиці з бетону 

 

1 2 3 4 5 
141 ДСТУ EN 

12629-
8:2008 

EN 12629-
8:2002 

IDT Машини для виготовлення 
будівельних виробів з бетону та 
силікату кальцію. Безпека. Частина 8. 
Машини та устатковання для 
виготовлення будівельних виробів з 
силікату кальцію (і бетону) 

142 ДСТУ 
prEN 

12644-1-
2001 

prEN 
12644-
1:1997 

IDT Крани вантажопідіймальні. Вимоги 
безпеки під час перевірення та 
експлуатації. Частина 1. Інструкції 

143 ДСТУ 
prEN 

12644-
2:2004 

prEN 
12644-
2:1999 

IDT Крани вантажопідіймальні. 
Інформація щодо експлуатації та 
випробування. Частина 2. 
Марковання 

144 ДСТУ 
prEN 

12733–
2002 

prEN 
12733:2000 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Косарки 
приводні, керовані пішим 
оператором. Вимоги безпеки 

145 ДСТУ EN 
12750:2009 

EN 
12750:2001 

IDT Безпечність деревообробчих 
верстатів. Верстати фрезерні 
чотиристоронні 

146 ДСТУ EN 
12957:2010 

EN 
12957:2001
+A1:2009 

IDT Машинне устатковання. Верстати 
електроерозійні. Вимоги щодо 
безпеки 

147 ДСТУ EN 
12965:2004 

EN 
12965:2003 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські трактори і машини. 
Карданні вали передачі потужності 
та їхні кожухи. Вимоги безпеки 

148 ДСТУ EN 
12999:2010 

EN 
12999:2002 

+EN 
12999:2002

/A1:2004 

IDT Крани-маніпулятори. Вимоги щодо 
безпеки 
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+EN 
12999:2002

/A2:2006 
149 ДСТУ prEN 

13001-2-
2001 

prEN 13001-
2:1997 

IDT Безпечність вантажопідіймальних 
кранів. Загальні положення 
конструювання. Частина 2. Вплив 
навантажень 

 
 

1 2 3 4 5 
150 ДСТУ prEN 

13015-2002 
prEN 

13015:2001 
IDT Технічне обслуговування ліфтів і 

ескалаторів. Норми для інструкцій із 
технічного обслуговування 

151 ДСТУ EN 
13118:2004 

EN 
13118:2000 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Картоплезбиральні машини. Вимоги 
безпеки 

152 ДСТУ EN 
13120:2008 

EN 
13120:2004 

IDT Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні 
вимоги та вимоги щодо безпеки 

153 ДСТУ EN 
13140:2004 

EN 
13140:2000 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Машини для збирання цукрових та 
кормових буряків. Вимоги безпеки 

154 ДСТУ prEN 
13155-2001 

prEN 
13155:1998 

IDT Вантажопідіймальні крани. Пристрої 
вантажозахоплювальні знімні. Вимоги 
безпеки 

155 ДСТУ prEN 
13157-2001 

prEN 
13157:1998 

IDT Вантажопідіймальні крани. Крани з 
ручним приводом. Вимоги безпеки 

156 ДСТУ prEN 
13411-1-

2001 

prEN 13411-
1:1998 

IDT Закріплення кінців стальних канатів. 
Вимоги безпеки. Частина 1. Ковші 
стальні загального призначення 

157 ДСТУ EN 
13411-2- 

2002 

EN 13411-
2:2001 

IDT Закріплення кінців стальних канатів. 
Вимоги безпеки. Частина 2. 
Заплітання канатних петель стропів 

158 ДСТУ EN 
13411-
3:2005 

EN 13411-
3:2004 

IDT Закріплення кінців сталевих канатів. 
Вимоги безпеки. Частина 3. Втулки 
для обпресовування та процес 
обпресовування 

159 ДСТУ EN 
13411-
4:2005 

EN 13411-
4:2002 

IDT Закріплення кінців стальних канатів. 
Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання 
металом і синтетичними смолами 

160 ДСТУ EN 
13411-
5:2007 

EN 13411-
5:2003 

IDT Закріплювання кінців сталевих 
канатів. Вимоги безпеки. Частина 5. 
U-подібні болтові затискачі сталевих 
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канатів 
161 ДСТУ EN 

13448:2004 
EN 

13448:2001 
IDT Сільськогосподарські машини. 

Косарки міжрядні. Вимоги безпеки 
162 ДСТУ EN 

13561:2008 
EN 

13561:2004 
IDT Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні 

вимоги та вимоги щодо безпеки 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
163 ДСТУ prEN 

13683:2004 
prEN 

13683:1999 
IDT Садове обладнання. Подрібнювачі 

(дробарки) приводні. Вимоги безпеки 
164 ДСТУ EN 

13684:2005 
EN 

13684:2004 
IDT Садове обладнання. Розпушувачі й 

аератори газонні, керовані пішим 
оператором. Вимоги безпеки 

165 ДСТУ EN 
13736:2010 

EN 
13736:2003
+A1:2009 

IDT Верстати. Преси пневматичні. Вимоги 
щодо безпеки 

166 ДСТУ EN 
13857-
1:2006 

EN 13857-
1:2003 

IDT Вибухові речовини для цивільного 
застосування. Частина 1. Термінологія 

167 ДСТУ EN 
13862:2008 

EN 
13862:2001 

IDT Машини для обробляння підлоги. 
Безпека 

168 ДСТУ EN 
13898:2010 

EN 
13898:2003
+A1:2009 

IDT Верстати. Металообробчі верстати для 
пиляння холодного металу. Вимоги 
щодо безпеки 

169 ДСТУ EN 
13985:2010 

EN 
13985:2003
+A1:2009 

IDT Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги 
щодо безпеки 

170 ДСТУ prEN 
14017:2004 

prEN 
14017:2000 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Машини 
для внесення твердих добрив. Вимоги 
безпеки 

171 ДСТУ prEN 
14018-2002 

prEN 
14018:2000 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Сівалки. 
Вимоги безпеки 

172 ДСТУ EN 
14043:2008 

EN 
14043:2005 

IDT Протипожежна техніка. Автодрабини 
пожежні. Загальні технічні вимоги та 
методи випробування 

173 ДСТУ EN 
14973:2012 

EN 
14973:2006
+A1:2008 

IDT Стрічки конвеєрні для підземного 
устатковання. Вимоги щодо 
електричної та пожежної безпеки 
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174 ДСТУ EN 
28662-1-

2001 

EN 28662-
1:1992 

IDT Інструменти ручні переносні при-
водні. Вимірювання вібрації на руко-
ятці. Частина 1. Загальні положення 

175 ДСТУ EN 
28662-2-

2001 

EN 28662-
2:1994 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 2. Молотки 
обрубувальні та молотки клепальні 

 
 

1 2 3 4 5 
176 ДСТУ EN 

28662-3-
2001 

EN 28662-
3:1994 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці. 
Частина 3. Породні бури і молотки 
бурильні 

177 ДСТУ EN 
28662-5-

2001 

EN 28662-
5:1994 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці. 
Частина 5. Бетоноломи і молотки для 
будівельних робіт 

178 ДСТУ EN 
60204-
1:2004 

EN 60204-
1:1997 

IDT Безпечність машин. Електрооблад-
нання машин. Частина 1. Загальні 
вимоги 

179 ДСТУ EN 
60204-
32:2006 

EN 60204-
32:1997 

IDT Безпечність машин. Електричне 
обладнання. Частина 32. Вимоги до 
вантажопідіймальних машин 

180 ДСТУ EN 
ISO 8662-4-

2001 

EN ISO 
8662-4:1995 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці. 
Частина 4. Інструменти шліфувальні 

181 ДСТУ EN 
ISO 8662-6-

2001 

EN ISO 
8662-6:1995 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 6. Інструменти 
ударно-свердлильні 

182 ДСТУ EN 
ISO 8662-7-

2001 

EN ISO 
8662-7:1997 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 7. Гайкові ключі, 
викрутки та гайковерти з ударною, 
імпульсною дією або з храповим 
механізмом 

183 ДСТУ EN 
ISO 8662-8-

2001 

EN ISO 
8662-8:1997 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 8. Інструменти 
полірувальні та інструменти 
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шліфувальні обертальні, орбітальні та 
довільно-орбітальні 

184 ДСТУ EN 
ISO 8662-9-

2001 

EN ISO 
8662-9:1996 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 9. Обладнання для 
трамбування 

185 ДСТУ EN 
ISO 8662- 

EN ISO 
8662- 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці.  

 

1 2 3 4 5 
 12-2001 12:1997  Частина 12. Пили та терпуги зворот-

но-поступальної дії і пили 
коливальної і обертальної дії 

186 ДСТУ EN 
ISO 8662-
13-2001 

EN ISO 
8662-

13:1997 

IDT Інструменти ручні переносні 
приводні. Вимірювання вібрації на 
рукоятці. Частина 13. Інструменти 
внутрішньошліфувальні 

187 ДСТУ EN 
ISO 8662-
14-2001 

EN ISO 
8662-

14:1996 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці. 
Частина 14. Інструменти для обробки 
каміння і очищувачі стержневі 

188 ДСТУ EN 
ISO 

11201:2004 

EN ISO 
11201:1995 

IDT Акустика. Шум, випромінюваний 
машинами та устаткованням. 
Вимірювання рівня тиску 
випромінюваного звуку на робочому 
місці та в інших характерних точках. 
Інженерний метод вимірювання в 
практично вільному звуковому полі 
над звуковідбивальною поверхнею 

189 ДСТУ IEC 
60335-2-
64:2006 

IEC 60335-
2-64:2002 

IDT Прилади побутові та аналогічні 
електричні. Безпека. Частина 2-64. 
Додаткові вимоги до електричних 
кухонних машин комерційного 
призначення 

190 ДСТУ IEC 
60335-2-
65:2007 

IEC 60335-
2-65:2005 

IDT Прилади побутові та аналогічні 
електричні. Безпека. Частина 2-65. 
Додаткові вимоги до 
повітроочисників 

191 ДСТУ IEC 
60335-2-
67:2010 

IEC 60335-
2-67:2005 

IDT Прилади побутові та аналогічні 
електричні. Безпека. Частина 2-67. 
Додаткові вимоги до приладів 
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промислового та комерційного 
застосування для обробляння та 
чищення підлоги 

192 ДСТУ IEC 
60335-2-
68:2010 

IEC 60335-
2-68:2007 

IDT Прилади побутові та аналогічні 
електричні. Безпека. Ч. 2-68. До-
даткові вимоги до приладів для чи-
щення розпиленою рідиною, проми-
слової та комерційної призначеності 

 

1 2 3 4 5 
193 ДСТУ IEC 

60335-2-69-
2002 

IEC 60335-
2-69:1997 

IDT Безпечність побутових та аналогічних 
електричних приладів. Частина 2-69. 
Додаткові вимоги до пилососів 
вологого та сухого прибирання, у тому 
числі до електрощіток промислового і 
комерційного призначення 

194 ДСТУ IEC 
60335-2-
79:2010 

IEC 60335-
2-79:2007 

IDT Прилади побутові та аналогічні 
електричні. Безпека. Ч. 2-79. До-
даткові вимоги до очисників високого 
тиску та приладів для чищення парою 

195 ДСТУ IEC 
60745-
1:2010 

IEC 60745-
1:2006 

IDT Інструмент ручний електромеханік-
ний. Безпека. Частина 1. Загальні 
вимоги 

196 ДСТУ IEC 
60745-2-
1:2010 

IEC 60745-
2-1:2008 

IDT Інструмент ручний електромеханіч-
ний. Безпека. Частина 2-1. Додаткові 
вимоги до дрилів та ударних дрилів 

197 ДСТУ IEC 
60745-2-
2:2010 

IEC 60745-
2-2:2008 

IDT Інструмент ручний 
електромеханічний. Безпека. Ч. 2-2. 
Додаткові вимоги до викруток та 
ударних гайкових ключів 

198 ДСТУ IEC 
60745-2-
3:2010 

IEC 60745-
2-3:2006 

IDT Інструмент ручний 
електромеханічний. Безпека. Ч. 2-3. 
Додаткові вимоги до шліфувальних, 
полірувальних та дискових 
шліфувальних інструментів 

199 ДСТУ IEC 
60745-2-
4:2010 

IEC 60745-
2-4:2008 

IDT Інструмент ручний 
електромеханічний. Безпека. Ч. 2-4. 
Додаткові вимоги до шліфувальних та 
полірувальних інструментів не 
дискового типу 

200 ДСТУ IEC IEC 60745- IDT Інструмент ручний електромеханіч-
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60745-2-
5:2008 

2-5:2006 ний. Безпека. Частина 2-5. Окремі 
вимоги до пил та ножів дискових 

201 ДСТУ IEC 
60745-2-
11:2008 

IEC 60745-
2-11:2008 

IDT Інструмент ручний електромеханіч-
ний. Безпека. Ч-на 2-11. Окремі 
вимоги до пил зворотно-поступальної 
дії (лобзиків та ножівкових пил) 

202 ДСТУ IEC 
60745-2- 

IEC 60745-
2-14:2006 

IDT Інструмент ручний електромеханіч-
ний. Безпека. Частина 2-14. Окремі  

 

1 2 3 4 5 
 14:2008   вимоги до рубанків 

203 ДСТУ IEC 
61310-1-

2001 

IEC 61310-
1:1995 

IDT Безпечність машин. Позначення, 
маркування та приведення в дію. 
Частина 1. Вимоги до візуальних, 
звукових і тактильних сигналів 

204 ДСТУ IEC 
61310-2-

2001 

IEC 61310–
2:1995 

IDT Безпечність машин. Позначення, 
маркування та приведення в дію. 
Частина 2. Вимоги до маркування 

205 ДСТУ ISO 
2151:2007 

ISO 
2151:2004 

IDT Акустика. Методика вимірювання 
шуму компресорів і вакуумних 
насосів. Технічний метод (клас 
точності 2) 

206 ДСТУ ISO 
3450:2004 

ISO 
3450:1996 

IDT Землерийні машини. Системи 
гальмівні машин з гумовими шинами. 
Вимоги до систем, їх характеристики 
та методика випробування 

207 ДСТУ ISO 
3741:2004 

ISO 
3741:1999 

IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 
потужності джерел шуму за тиском 
звуку. Точні методи для 
ревербераційних камер 

208 ДСТУ ISO 
3743-1:2007 

ISO 3743-
1:1994 

IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 
потужності джерел шуму. Технічні 
методи для невеликих переносних 
джерел у ревербераційних полях. 
Частина 1. Порівняльний метод для 
випробувальних камер з твердим 
покривом стінок 

209 ДСТУ ISO 
3743-2:2007 

ISO 3743-
2:1990 

IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 
потужності джерел шуму за звуковим 
тиском. Технічні методи для 
невеликих переносних джерел у 
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ревербераційних полях. Ч. 2. Методи 
для спеціальних ревербераційних 
випробувальних камер 

210 ДСТУ ISO 
3744:2005 

ISO 
3744:1994 

IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 
потужності джерел шуму за звуковим 
тиском. Технічний метод в істотно 
вільному звуковому полі над 
звуковідбивальною площиною 

 

1 2 3 4 5 
211 ДСТУ ISO 

3746:2005 
ISO 

3746:1995 
IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 

потужності джерел шуму за звуковим 
тиском. Орієнтувальний метод з 
використанням обгинальної 
вимірювальної поверхні над 
звуковідбивальною площиною 

212 ДСТУ ISO 
3747:2008 

ISO 
3747:2000 

IDT Акустика. Визначення рівнів звукової 
потужності джерел шуму за звуковим 
тиском. Порівняльний метод на місці 

213 ДСТУ ISO 
4254-1:2012 

ISO 4254-
1:2008 

IDT Сільськогосподарські машини. Вимо-
ги щодо безпеки. Частина 1. Загальні 
вимоги 

214 ДСТУ ISO 
4254-5:2007 

ISO 4254-
5:1992 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Вимоги безпеки. Ч. 5. Ґрунтообробне 
обладнання з механічним приводом 

215 ДСТУ ISO 
4254-6:2007 

ISO 4254-
6:1995 

IDT Сільськогосподарські машини. Вимо-
ги безпеки. Частина 6. Обладнання для 
захисту рослин 

216 ДСТУ ISO 
4254-7:2007 

ISO 4254-
7:1995 

IDT Сільськогосподарські машини. 
Вимоги безпеки. Ч. 7. Збиральні 
комбайни, машини для збирання 
кормових культур та бавовни 

217 ДСТУ ISO 
4413-2002 

ISO 
4413:1998 

IDT Гідроприводи об’ємні. Загальні 
правила застосування 

218 ДСТУ ISO 
4414-2002 

ISO 
4414:1998 

IDT Пневмоприводи. Загальні правила 
застосування 

219 ДСТУ ISO 
4871:2008 

ISO 
4871:1996 

IDT Акустика. Декларування та переві-
ряння рівнів шуму, утворюваного 
машинами й устаткованням 

220 ДСТУ ISO 
5674:2005 

ISO 
5674:2004 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські трактори і машини. 
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Кожухи карданних валів передавання 
потужності. Випробування на міцність 
і знос та критерії приймання 

221 ДСТУ ISO 
6683-2003 

ISO 
6683:1981 

IDT Машини землерийні. Ремені безпеки 
та їх кріплення 

222 ДСТУ ISO 
7096:2008 

ISO 
7096:2000 

IDT Землерийно-транспортні машини. 
Лабораторне оцінювання вібрації 
сидіння оператора 

 

1 2 3 4 5 
223 ДСТУ ISO 

8662-10:2004
ISO 8662-
10:1998 

IDT Інструменти ручні переносні привод-
ні. Вимірювання вібрації на рукоятці. 
Частина 10. Вирубні ножиці та ножиці 

224 ДСТУ ISO 
10517:2008 

ISO 
10517:1993 

IDT Машини для підрізання живої огоро-
жі привідні портативні. Терміни та 
визначення понять, вимоги щодо 
безпеки та методи випробовування 

225 ДСТУ ISO 
11145:2005 

ISO 
11145:2001 

IDT Оптика та оптичні прилади. Лазери і 
лазерна апаратура. Словник термінів 
та умовні познаки 

226 ДСТУ ISO 
11200:2008 

ISO 
11200:1995 

IDT Акустика. Шум, утворюваний 
машинами й устаткованням. 
Настанови щодо використовування 
базових стандартів на визначення 
рівнів звукового тиску на робочому 
місці та в інших характерних точках 

227 ДСТУ ISO 
11203:2008 

ISO 
11203:1995 

IDT Акустика. Шум, утворюваний маши-
нами й устаткованням. Визначення 
рівнів звукового тиску на робочому 
місці та в інших характерних точках за 
рівнем звукової потужності 

228 ДСТУ ISO 
11204:2008 

ISO 
11204:1995 

IDT Акустика. Шум, утворюваний маши-
нами й устаткованням. Вимірювання 
рівнів звукового тиску на робочому 
місці та в інших характерних точках. 
Метод з урахуванням поправок на 
умови середовища 

229 ДСТУ ISO 
11554:2005 

ISO 
11554:2003 

IDT Оптика та оптичні прилади. Лазери і 
лазерна апаратура. Методи випробу-
вання потужності, енергії та часових 
характеристик лазерного пучка 
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230 ДСТУ ISO 
11680-
1:2008 

ISO 11680-
1:2000 

IDT Лісогосподарські машини. Вимоги 
щодо безпеки та методи 
випробовування штангових гілкорізів 
з урухомником. Частина 1. Агрегати, 
оснащені вбудованим двигуном 
внутрішнього згоряння 
 
 

 

1 2 3 4 5 
231 ДСТУ ISO 

11680-
2:2008 

ISO 11680-
2:2000 

IDT Лісогосподарські машини. Вимоги 
щодо безпеки та методи випробуван-
ня штангових гілкорізів з урухоми-
ком. Частина 2. Агрегати із заплічним 
джерелом живлення 

232 ДСТУ ISO 
11681-
1:2005 

ISO 11681-
1:2004 

IDT Лісогосподарські машини. Пилки 
ланцюгові портативні. Вимоги 
безпеки та контролювання. Ч. 1. 
Пилки ланцюгові для розчищання лісу 

233 ДСТУ ISO 
11681-

1:2005/Зміна 
N 1:2012 

ISO 11681-
1:2004/Amd 

1:2007 

IDT Лісогосподарські машини. Пилки 
ланцюгові портативні. Вимоги 
безпеки та контролювання. Ч. 1. 
Пилки ланцюгові для розчищання лісу 

234 ДСТУ ISO 
11681-
2:2012 

ISO 11681-
2:2006 

IDT Лісогосподарські машини. Пилки 
ланцюгові портативні. Вимоги щодо 
безпеки та контролювання. Частина 2. 
Пилки для догляду за деревами 

235 ДСТУ 
ISO/TR 
11688-
1:2008 

ISO/TR 
11688-
1:1995 

IDT Акустика. Практичні рекомендації 
щодо проектування малошумних 
машин й устатковання. Частина 1. 
Планування 

236 ДСТУ ISO 
13355:2006 

ISO 
13355:2001 

IDT Паковання. Тара транспортна уком-
плектована, завантажена та вантажні 
одиниці. Випробування на 
вертикальну випадкову вібрацію 

237 ДСТУ ISO 
11806:2006 

ISO 
11806:1997 

IDT Сільськогосподарські та 
лісогосподарські машини. Кущорізи та 
мотокоси переносні ручні з двигуном 
внутрішнього згоряння. Вимоги 
безпеки 

238 ДСТУ ISO ISO IDT Вібрація та удар механічні. Вібрація 
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13753:2004 13753:1998 локальна. Методика вимірювання 
коефіцієнта віброізоляції пружних 
матеріалів у разі їх навантаження 
системою «кисть – рука» 

239 ДСТУ ISO 
13855:2006 

ISO 
13855:2002 

IDT Безпечність машин. Розміщення 
захисного обладнання залежно від 
швидкостей переміщення частин  
людського тіла 

 

1 2 3 4 5 
240 ДСТУ ISO 

14122-
1:2004 

ISO 14122-
1:2001 

IDT Безпечність машин. Стаціонарні 
засоби доступу до машин. Частина 1. 
Вибір фіксованих засобів доступу між 
двома рівнями 

241 ДСТУ ISO 
14122-
2:2006 

ISO 14122-
2:2001 

IDT Безпечність машин. Стаціонарні 
засоби доступу до машин. Частина 2. 
Платформи робочі й проходи 

242 ДСТУ ISO 
14122-
3:2004 

ISO 14122-
3:2001 

IDT Безпечність машин. Стаціонарні 
засоби доступу до машин. Частина 3. 
Сходи, драбини зі східцями й перила 

 
243 

ДСТУ ISO 
14122-
4:2006 

ISO 14122-
4:2004 

IDT Безпечність машин. Стаціонарні 
засоби доступу до машин. Частина 4. 
Драбини зафіксовні 

244 ДСТУ ISO 
14159:2005 

ISO 
14159:2002 

IDT Безпечність машин. Вимоги гігієни до 
конструкції машин 

245 ДСТУ ISO 
14982-2003 

ISO 
14982:1998 

IDT Машини для сільського та лісового 
господарства. Електромагнітна 
сумісність. Методи випробування та 
критерії приймання 

246 ДСТУ ISO 
22867:2008 

ISO 
22867:2004 

IDT Лісогосподарські машини. Визначення 
характеристик вібрації на ручках 
ручних портативних машин з 
убудованим двигуном внутрішнього 
згоряння. Технічний метод 

247 ДСТУ ISO 
22868:2008 

ISO 
22868:2005 

IDT Лісогосподарські машини. Визначення 
параметрів шуму ручних портативних 
машин з убудованим двигуном 
внутрішнього згоряння. Технічний 
метод (Клас точності 2) 

248 ДСТУ 
ГОСТ ИСО 

ГОСТ ИСО 
2867-2002 

IDT Землерийні машини. Системи доступу 
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2867:2003 
249 ДСТУ 

ГОСТ ИСО 
3164:2004 

ГОСТ ИСО 
3164-2002 

IDT Машини землерийні. Захисні 
пристрої. Характеристика об’єму 
обмеження деформації під час 
лабораторних випробувань 

250 ДСТУ 
ГОСТ ИСО 
3471:2004 

ГОСТ ИСО 
3471-2002 

IDT Машини землерийні. Пристрої захисту 
від перекидання. Технічні вимоги та 
лабораторні випробування 

 

1 2 3 4 5 
251 ДСТУ 

ГОСТ ЕН 
13128:2008 

ГОСТ ЕН 
13128-2006; 

EN 
13128:2001 

IDT; 
MOD 

Безпечність металооброблювальних 
верстатів. Верстати фрезерні 
(зокрема розточувальні) 

252 ДСТУ 
ГОСТ МЭК 

61029-
1:2006 
(МЭК 
61029-
1:1990) 

ГОСТ МЭК 
61029-1-

2002; МЭК 
61029-
1:1990 

IDT;
MOD 

Машини переносні електричні. 
Загальні вимоги безпеки й методи 
випробування 

253 ДСТУ 
ГОСТ МЭК 

61029-2-
4:2006 (МЭК 

61029-2-
4:1993) 

ГОСТ МЭК 
1029-2-4-

2002; МЭК 
61029-2-
4:1993 

IDT;
MOD 

Машини переносні електричні. 
Окремі вимоги безпеки й методи 
випробування настільних 
шліфувальних машин 

254 ДСТУ 
ГОСТ МЭК 

61029-2-
6:2006 (МЭК 

61029-2-
6:1993) 

 

ГОСТ МЭК 
1029-2-6-

2002; МЭК 
61029-2-
6:1993 

IDT;
MOD 

Машини переносні електричні. 
Окремі вимоги безпеки й методи 
випробування машин для свердління 
алмазними свердлами з подаванням 
води 

255 ДСТУ 
ГОСТ МЭК 

61029-2-
8:2006 (МЭК 

61029-2-
8:1995) 

 

ГОСТ МЭК 
1029-2-8-

2002; МЭК 
61029-2-
8:1995 

IDT;
MOD 

Машини переносні електричні. 
Окремі вимоги безпеки й методи 
випробування одношпиндельних 
вертикальних фрезерно-модельних 
машин 
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256 ДСТУ 
ГОСТ МЭК 

61029-2-
9:2006 
(МЭК 

61029-2-
9:1995) 

 

ГОСТ МЭК 
1029-2-9-

2002; МЭК 
61029-2-
9:1995 

IDT;
MOD 

Машини переносні електричні. 
Окремі вимоги безпеки й методи 
випробування торцювальних пил 

 

1 2 3 4 5 
257 ДСТУ ГОСТ 

16519:2008 
(ИСО 

20643:2005) 

ГОСТ 16519-
2006 (ИСО 

20643:2005); SO 
20643:2005 

IDT;
NEQ 

Вібрація. Визначення 
параметрів вібраційної 
характеристики ручних машин 
і машин з ручним керуванням. 
Загальні вимоги 

258 ДСТУ ГОСТ 
30700:2003 

(МЭК 745-2-
7-89) 

ГОСТ 30700-
2000 (МЭК 745-

2-7-89) 

IDT Машини ручні електричні. 
Окремі вимоги безпеки та 
методи випробування 
пістолетів-розпилювачів 
незаймистих рідин 

259 ДСТУ ГОСТ 
31169:2006 

(ИСО 
11202:1995) 

ГОСТ 31169-
2003 (ИСО 
11202:1995) 

ISO 11202:1995 

IDT;
MOD 

Шум машин. Вимірювання 
рівнів звукового тиску 
випромінювання на робочому 
місці та в інших контрольних 
точках. Орієнтовний метод 
вимірювання на місці 
установлення 

260 ДСТУ ГОСТ 
31298.1:2007 
(ИСО 11546-

1:1995) 

ГОСТ 31298.1-
2005(ИСО 

11546-
1:1995);ISO 

11546-1:1995 

IDT;
MOD 

Шум машин. Визначення 
звукоізоляції кожухів. Ч. 1. 
Лабораторні вимірювання для 
подання значень шумових 
характеристик 

261 ДСТУ ГОСТ 
31298.2:2007 
(ИСО 11546-

2:1995) 

ГОСТ 31298.2-
2005 (ИСО 

11546-2:1995); 
ISO 11546-2:1995

IDT;
MOD 

Шум машин. Визначення 
звукоізоляції кожухів. Ч. 2. 
Вимірювання на місці вста-
новлення для приймання та 
підтвердження поданих зна-
чень шумових характеристик 

262 ДСТУ ГОСТ 
31299:2007 

(ИСО 

ГОСТ 31299-
2005 (ИСО 

11957:1996); ISO 

IDT;
MOD 

Шум машин. Визначення 
звукоізоляції кабіни. 
Випробування в лабораторії і 
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11957:1996) 11957:1996 на місці встановлення 
263 ДСТУ ГОСТ 

31337:2007 
(ИСО 

15744:2002) 

ГОСТ 31337-
2006 (ИСО 

15744:2002); ISO 
15744:2002 

IDT;
NEQ 

Шум машин. Машини ручні 
неелектричні. Технічний метод 
вимірювання шуму 

264 ГОСТ 
12.2.013.6-91 
(МЭК 745-2- 

  ССБТ. Машины ручные 
электрические. Конкретные 
требования безопасности и  

 

1 2 3 4 5 
 6-89)   методы испытаний молотков и 

перфораторов 
265 ГОСТ 27258-

87(ИСО 6682-
86) 

  Машины землеройные. Зоны 
комфорта и досягаемости 
органов управления 

266 ГОСТ 30457-
97 (ИСО 

9614-1-93) 

ГОСТ 30457-97 
(ИСО 9614-1-93) 

IDT Акустика. Определение уров-
ней звуковой мощности ис-
точников шума на основе 
интенсивности звука. Изме-
рение в дискретных точках. 
Технический метод 

267 ГОСТ 30505-
97 (МЭК 745-

2-15-84) 

ГОСТ 30505-97 
(МЭК 745-2-15-

84) 

IDT Машины ручные электричес-
кие. Частные требования 
безопасности и методы 
испытаний машин для 
подрезки живой изгороди и 
стрижки газонов 

268 ГОСТ 30506-
97(МЭК 745-

2-13-89) 

ГОСТ 30506-97 
(МЭК 745-2-13-

89) 

IDT Машины ручные электричес-
кие. Частные требования 
безопасности и методы 
испытаний цепных пил 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 260

 
 
 
 
 
 
 

Навчальне видання 
 

Налобіна Олена Олександрівна 
 

 

 
 

 ВИПРОБУВАННЯ, 
СЕРТИФІКАЦІЯ І 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ МАШИН 
 

 

Навчальний посібник 
 

 

 

Друкується в авторській редакції 

 
 

     Технічний редактор                                    Г.Ф. Сімчук 

     Літературний редактор                           О.М. Якимчук 

      

      

 

 
Підписано до друку 29.06.2017 р. Формат 60×84 1/16. 

Ум.-друк. арк. 15,1. Обл.-вид. арк. 15,8.  
Тираж 100 прим. Зам. № 5354. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 261

Видавець і виготовлювач 

Національний університет  

водного господарства та природокористування 

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028. 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 

державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції РВ № 31 від 26.04.2005 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


