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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 
Тема: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної 
економіки 
Мета: ознайомитись з основними поняттями та визначеннями в галузі 

стандартизації та ролі стандартизації у розвитку національної економіки 

Короткі теоретичні відомості 
Будь яке 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 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 самої високої якості 

продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. 

Завдяки стандартизації людство може свідомо керувати своєю 

економічною і технологічною політикою, домагаючись випуску виробів високої 

якості. 

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефективності 

суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє 

суттєву роль, адже вона акумулює найновіші досягнення науки і техніки, 

органічно з'єднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому 

впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш 

економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і 

народного господарства країни. 

Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки 

і техніки, потрібна точна, науково обгрунтована термінологія. 

Сучасний термін "стандартизація" має наступне визначення - 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, перш за все, у відборі із численних видів продукції 



(процесів, робіт, послуг) однакового призначення, одного або невеликої 

кількості видів цієї продукції (процесів, робіт, послуг) з найкращими якісними 

показниками і властивостями. Відібрані зразки продукції (процесів, робіт, 

послуг) повинні відповідати сучасним досягненням науки та техніки, 

практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства. 

Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного 

господарства норми, параметри, розміри продукції (процесів, робіт, послуг), 

вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю та випробувань, 

правила пакування, маркування, транспортування та зберігання. Прогресивні 

вимоги до розробки, виробництва і застосування продукції (процесів, робіт, 

послуг) встановлюються на основі науково-технічного прогресу і повинні 

визначати не тільки основу сучасного, але й майбутній розвиток народного 

господарства. 

План практикуму 
1. Загальні відомості про стандартизацію. 

2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни. 

3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації. 

Завдання до теми 
 

Тести 
1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб: 

а) створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні; 

б) регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів; 

в) гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля. 

2. До економічних факторів належать: 

а) ціна; 

б) собівартість; 

в) спеціалізація; 

г) технологія виготовлення. 

Теми рефератів 
1. Принципи стандартизації. 

2. Взаємозв'язок стандартизації з товарознавством та іншими галузями 

знань. 

Контрольні питання 
1. Поняття стандартизації, її мета й основні напрямки. 

2. Рівні стандартизації. 

3. Ефективність використання стандартів. 

4. Функції стандартів як нормативно-технічних документів. 

5. Вплив стандартизації на якість продукції. 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, дати відповіді на контрольні запитання, виконати тестові завдання 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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