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Тема: Стандартизація, сертифікація та якість продукції (товару) 

Тема уроку: Поняття якості продукції (товару), показники якості. 

Мета:  

 сприяти формуванню знань про якість товарів, про види та показники якості 

товарів;  

 формування практичних умінь та навичок обґрунтування якості товарів та 

набору показників якості; розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу; 

 виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

 

 

1. Вивчення нового матеріалу 

Якість продукції є одним з найважливіших показників роботи будь-якого 

виробничого підприємства, а високий рівень якості продукції – основний гарант 

його ефективної діяльності. 

Під якістю продукції розуміють сукупність характеристик продукції 

(процесу послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені 

потреби. 

Якість продукції залежить від розвитку науки, техніки, технології, 

виробничої та громадської організації праці, кваліфікації виробників та інших 

факторів. Якість розвилася у міру того, як розвивалися, урізноманітнювалися і 

збільшувались суспільні потреби і зростали можливості виробництва по їхньому 

задоволенню. Особливо динамічно процес розвитку і зміни суті якості, її 

параметрів відбувався в останні десятиріччя, коли швидко змінювалися 

безпосередньо поняття якості, вимоги і підходи до нього. 

Для оцінки якості продукції потрібна чітка система показників і методів їх 

визначення. Наука, яка займається розробкою теоретичних основ і методів 

кількісної оцінки якості продукції, називається кваліметрія. 

Основним завданням цієї науки є: 

1) Обґрунтування номенклатури показників якості продукції. 

2) Розроблення методів і засобів їх розрахунку, вимірювання, контролю, 

оптимізації. 



3) Виділення узагальнених показників якості продукції, використання їх для 

прогнозування змін якості продукції у часі та просторі. 

4) Керування рівнем якості продукції різного призначення. 

5) Створення системи якості (ДСТУ ISO 9001-95; ДСТУ ISO 9002-95 тощо). 

Показники якості продукції – кількісна характеристика однієї чи декількох 

властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно 

визначених умов її створення та експлуатації або споживання. Показники якості 

поділяються на одиничні та комплексні 

Показник якості виробу, що характеризує тільки одну його властивість 

називають одиничним. 

Показник якості виробу, що характеризує водночас декілька його 

властивостей називають комплексним. 

Техніко-економічні показники у кваліметрії поділяються на такі групи: 

1. Показники призначення. 

2. Показники надійності. 

3. Показники технологічності. 

4. Показники стандартизації та уніфікації. 

5. Показники ергономічності. 

6. Показники естетичності. 

7. Показники патентно-правові. 

8. Показники екологічності. 

9. Показники безпеки. 

10. Економічні показники. 

Таблиця 1 – Одиничні показники якості продукції 
Групи показників 

Окремі показники груп 
Перелік Суттєва характеристика 

1 2 3 

Призначення 
Характеризують корисну роботу 

(виконувану функцію) 

Продуктивність Потужність 

Міцність Вміст корисних речовин 

Калорійнсть 

Надійності, 

довговічності і 

безпеки 

Виокремлюють ступінь забезпечення 

довготривалості використання і безпечних 

умов праці та життєдіяльності людини 

Безвідмовність роботи Можливий 

термін використання Технічний 

ресурс Термін безаварійної роботи 

Граничний термін зберігання 

Екологічності 
Характеризують ступінь впливу на здоров'я 

людини та навколишнє довкілля 

Токсичність виробів Вміст 

шкідливих речовин Обсяг 

шкідливих викидів у довкілля в 

одиницю часу 

Економічності 

Відображають ступінь економічної вигоди 

виробництва продуцентом і придбання 

споживачем 

Ціна одиниці виробу Прибуток з 

одиниці виробу Рівень 

експлуатаційних витрат часу і 

фінансових коштів 

Ергономічності 

Окреслюють відповідність техніко-

експлуатаційних параметрів виробу 

антропометричним, фізіологічним та 

Ступінь легкості керування 

робочими органами Можливість 

одночасного охоплення 



психологічним вимогам працівника 

(споживача) 

контрольованих експлуатаційних 

показників Величина наявного 

шуму, вібрації тощо 

Естетичності 
Визначають естетичні властивості (дизайн) 

виробу 

Виразність і оригінальність форми 

Кольорове оформлення Ступінь 

естетичності тари (упаковки) 

Патентно-правові 
Відображають ступінь використання 

винаходів при проектуванні виробів 

Коефіцієнт патентного захисту 

Коефіцієнт патентної чистоти 

 

Значення показника не завжди говорить про якість самої продукції. Лише 

порівнюючи показники якості з аналогічними показниками якості інших 

різновидів виробів можна зробити висновок щодо якості продукції. Таким чином, 

вимірювання якості включає два етапи: 

Для оцінювання рівня якості доцільно продукцію як об'єкт досліджень 

поділити на такі групи, кожна з яких може бути охарактеризована обмеженою 

сукупністю видів показників, які визначають рівень якості. 

 

  
 

До першої групи видаткової продукції відносять всі руди і концентрати; 

тверде, рідке та газове паливо, природні будівельні та декоративні матеріали; 

дорогоцінні матеріали; сільськогосподарську продукцію, квіти, лікарські 

трави, продукти бджільництва, шовківництва, тваринництва, птахівництва, 

риболовства тощо. Деяка частина вказаної продукції може використовуватися у 

штуках (тварини, птиця, овочі, фрукти тощо), але її відносять до матеріалів. 

Вся ця продукція не ремонтується і не може характеризуватися таким 

показником якості, як ремонтопридатність, незважаючи на те, що втрачені нею 

під час зберігання та транспортування властивості, можуть бути частково 

відновлені. Не може така продукція характеризуватися такими показниками 

якості, як надійність, довговічність, стандартизація, уніфікація, ергономіка, 

патентоспроможність тощо. Але, в залежності від її властивостей, цю продукцію 

часто поділяють за вартістю, естетичним показниками на сорти (перший, другий і 

тому подібне). 

2 групу видаткової продукції складають матеріали і продукти, виготовлені 

за участю людини. Сюди відносять штучні палива і масла; продукцію металургії 

(прокат, зливки, сляби, провід, виливки тощо), хімічні речовини (солі, гази, 

кислоти, добрива, фарби, отрутохімікати, пластмаси, смоли, вибухові речовини, 

текстильні матеріали, шкіра , хутро тощо); будівельні матеріали (цемент, бетон, 
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гіпс, скло, кераміка тощо); електро-і радіотехнічні матеріали; лікарські та медичні 

препарати; харчові продукти і тому подібне. 

Цю продукцію частково поділяють по декоративних і естетичним ознаками, 

вона може бути патентоспроможним і тому подібне. Але для неї, як і для першої 

групи, не властиві такі показники якості продукції, як надійність, 

ремонтопридатність, уніфікація і тому подібне. 

Третю групу складають витратні вироби, до яких можна віднести кускове 

мило, лікарські штучні препарати, мотки ниток, дроту, кабелів, кондитерські 

вироби, пляшки, банки, бочки, балони тощо. Виробам цієї групи властиві 

патентно-правові та естетично-ергономічні показники якості, а також показники 

транспортабельності, рівня уніфікації, стандартизації тощо. 

Четверту групу становлять вироби, які підлягають ремонту. До неї відносять 

практично всю продукцію машино-та приладобудування, електро-і радіотехнічної 

промисловості; легкого, хімічного, медичного, військового, транспортного і 

сільськогосподарського машинобудування; електронної, кінопрокатної, 

фотографічної, побутової техніки тощо.  

П'яту групу становлять вироби, які не підлягають ремонту, до якої відносять 

вироби вакуумної та напівпровідникової техніки, резистори, конденсатори, реле, 

кулькові і роликові підшипники, кріпильні вироби тощо. 

До виробів останніх двох груп відносяться всі показники якості продукції. 

2. Застосування здобутих знань.  

А) необхідно співвіднести приклад товару до певної групи продукції: 

Гравій (1 група); підшипники (5 група), медичне обладнання (4), трактор (4), 

прокат металу (2), хутро (2), кролик (1), квіти (1), кондитерські вироби (3), ящики 

і бочки (тара), кріпильні вироби (5), побутова техніка (4) 

 

 

Таблиця 2 - Показники якості промислової продукції різних груп 

Назва показника якості  

Група промислової продукції  

Сировина і 

природне 

паливо  

Матеріали та 

продукти  

Витратні  

матеріали  

Вироби,  

придатні 

для  

ремонти 

Вироби, 

непридатні 

для  

ремонту  

Призначення       

Надійності       

Довговічності       

Економічні       

Ремонтопридатність       

Збереження       

Екологічні       

Ергономічні       
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Естетичні       

Технологічності       

Придатності до 

транспортування  

     

Стандартизації       

Уніфікації       

Патентоспроможності       

Безпеки       

Однорідність       

Впливу на навколишнє 

середовище  

     

Стійкості до зовнішніх 

впливів  

     

Інтегральні       

Умовні позначення: знаком "+" позначені показники якості, які відносяться; 

знаком "-" позначені показники якості, які не відносяться; а знаком (+) позначені 

показники якості, які мають часткове відношення до відповідних груп продукції. 
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Група 25 

Організація товарознавства 

Урок 24 

Тема: Сертифікація продукції (товару) 

Мета: ознайомитися з поняттям сертифікації продукції, виховувати інтерес до 

професій регіону 

Сертифікацією є процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган 

документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 

управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам. 

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову (в законодавчо регульованій сфері – сфері, 

в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством) та добровільну 

(в законодавчо нерегульованій сфері – сфері, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не 

регламентуються законодавством). 

Обов'язкова сертифікація проводиться відповідно до вимог технічних регламентів виключно в 

національній системі сертифікації, та в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування 

продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою 

продукцією. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C


Структуру української національної системи сертифікації якості товарів і послуг (сертифікації УкрСЕПРО) 

представлено акредитованами органами з сертифікації продукції та послуг (органами з оцінки 

відповідності). Акредитація здійснюється Національним агентством з акредитації України, що є 

державною організацією, яка належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. Правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в 

Україні визначає ЗУ "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17 травня 2001 р. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке сертифікат відповідності? 

2. В якому випадку видається сертифікат відповідності? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 

 

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

 

mailto:anylesik@gmail.com

