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План уроку № 22 

  

                                                                         Професія: Агент з постачання. 

«__»_______20__ р. 

        Предмет « Організація 
  Товарознавства» 

  

Тема: Стандартизація, сертифікація та якість продукції (товару) 
Тема уроку: Стандартизація товарів. Види і категорії стандартів. 

Мета: сприяти формуванню знань про стандартизацію товарів, про види та 

категорії стандартів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

стандартизації товарі, видів і категорій стандартів. 

 

1. Вивчення нового матеріалу 

Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити 

дійовий комплексний механізм управління якістю Продукції та суворо 

дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного 

менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного 

забезпечення виробництва й постачання на ринок конкурентоспроможної 

продукції є стандартизація та сертифікація виробів. 

Під стандартизацією розуміють встановлення й застосування єдиних правил 

з метою впорядкування діяльності в певній галузі. Стосовно продукції 

 

стандартизація охоплює: 

 

• установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; 

 

• розвиток уніфікації та агрегатування продукції як важливої умови 

спеціалізації й автоматизації виробництва; 

 

• визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення 

продукції для забезпечення належної якості й запобігання невиправданій 

різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального 

призначення; 

 



• формування єдиної системи показників якості продукції, методі н її 

випробування та контролю; уніфікація вимірювань і позначень; 

 

• створення єдиних систем класифікації та кодування продукції, носіїв 

інформації, форм і методів організації виробництва. 

 

Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами, 

головними з яких є: 

 

 урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, 

економічної доцільності та ефективності виробництва для виробника, 

користі й безпеки для споживачів і держави в цілому; 

 гармонізація з міжнародними, регіональними, а за необхідності — з 

національними стандартами інших країн; 

 взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; 

придатність останніх для сертифікації продукції; 

 участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін — 

розробників, виробників, споживачів, органів державної виконавчої 

влади; 

 відкритість інформації щодо чинних стандартів та програм робіт зі 

стандартизації з урахуванням вимог законодавства. 

 

Результати стандартизації відображаються в спеціальній нормативно-технічній 

документації. Основними її видами є стандарти й технічні умови — документи, 

що містять обов'язкові для продуцентів норми якості виробу і способи їхнього 

досягнення (набір показників якості, рівень кожного з них, методи й засоби 

вимірювання, випробувань, маркування, упакування, транспортування та 

зберігання продукції). Нормативно-технічна документація, що застосовується на 

підприємствах, охоплює певні категорії стандартів, які різняться за мірою 

жорсткості вимог до виробів і за сукупністю об'єктів стандартизації 
 

Державні стандарти України встановлюють на: 

 

1) вироби загально-машинобудівного застосування (підшипники, 

інструменти, деталі кріплення тощо); 

 

2) продукцію міжгалузевого призначення; 

 

3) продукцію для населення й народного господарства; 

 

4) організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти (науково-технічна 

термінологія, класифікація та кодування техніко-економічної та соціальної 

інформації, інформаційні технології, технічна документація, організація робіт 

зі стандартизації та метрології, довідкові дані щодо властивостей матеріалів і 

речовин); 



 

5) елементи народногосподарських об'єктів державного значення (транспорт, 

зв'язок, енергосистема, оборона, навколишнє природне середовище, 

банківсько-фінансова система тощо); 

 

6) методи випробувань. Вони містять обов'язкові й рекомендовані вимоги. До 

обов'язкових належать вимоги, котрі гарантують безпеку продукції для 

життя, здоров'я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону. 

 

Види стандартизації за рівнем  

 Міжнародна стандартизація — стандартизація, що проводиться на 

міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх 

країн. 

 Регіональна стандартизація — стандартизація, що проводиться на 

відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для 

відповідних органів країн певного географічного або економічного 

простору. 

 Національна стандартизація — стандартизація, що проводиться на 

рівні однієї країни. 

Об'єктами стандартизації є: 

1. матеріали, складники, обладнання, системи, їх сукупність; 

2. правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, 

включаючи продукцію, персонал, системи управління; 

3. вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, 

маркування, етикетування тощо. 

Суб'єктами стандартизації є: 

• центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації; 

• рада стандартизації та технічного регулювання; 

• технічні комітети стандартизації; 

• інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. 

Центральні органи виконавчої влади та організації мають право у відповідних 

сферах діяльності та в межах повноважень з урахуванням своїх господарських та 

професійних інтересів організовувати і виконувати роботи із стандартизації, 

зокрема: 

- Розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати стандарти 

відповідного рівня та припиняти їх дію, встановлювати правила їх 

розроблення, позначення та застосування; 



- Представляти Україну у відповідних спеціалізованих міжнародних та 

регіональних організаціях стандартизації, виконувати зобов'язання-ства, 

передбачені положеннями про ці організації; 

- Створювати і вести реєстри нормативно-правових 

имального ступеня впорядкованості в певній сфері. 

Стандартом називається документ, в якому в цілях добровільного 

багатократного використання встановлюються характеристики продукції, 

правила здійснення і характеристики процесів виробництва, експлуатації, 

зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, виконання робіт або надання 

послуг. Стандарт також може містити вимоги до термінології, символіки, 

упаковки, маркування або етикеток і правил їх нанесення. 

 

Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, 

встановлених для нього, для різних категорій нормативних докуме-нтів з 

стандартизації розробляють стандарти таких видів Міжнародний стандарт – 

стандарт, прийнятий міжнародною організацією з стандартизації. 

 

Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональною організацією з 

стандартизації. 

Міждержавний стандарт (ГОСТ) – стандарт, прийнятий країнами СНД, що 

приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандар-

тизації, метрології і сертифікації і який застосовується ними безпосередньо. 

Національний стандарт – стандарт, прийнятий національним органом з 

стандартизації. 

Галузевий стандарт – стандарт, прийнятий галузевим органом з стандарти-зації 

на рівні однієї конкретної галузі виробництва. 

Стандарти організації (підприємств) – стандарти, прийняті службою ста-

ндартизації конкретного підприємства, організації, об'єднання, установи для цих 

об'єктів. 

Основоположні стандарти встановлюють: організаційно–методичні та за-гально 

технічні положення для визначеної галузі стандартизації; терміни та ви-

значання; загально технічні вимоги та правила; норми, що забезпечують впоряд-

кованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів 

технічної та виробничої діяльності під час розроблення–виготовлення, 

транспортування та утилізації продукції; норми, що забезпечують охорону 

навколишнього природно-го середовища. 

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорід-ної або 

конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму 

призначенню. 

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів 

(засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що 

використовуються у різних видах діяльності та забезпечують відповідність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


процесу його призначення. 

Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) вста-

новлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і 

тех-нічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, 

проце-сів, послуг. 

Стандарти та технічні умови повинні використовуватися на всіх стадіях 

життєвого циклу продукції. 

Національні стандарти на території України застосовують всі підприємс-тва 

незалежно від форм власності підпорядкування: громадяни – суб'єкти підпри-

ємницької діяльності; міністерства (відомства), органи державної виконавчої 

вла-ди, на діяльність яких поширюється їх дія. 

Галузеві стандарти на території України застосовують для організацій 

(підприємств, установ) сфери управління органу, який їх затвердив, та їхні під-

приємства – суміжники, а також на добровільних засадах інші підприємства та 

громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності. 

Стандарти науково–технічних та інженерних товариств (спілок) засто-совують 

добровільно підприємства, окремі громадяни – суб'єкти підприємницької 

діяльності, які вважають доцільним використовувати нові передові засоби, 

техно-логії, методи і т.д., вимоги до яких містяться в цих стандартах. 

Використання цих стандартів для виготовлення продукції можливо лише за 

згодою замовника або споживача цієї продукції, що закріплено договором або 

іншою угодою. 

Технічні умови використовують: підприємства незалежно від форми влас-ності і 

підлеглості, громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності за договір-ними 

зобов'язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції 

(надання послуг). 

Стандарти організацій (підприємства) застосовують лише на конкретному 

підприємстві та на підприємствах, що входять до складу об'єднань (концернів, 

асоціацій), які затвердили ці стандарти. 

Міжнародні, міждержавні та регіональні стандарти, національні стан-дарти 

інших країн застосовуються в Україні в межах її міжнародних договорів за 

порядком, який встановлює Держстандарт України. Дозволяється застосування 

цих стандартів та стандартів фірм інших країн для виготовлення й поставки про-

дукції на експорт за пропозиціями споживачів (замовників) цих країн на договір-

них (контрактних) засадах у відповідності з міжнародно визначеним 

законодавст-вом у сфері захисту авторських прав. 

В разі поставки продукції на експорт відповідно до вимог міжнародних ре-

гіональних та національних стандартів інших країн або стандартів фірм зарубіж-

них країн, які встановлені у контрактах на поставку за пропозицією споживача 

(замовника) слід виконувати обов'язкові вимоги державних стандартів України 

під виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території Украї-

ни. 

Продукція підприємств України або громадян – суб'єктів підприємниць-кої 

діяльності не підлягає реалізації за призначенням, якщо вона не відповідає 

обов'язковим вимогам, передбаченим чинними стандартами або технічними умо-



вами. 

Продукція, яка імпортується, повинна відповідати обов'язковим вимогам 

державних або галузевих стандартів України щодо безпеки та охорони 

навколишнього середовища. 

 

Стандарти підприємств виокремлюють у самостійну категорію умовно (без 

правової підстави), їх підприємства розробляють з власної ініціативи для 

конкретизації вимог до продукції й самого виробництва. Об'єктами 

стандартизації на підприємствах можуть бути окремі деталі, вузли, складальні 

одиниці, оснащення та інструмент власного виготовлення, певні норми в галузі 

проектування й продукування виробів, організації та управління виробництвом 

тощо. Такі стандарти використовують для створення внутрішньої системи 

управління якістю праці та продукції. 
 
 
Питання для контролю: 

1. що таке стандарти і технічні умови? 
2. Для чого підприємства розробляють власні стандарти (стандарти підприємств)? 

 
 

План уроку № 23 

«__»_______20__ р. 

  

Професія: Агент з постачання 

Предмет «Організація товарознавства» 

  

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. 

 

 

2. 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 

психологічним вимогам працівника 

(споживача) 

Ступінь легкості керування 

робочими органами Можливість 

одночасного охоплення 

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, 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 
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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. 

3. 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       

Естетичні       

Технологічності       

Придатності до 

транспортування  

     

Стандартизації       

Уніфікації       
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на 

контрольні питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, 

предмету та номеру уроку 
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