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Група 26 

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. 

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? 
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  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Стандартизація, сертифікація та якість продукції (товару). 



Тема уроку: Основні властивості продукції, споживчі властивості, методи 

визначення якості. 

Мета: Дізнатися основні властивості продукції, та методи визначення якості. 
формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних методів і 

правил класифікації. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

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

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 
   

1. Вивчення нового матеріалу. 
Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність 
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. 
Якість товару - це сукупність його властивостей і характеристик, які надають йому здатність 
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця. Якість містить у собі не всі 
властивості товару, а лише ті, які пов'язані із задоволенням конкретних потреб відповідно до 
призначення товару. Крім споживчих характеристик, якість включає й інші товару, що 
забезпечують відповідність вимогам проектувальників, виробників, працівників сфери обігу, які 
мають відношення до товару.  
Важливе завдання товарознавства - виявити максимальний набір властивостей товару, 
які відповідають за його якість. Ці властивості можуть вивляться на всіх стадіях життєвого циклу 
товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти в розріз з його споживною вартістю і 
користю. Не можна прирівнювати якість і споживчу вартість. Споживча вартість-це сам товар, 
що несе в собі певну користь і приходячи конкретним благом. Товар у ролі споживчої вартості є 
носієм своєї якості. Підвищення якості невід'ємно від науково-технічного прогресу, тому що, 
озброївшись передовими науковими досягненнями і розробками можна досить успішно 
конкурувати з іншими товарами на міжнародному ринку.  
Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей 
товару, які становлять його якість, розглянута стосовно до визначених умов її створення та 
експлуатації або споживання. Дані показники відображаються в стандартах "Системи 
показників якості продукції", нормовані значення показників якості відображаються в 
стандартах "Загальних технічних умов" або "Технічних умов". Номенклатура показників і 
нормовані значення, що характеризують безпеку, відображаються в технічних регламентах. 
Споживчі властивості товару - це властивості, які виявляються в процесі споживання або 
використання товару споживачем для задоволення матеріальних і культурних потреб. Як 
правило, споживчі властивості є складними властивостями (зручність використання, надійність, 
безпека товару), утвореними сукупністю простих властивостей. Споживчі властивості 
визначають споживну вартість товару (цінність, корисність для людини). 
Показники якості:  

   1.Одиничні  

   2.Значення показників  

   3.Дійсні  

   4.Певні  

   5.Базові  

   6.Комплексні  

   7.Оптимальні  

   8.Відносні  

   9.Регламентовані  

   10.Максимальні  

   11.Рівень якості  

   12.Технічний рівень  



   13.Граничні  

   14.Мінімальні  

   15.Допустимі відхилення  

   16.Діапазонні  

 

Споживчі властивості і показники якості  
Групи  
Надійність  
Призначення  
Ергономічність  
Екологічність  
Естетичність  
Універсальне  
Класифікаційні  
Соціальне  
Функціональне  
Довговічність  
Ремонтопридатності  
Безвідмовність  
Сберіганіе  
Психо-фізичні  
Психологічні 
Антропометрії  
Протипожежна  
Електро-магнітна  
Магнітна  
Електрична  
Радіаційна  
Механічна  
Хімічна  
 
Методи визначення показників якості:  
Органолептичний 
 Розрахунковий 
 Вимірювальний 
 Експертний 
 Соціологічний 
 
Розрахунковий метод полягає у визначенні показників якості розрахунковим шляхом.  
Вимірювальний метод найбільш об'єктивний, він дає найточніші результати. Перспективними 
напрямками цього методу є експрес-методи, які не порушують контролю.  
 
Питання для контролю: 

1. Поясніть сутність органолептичного методу. Для яких товарів застосовується? 
2. Поясніть поняття реєстраційного методу  

 

 

Домашнє завдання: 

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

практичну роботу 

 



 

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