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Тема: ДОБРОЯКІСНІСТЬ ТА НЕДОБРОЯКІСНІСТЬ ТОВАРІВ 

Мета: ознайомитися з основними характеристиками доброякісних та 

недоброякісних товарів.  

Одним із найважливіших завдань оцінки якості є встановлення градації 

якості стандартної продукції, представленої сортами.  

Сорт (ґатунок) – це категорія якості продукції одного найменування, 

але відмінна від іншої категорії значеннями показників.  

Сукупність сприятливих або бажаних для людини властивостей 

характеризує доброякісність товару, а сукупність несприятливих (негативних) 

властивостей для людини становить недоброякісність товару.  

Сукупність сортів, що відносяться до однойменного товару, називають 

сортаментом. Розрізняють сортамент природний і товарний.  

Природний сортамент – це сукупність сортів однойменної продукції, 

яка відзначається характерними анатомо-морфологічними ознаками. Термін 

«сорт» у природному сортаменті притаманний тільки харчовим продуктам 

рослинного походження, а для худоби – це «порода», для птиці – «класи». 

Непродовольчі товари на природні сорти не поділяються через складність і 

багатоступінчастість виробництва.  

Товарний сортамент – сукупність товарних сортів, які розрізняються 

значеннями регламентованих нормативною документацією показників якості. 

Розрізняють вищий, І, II і III сорти. Іноді виділяють сорт «екстра». Сортам 

деяких товарів взамін чи додатково привласнюють особливі найменування. 

Наприклад, м’яч шкіряний «Футбольний», «Волейбольний», а може бути і не 

шкіряний, тобто із штучної сировини.  

На формування товарного сорту впливають фактори: сировинні, 

технологічні, умови і термін зберігання. Залежно від переваги одного з 
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факторів або їх комплексного впливу на значення показників, що визначають 

товарний сорт, розрізняють сировинний, технологічний і комплексний 

принципи розподілу сортаменту.  

Сировинний принцип заснований на тому, що відмінності в значеннях 

показників якості товарних сортів обумовлені особливостями сировини.  

Цей принцип покладено в основу поділу на сорти кави, м’яса, ковбас, 

макаронних виробів. Так, м’ясо вищого сорту можна отримати тільки від 

задньої і лопаткової частин туші і неможливо – від пахової, голінної та інших 

частин, м’ясо яких відноситься до нижчих сортів. Відмінності між сортами 

ковбас обумовлені в першу чергу сортом м'яса, що визначає підбір допоміжної 

сировини.  

При технологічному принципі відмінності між сортами обумовлені 

технологічними процесами.  

За цим принципом поділяють сорти борошна, крупи, крохмалю. Так, з 

одного і того ж зерна можна за три-сортної помелі отримати борошно вищого, 

1-го і 2-го сортів, що обумовлено такими операціями, як дроблення зерна, 

поділ утворених частинок на фракції за змістом висівок і розмел кожної 

фракції окремо. Сорт крупи та крохмалю залежить від старанності відділення 

домішок.  

Відповідно до комплексного принципу формування відмінностей між 

сортами обумовлено комплексом факторів: сировиною, технологією, умовами 

та термінами зберігання.  

Наприклад, сорт чаю залежить від якості чайної сировини. Для 

отримання чаю вищих сортів необхідно, крім того, суворо дотримуватися 

технологічного режиму окремих операцій (скручування, ферментації та ін.) 

При зберіганні відбувається старіння чаю за рахунок окислювальних процесів, 

внаслідок чого сорт чаю змінюється. Чим довше зберігається чай, тим вище 

температура зберігання і більше доступ кисню, тим швидше відбувається 

старіння. За рік зберігання при кімнатній температурі грузинський чай вищого 
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сорту набуває органолептичні властивості, притаманні 2-му сорту, внаслідок 

чого виникає пересортиця.  

Пересортиця – один з найпоширеніших способів якісної фальсифікації. 

Залежно від причин виникнення вона може носити об’єктивний та 

суб’єктивний характер. Так, пересортиця, яка відбувається при зберіганні, не 

залежить від працівників фірми і є об’єктивною. При сировинному і 

технологічному принципах, коли сорт повністю сформований на стадії 

виробництва, пересортиця носить суб’єктивний характер і пояснюється або 

зловживаннями, або порушеннями технології виробництва, включаючи 

неякісний приймальний контроль сировини.  

Вибір номенклатури споживчих властивостей і показників, що їх 

визначають. Основними критеріями вибору є: етап життєвого циклу продукції 

(приймання сировини, виробництво, зберігання, розподіл і реалізація), 

потреби, які повинен задовольняти товар, суб’єктивні особливості оцінювача.  

Визначення дійсних значень показників. Проводиться шляхом кількісних 

і якісних вимірів. Кількісні виміри застосовуються для визначення розміру 

показника, а якісні – для розмірності. Так, показник «кольори» може бути 

обмірюваний кількісно (наприклад, кольори пива мол 0,01 N розчину йоду) і 

якісно (візуально відзначаються кольори пива, їх насиченість).  

Зіставлення дійсних значень вимірюваного показника з базовим. Як 

базові показники можуть бути прийнятті регламентовані значення стандартів 

або інших НД, а також стандартні зразки, речовини, еталони. Кольори пива за 

стандартом встановлюються як світло- або темно-коричневий і рівняються з 

кольорами розчину йоду певної концентрації. 

При порівнянні виявляється відповідність або невідповідність дійсних 

значень показників якості базовим. Ця операція завершується встановленням 

певних градацій, класів, товарних сортів, марок продукції, що в остаточному 

підсумку пов’язане із ухваленням рішення про присвоєння товару певної 

градації якості.  
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Градація, клас, сорт – категорія або розряд, привласнені об’єктам, що 

мають те ж саме функціональне застосування, але різні вимоги до якості.  

Для прийняття остаточного рішення про градацію якості товару 

необхідно порівняти дійсні і базові значення за всією номенклатурою обраних 

показників.  

Стандартним вважається товар, що відповідає встановленим вимогам 

за всіма обраними показниками. Якщо хоча б по одному з обумовлених 

показників виявлена невідповідність, то товару не може бути привласнена 

стандартна градація, а тільки знижена – нестандартна чи брак.  

До нестандартного відноситься товар, що не відповідає встановленим 

вимогам по одному чи комплексу показників, але ця невідповідність не є 

критичною (небезпечною). Наприклад, якщо деформація взуття за 

показниками вища від встановленої норми, то воно відноситься до 

нестандартного.  

Брак – товар з виявленими переборними або непереборними 

невідповідностями за одним чи комплексом показників. Існує брак, який 

можна виправити (переборний) та який не підлягає виправленню 

(непереборний). Після усунення невідповідності градація товару може бути 

змінена. Якщо усунення браку сприяло покращенню всіх показників до 

встановленої норми, то товар відноситься до стандартного.  

Різновидом браку з непереборними значними або критичними 

дефектами є відходи. Відходи зі значними невідповідностями встановленим 

вимогам ставляться до ліквідних, а із критичними – до неліквідних. Прикладом 

ліквідних відходів можуть служити кістки і шкіра м’ясокопченостей, які 

можуть бути використані за умови реалізації за зниженими цінами. До 

неліквідних відходів відносяться товари, які не можуть бути використані за 

призначенням через невідповідність показників безпеки, наприклад товари з 

біопошкодженнями (пліснявами, ушкодженими гризунами та ін.).  
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У результаті виявлення відповідності або невідповідності встановленим 

вимогам усі товари за призначенням поділяють на три класи.  

До першого класу відносяться товари, придатні до використання за 

призначенням. Цей клас представлений стандартними товарами, які 

підлягають реалізації без яких-небудь обмежень.  

Другий клас – товари, умовно придатні для використання за 

призначенням (реалізуються за зниженою ціною чи переробляються).  

Третій клас – небезпечні товари, непридатні для використання за 

призначенням (неліквідні відходи, їх утилізують з дотриманням певних 

правил).  

В оптовій і роздрібній торгівлі переважають споживчі товари першого 

класу. Товари другого та третього класів повинні вчасно виявлятися при 

приймальній оцінці якості і не допускатися до реалізації.  

Іншим завданням оцінки якості товарів є виявлення невідповідностей 

або дефектів.  

Дефект – невиконання заданої або очікуваної вимоги, що стосується 

об'єкта, а також вимоги, що відноситься до безпеки.  

Дефекти поділяють за кількома ознаками: ступенем значущості, 

наявності методів і засобів для їхнього виявлення або усунення. 

За ступенем значущості розрізняють дефекти критичні, значні і 

малозначні.  

Критичні дефекти – невідповідності товарів встановленим вимогам, які 

можуть завдати шкоди життю, здоров’ю, майну споживачів або 

навколишньому середовищу. Товари з критичними дефектами не можна або 

економічно недоцільно використовувати за призначенням. Наприклад, 

загнили яблука не можна використовувати в їжу або на промпереробку, так як 

вони містять шкідливі для організму речовини (мікотоксини), що мають 

канцерогенну і мутагенну дію. Навіть якщо менше половини м’якоті плоду ще 



Організація товарознавства 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

6 

не загнила, то відділення здорових тканин вимагає таких великих витрат, що 

обробка невигідна.  

Значні дефекти – невідповідності, які суттєво впливають на 

використання за призначенням і надійність товарів, але не впливають на 

безпеку для споживача і / або навколишнього середовища. Так, забиті місця, 

проколи, пошкодження шкідниками погіршують зовнішній вигляд, знижують 

вихід їстівної частини і збереженість яблук, але плоди все ж можуть бути 

використані за призначенням (в свіжому вигляді і на промпереробку).  

Незначні дефекти – невідповідності, які не роблять істотного впливу на 

споживчі властивості товарів, в першу чергу на призначення, надійність і 

безпеку. Так, при оцінці якості яблук до малозначних дефектів можуть бути 

віднесені невеликі відхилення від форми, розміру, забарвлення.  

Залежно від наявності методів і засобів виявлення дефекти поділяються 

на явні, для яких передбачені методи і засоби виявлення, і приховані, для яких 

методи і засоби виявлення не передбачені або їх застосування недоцільно.  

Залежно від наявності методів і засобів усунення дефекти ділять на 

переборні і непереборні.  

Переборні дефекти – дефекти, після усунення яких товар може бути 

використаний за призначенням. Так, до переборних дефектів відносять 

загнивання яблук, якщо уражено менше 50 % плода. Після видалення загнилої 

тканини, а також частини прилеглої до неї здорової тканини плоди можна 

використовувати в свіжому вигляді або на промпереробку.  

Непереборні дефекти – дефекти, які неможливо або економічно 

невигідно усувати. Прикладом непереборних дефектів можуть бути повністю 

гнилі плоди й овочі, інші види мікробіологічного псування товарів, їх 

механічні руйнування.  

При оцінці якості товарів товарознавці повинні проводити діагностику 

їх дефектів за характерними ознаками прояву дефектів і встановлювати 

причини їх виникнення. Це необхідно для виявлення градації якості 
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(стандартна, нестандартна, брак і відходи) і класу товарів за призначенням 

(придатні, умовно придатні та непридатні до використання за призначенням), 

так як градації якості та класи товарів за призначенням значною мірою 

визначаються дефектами різного ступеня значимості.  

У межах встановлених норм допустимих відхилень товари зі значними 

дефектами, а також із незначними (без обмежень) вважаються стандартними. 

Різні градації, класи, сорти стандартної продукції найчастіше відрізняються 

заданими вимогами, що стосуються об’єктів з малозначними або значними 

дефектами. При діагностиці причин виникнення дефектів виявляються винні 

юридичні або фізичні особи для пред’явлення їм претензій за якість товарів.  

Залежно від місця виникнення всі дефекти умовно поділяють на 

технологічні, передреалізаційні і післяреалізаційні.  

Технологічні дефекти – дефекти, викликані недоліками при 

проектуванні і / або розробці продукції, сировини, недотриманням або 

недосконалістю виробничих процесів. Ці дефекти є наслідком недостатнього 

управління і контролю якості при виробництві продукції. Надходження 

товарів з технологічними дефектами в торгівлю свідчить про незадовільну 

організацію контролю у виготовлювача, постачальника і продавця.  

Перед реалізаційні дефекти виникають при транспортуванні, зберіганні, 

підготовці до продажу або реалізації товарів. Прикладом таких дефектів може 

бути бій товарів в скляній тарі, бій посуду, мікробіологічне псування товарів 

при зберіганні, втрата товарного вигляду при підготовці до продажу або 

реалізації внаслідок забруднення, деформації і т. п. При виникненні таких 

дефектів висунути претензії можна тільки працівникам організації торгівлі, з 

чиєї вини ці дефекти з’явилися. Для попередження появи таких дефектів 

керівники і товарознавці торгової організації повинні проводити інструктаж 

працівників, роз’яснюючи правила поводження з товаром.  

Товари, в яких виявлені неприпустимі технологічні або перед 

реалізаційні дефекти, реалізації не підлягають.  
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Після реалізаційні дефекти виникають при зберіганні експлуатації або 

використанні товарів споживачем. Причинами виникнення цих дефектів 

можуть бути:  

- порушення споживачем правил експлуатації, зберігання, 

транспортування або споживання;  

- прояв прихованих технологічних або перед реалізаційних дефектів.  

У першому випадку споживач має право пред’явити претензію, якщо 

правила експлуатації, зберігання, транспортування або споживання не були 

доведені до нього відповідним чином. При наявності достатньої інформації 

про такі правила (наприклад, за допомогою експлуатаційних документів або 

маркування) претензії, викликані появою після реалізаційних дефектів з вини 

споживача, не приймаються.  

У разі появи прихованих дефектів товарів не з вини споживача 

продавець зобов’язаний або усунути дефекти за свій рахунок, або замінити 

дефектний товар на бездефектний, або повернути сплачену суму грошей. 
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Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Технологічні 

дефекти це  

а) категорія якості продукції одного найменування, але 

відмінна від іншої категорії значеннями показників 

2. Після реалізаційні 

дефекти виникають  

б) що відповідає встановленим вимогам за всіма обраними 

показниками 

3. Перед реалізаційні 

дефекти виникають  

в) що не відповідає встановленим вимогам по одному чи 

комплексу показників, але ця невідповідність не є критичною 

(небезпечною) 

4. Непереборні 

дефекти це  

г) товар з виявленими переборними або непереборними 

невідповідностями за одним чи комплексом показників 

5. Переборні дефекти 

це  

д) дефекти, викликані недоліками при проектуванні і / або 

розробці продукції, сировини, недотриманням або 

недосконалістю виробничих процесів 

6. Значні дефекти це е) при зберіганні експлуатації або використанні товарів 

споживачем 

7. Незначні дефекти 

це 

ж) при транспортуванні, зберіганні, підготовці до продажу або 

реалізації товарів 

8. Дефект це  з) дефекти, які неможливо або економічно невигідно усувати 

9. Сорт (ґатунок) це  и) дефекти, після усунення яких товар може бути 

використаний за призначенням 

10. Стандартним 

вважається товар 

к) невідповідності, які суттєво впливають на використання за 

призначенням і надійність товарів, але не впливають на 

безпеку для споживача і / або навколишнього середовища 

11. До нестандартного 

відноситься товар 

л) невідповідності, які не роблять істотного впливу на 

споживчі властивості товарів, в першу чергу на призначення, 

надійність і безпеку 

12. Брак це м) невиконання заданої або очікуваної вимоги, що стосується 

об'єкта, а також вимоги, що відноситься до безпеки 
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Урок 32 

Тема: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

Мета: ознайомитися з основними поняттями та принципами 

стандартизації.  

На сьогоднішній день правові та організаційні засади стандартизації в 

Україні установлені в Законі України «Про стандартизацію». Цей Закон 

регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та 

застосуванням її результатів.  

Дія ЗУ «Про стандартизацію» не поширюється на санітарні заходи 

безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні 

заходи, будівельні норми, лікарські засоби, військові стандарти, стандарти 

медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші 

соціальні стандарти, передбачені законодавством.  

Відповідно до ЗУ «Про стандартизацію», стандартизація – діяльність, 

що полягає в установленні положень для загального та неодноразового 

використання щодо наявних або потенційних завдань і спрямована на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.  

Зокрема ця діяльність складається з процесів розроблення, видання та 

застосування стандартів.  

Важливі переваги стандартизації полягають у підвищенні 

відповідності продукції, процесів і послуг для їх використання за 

призначенням, у запобіганні виникненню бар’єрів у торгівлі та сприянні 

науково-технічній співпраці.  

Метою стандартизації в Україні є:  

1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму 

призначенню;  

2) керування різноманітністю, застосовністю, сумісністю, 

взаємозамінністю об’єктів стандартизації;  
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3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування 

визнаних правил, настанов і процедур;  

4) забезпечення охорони життя та здоров’я;  

5) забезпечення прав та інтересів споживачів;  

6) забезпечення безпечності праці;  

7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх 

видів ресурсів;  

8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, 

підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.  

Головним завданням стандартизації є 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.  

Основні функції стандартизації наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 - Функції стандартизації 

Назва Зміст 

Гармонізація  Гармонізація документів, методів та засобів якості життя зі 

світовими аналогами.  

Інформаційна  Інформатизація з використанням уніфікованих методів та засобів.  

Комунікативна  Нормалізація соціальних методів та засобів зв’язку.  

Ресурсозберігаюча  Раціональне та економне використання ресурсів.  

Охоронна  Забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного 

середовища та споживчої безпеки товарів.  

Нормативна  Формування вимог до продукції, процесів, послуг, методів.  

Економічна  Зниження собівартості продукції, процесів, послуг.  

Регулятивна  Вплив на ринок товарів і послуг; усунення технічних бар’єрів в 

торгівлі; захист вітчизняного виробника та споживача.  

Соціальна  Забезпечення безпеки товарів, процесів, послуг; забезпечення якості 

товарів та послуг; захист прав споживачів.  

Об’єкт стандартизації – досліджуваний предмет, що підлягає 

стандартизації (ДСТУ 1.1:2015).  

Відповідно до положень ЗУ «Про стандартизацію» (ст. 5), об’єктами 

стандартизації є:  
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1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність;  

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

включаючи продукцію, персонал, системи управління;  

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

маркування, етикетування тощо.  

Для відображення поняття «об’єкт стандартизації» у найзагальнішому 

розумінні в національному законодавстві також вжито вислів «продукція, 

процеc або послуга», який однаковою мірою стосується, наприклад, будь-яких 

матеріалу, складника, обладнання системи їхньої сумісності, правила, 

процедури, функції, методу чи діяльності. 

Стандартизація може бути обмежена певними аспектами будь-якого 

об’єкта. Наприклад, щодо взуття, розміри та критерії міцності можна 

стандартизувати окремо.  

Суб’єктами стандартизації є:  

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері стандартизації;  

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері стандартизації;  

3) національний орган стандартизації;  

4) технічні комітети стандартизації;  

5) підприємства, установи та організації, що здійснюють 

стандартизацію.  

Відповідно до вітчизняного законодавства, стандартизація поділяється 

на міжнародну, регіональну та національну.  

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь у якій відкрита 

для відповідних органів усіх держав. 

Регіональна стандартизація – стандартизація, участь у якій відкрита 

для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або 

економічного простору.  
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Національна стандартизація – стандартизація, яку здійснюють на рівні 

однієї держави. При цьому, усередині держави чи адміністративно-

територіальної одиниці держави стандартизацію можуть також здійснювати 

на місцевому рівні, на рівні асоціацій і підприємств у промисловості та на 

окремих фабриках, заводах або установах.  

У процесі стандартизації виробляються норми, правила, вимоги, 

характеристики, що стосуються об’єкта стандартизації, які оформляються у 

вигляді нормативного документа.  

Нормативний документ (НД) – документ, що встановлює правила, 

настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів.  

Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні 

документи, вони поділяються на:  

1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті 

національним органом стандартизації;  

2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють 

стандартизацію.  

Стандарт – нормативний документ, заснований на консенсусі, 

прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового 

використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її 

результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості в певній сфері.  

Консенсус – загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних 

заперечень із суттєвих питань у більшості зацікавлених сторін та досягається 

в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і 

зближення розбіжних поглядів.  

Законом України «Про стандартизацію» визначено наступні види 

стандартів:  
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Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною 

організацією зі стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;  

Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональною 

організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів.  

Національний стандарт – стандарт, прийнятий національним органом 

стандартизації та доступний для широкого кола користувачів.  

Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, що встановлює технічні 

вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає 

процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі 

вимоги. 

Принципи стандартизації мають розглядатися відповідно до її загальної 

діяльності, незалежно від сфери та виду її діяльності.  

Згідно з теорією та практичною діяльністю стандартизації для 

виконання поставлених перед нею завдань слід виділити низку методичних 

принципів: плановість, перспективність, оптимальність, динамічність, 

системність, обов’язковість.  

Принцип плановості забезпечується шляхом складання перспективних 

і поточних планів з розробки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації. 

Планування в галузі стандартизації є складовою частиною системи 

державного планування. Планування слід здійснювати для послідовного, 

системного розвитку економіки, правильного розподілення ресурсів.  

Принцип перспективності забезпечується розробкою і випуском 

випереджальних НД, в яких запроваджуються підвищені норми та вимоги до 

об’єктів стандартизації відносно досягнутого рівня. До того ж норми та 

вимоги, які запроваджуються у НД, будуть оптимальними в майбутньому.  

Принцип оптимальності передбачає вироблення й прийняття НД, в 

яких наводяться правила, норми та вимоги, що забезпечують оптимальні для 

економіки витрати ресурсів: сировинних, матеріальних, енергетичних, 

трудових, соціальних.  
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Принцип динамічності передбачає періодичну перевірку НД, внесення 

до них змін, а також своєчасний перегляд та відміну. Під час перевірки 

визначають науково-технічний рівень НД, за потребою розробляють 

пропозиції щодо оновлення застарілих правил, показників, норм, 

характеристик, вимог, термінів, визначень, позначень, одиниць фізичних 

величин. Результати перевірки можуть бути підставою для перегляду НД.  

Принцип системності забезпечується розробкою НД на об’єкти 

стандартизації, що належать до певної галузі та встановлюють 

взаємопогоджені вимоги до всіх об’єктів на підставі загальної мети. Цей 

принцип визначає розробку НД як елементу системи і призводить до 

упорядкування закономірно розташованих і взаємопов’язаних конкретних 

об’єктів стандартизації в єдину систему. При цьому вони пов’язані між собою 

внутрішньою сутністю.  

Принцип обов’язковості визначає законодавчий характер 

стандартизації. В Україні НД мають обов’язковий характер, їх повинні 

додержуватись усі підприємства й організації незалежно від форми власності 

та підпорядкування. За порушення вимог НД передбачена юридична 

відповідальність згідно з чинним законодавством. Юридична 

відповідальність, залежно від виду порушення, може бути адміністративна, 

дисциплінарна, матеріальна чи кримінальна.  
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Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Регіональний 

стандарт 

а) діяльність, що полягає в установленні положень для 

загального та неодноразового використання щодо наявних або 

потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості в певній сфері 

2. Стандартизація б) законодавчий характер стандартизації 

3. Принцип 

обов’язковості 

визначає 

в) забезпечується розробкою НД на об’єкти стандартизації, що 

належать до певної галузі та встановлюють взаємопогоджені 

вимоги до всіх об’єктів на підставі загальної мети 

4. Принцип 

системності 

г) періодичну перевірку НД, внесення до них змін, а також 

своєчасний перегляд та відміну 

5. Принцип 

динамічності 

передбачає 

д) вироблення й прийняття НД, в яких наводяться правила, 

норми та вимоги, що забезпечують оптимальні для економіки 

витрати ресурсів: сировинних, матеріальних, енергетичних, 

трудових, соціальних 

6. Принцип 

оптимальності 

передбачає 

е) забезпечується розробкою і випуском випереджальних НД, в 

яких запроваджуються підвищені норми та вимоги до об’єктів 

стандартизації відносно досягнутого рівня 

7. Принцип 

перспективності 

ж) забезпечується шляхом складання перспективних і поточних 

планів з розробки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації 

8. Принцип 

плановості 

з) загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних 

заперечень із суттєвих питань у більшості зацікавлених сторін 

та досягається в результаті процедури, спрямованої на 

врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів 

9. Консенсус и) нормативний документ, заснований на консенсусі, 

прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і 

неодноразового використання правила, настанови або 

характеристики щодо діяльності чи її результатів, та 

спрямований на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості в певній сфері 

10. Стандарт к) нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, 

яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та 

визначає процедури, за допомогою яких може бути 

встановлено, чи дотримані такі вимоги 

11. Технічні умови 

(ТУ) 

л) стандарт, прийнятий національним органом стандартизації 

та доступний для широкого кола користувачів 

12. Національний 

стандарт 

м) стандарт, прийнятий регіональною організацією 

стандартизації і доступний для широкого кола користувачів 

 

 


