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Тема: МЕТРОЛОГІЯ - ЯК БАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

Мета: ознайомитися з призначенням метрології для здійснення 

контролю якості продукції 

З розвитком науки, промисловості, всіх галузей господарства 

збільшилося число вимірюваних параметрів, а отже, і приладів, які в той же 

час стали багато складніше. Від якості засобів вимірювань, від застосовуваних 

методів залежать витрати часу й коштів. Саме від того, наскільки достовірна 

одержувана вимірювальна інформація, багато в чому залежить якість 

продукції, що випускається. Можна без перебільшення сказати, що 

метрологічне забезпечення виробництва є однією із ключових позицій 

випуску продукції необхідної якості, а вимірювальна інформація, як результат 

метрологічного забезпечення будь-якого виробництва, стає основою 

управління якістю.  

Таблиця 1 - Метрологія і метрологічне забезпечення 

Назва поняття Визначення 

Метрологія Наука про виміри, методи і засоби забезпечення їхньої єдності і 

засоби досягнення необхідної точності 

Метрологічне 

забезпечення 

Встановлення і застосування наукових і організаційних основ, 

технічних засобів, правил і норм для досягнення єдності і 

необхідної точності вимірів 

Мета 

метрологічного 

забезпечення 

Поліпшення якості продукції, підвищення ефективності 

виробництва, використання матеріальних цінностей і 

енергетичних ресурсів 

Задачі 

метрологічного 

забезпечення 

Встановлення одиниць фізичних величин; формування системи 

державних еталонів одиниць фізичних величин; розроблення 

науково-методичних, правових і організаційних норм і правил, що 

необхідні для досягнення єдності і необхідної точності вимірів; 

державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, 

станом, використанням, і збереження засобів вимірів; проведення 

державних іспитів; розробка й атестація методик виконання 

вимірів та ін. 



Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

Метрологічне 

забезпечення якості 

продукції 

Комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на 

забезпечення єдності вимірів і необхідної точності визначення 

характеристик виробу, суворе виконання технологічних процесів і 

ефективне використання устаткування 

Метрологічне забезпечення складається з наукової, законодавчої, 

нормативної, технічної й організаційної основ. 

Таблиця 2 - Основи метрологічного забезпечення 

Наукова основа Сутність 

Законодавча 

основа 

Закони України, Декрети й постанови Кабінету Міністрів України, 

які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань 

Нормативна 

основа 

державні стандарти й інші документи державної системи 

забезпечення єдності вимірювань, відповідні нормативні 

документи Держстандарту України, методичні вказівки й 

рекомендації 

Технічна основа • система державних еталонів одиниць фізичних величин, що 

забезпечують відтворення одиниць із найвищою точністю; 

• система робочих еталонів і зразкових засобів вимірювань, за 

допомогою яких здійснюється передача розмірів одиниць фізичних 

величин робочим засобам вимірювань; 

• система стандартних зразків складу й властивостей речовин і 

матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, 

які характеризують склад і властивості речовин і матеріалів; 

• система робочих засобів вимірювань, які використаються під час 

розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, 

наукових дослідженнях і інших видах діяльності. 

Організаційна 

основа 

метрологічна служба України 

 

Основна мета метрологічного забезпечення - поліпшення якості 

продукції, підвищення ефективності виробництва, використання матеріальних 

цінностей і енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень 

Основні задачі метрологічного забезпечення: 

− встановлення одиниць фізичних величин; 

− формування системи державних еталонів одиниць фізичних величин і 

забезпечення її функціонування; 

− розробка науково-методичних, правових і організаційних основ, норм і 

правил, які необхідні для досягнення єдності й необхідної точності 
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вимірювань; 

− розробка й впровадження в метрологічну практику норм і правил 

законодавчої метрології і документів державної системи забезпечення єдності 

вимірювань; 

− державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом, 

використанням, ремонтом, і збереженням засобів вимірювань; 

− відомчий метрологічний контроль за розробкою, виробництвом, 

станом, використанням і ремонтом засобів вимірів; 

− проведення державних випробувань, перевірки, калібрування й 

метрологічної атестації засобів вимірювань; 

− сертифікація засобів вимірювань і атестація методик виконання 

вимірювань; 

− проведення метрологічної експертизи нормативної, проектної, 

конструкторської й технологічної документації 

Метрологічне забезпечення якості продукції - це комплекс 

організаційно-технічних заходів, що здійснюються державними органами, 

організаціями, підприємствами, діяльність яких спрямована на забезпечення 

єдності вимірювань і необхідної точності визначення характеристик виробу, 

суворе виконання технологічних процесів і ефективне використання 

обладнання. 

З метою досягнення необхідної якості продукції, що випускається, 

комплекс задач, пов'язаних з метрологічним забезпеченням, повинен 

зважуватися на всіх рівнях: державного, галузевому, окремого підприємства. 

На державному рівні вирішуються такі задачі: 

− розробка стандартів державної системи забезпечення єдності вимірів, 

що охоплюють уніфікацію одиниць фізичних величин і системи державних 

еталонів і передачі розмірів одиниць від еталонів робочим засобам 

вимірювань; 

− проведення державних випробувань; 
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− здійснення державного нагляду за засобами вимірювань при їхньому 

випуску з виробництва й тих, що находяться в експлуатації; 

− встановлення точних значень фундаментальних фізичних констант і 

стандартних довідкових даних, що характеризують властивості речовин і 

матеріалів 

На галузевому рівні вирішуються такі задачі: 

− встановлення раціональної номенклатури засобів вимірів, і контролю, 

які застосовуються у галузі; 

− розробка методів виконання вимірів, і контролю й встановлення норм 

точності вимірів; 

− контроль і випробування продукції; 

− проведення аналізів стану вимірювань на підприємствах і в 

організаціях галузі; 

− здійснення заходів, спрямованих на вдосконалювання вимірювань; 

− організація й проведення метрологічної експертизи проектів виробів та 

технологічної документації; 

− перевірка правильності виконання вимог стандартів; 

− розробка державних і галузевих стандартів на методи й засоби вимірів, 

контролю й випробувань по спеціалізації галузі 

На рівні підприємств метрологічне забезпечення включає: 

− встановлення раціональної номенклатури засобів вимірів, випробувань 

і контролю, застосовуваних на підприємстві; 

− розробку спеціалізованих засобів вимірювань для даного підприємства; 

− нагляд за експлуатованими на підприємстві засобами вимірювань і 

контролю; 

− метрологічну експертизу виконання вимог конструкторської й 

технологічної документації; 

− розробку стандартів підприємства на методи вимірювання, контролю й 

випробувань і ін. 
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2. Засоби і методи вимірів, їхня класифікація 

Назва засобу 

вимірювання 

Характеристика 

Засоби вимірів Технічні засоби, призначені для вимірів і що мають нормовані 

метрологічні властивості 

Міри Засоби вимірів, які служать для відтворення фізичної 

величини заданого розміру 

Набір мір Спеціально підібраний комплект мір 

Вимірювальний 

прилад 

Засіб вимірів, призначений для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі, що доступна для 

сприйняття спостерігачем 

Вимірювальні 

перетворювачі 

Засоби вимірів, призначені для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі зручній для подальшого 

перетворення, опрацювання або збереження, але не придатної 

для безпосереднього зчитування 

Вимірювальна 

установка 

Сукупність функціонально об'єднаних засобів вимірів і 

допоміжних пристроїв, які призначені для видачі 

вимірювальної інформації, зручної для безпосереднього 

сприйняття спостерігачем і розташованої в одному місці 

Вимірювальна 

система 

Сукупність засобів вимірів і допоміжних пристроїв, з'єднаних 

між собою каналами зв'язку, яка призначена для виробітки 

вимірювальної інформації у формі, зручної для автоматичного 

опрацювання, передачі і (або) використання в автоматичних 

системах керування 

Методи вимірів Сукупність прийомів використання принципів (фізичних 

явищ, на яких засновані виміри) і засобів вимірів 

Еталон Засіб вимірів (або комплекс засобів вимірів), що забезпечує 

відтворення і збереження одиниці з метою передачі її розміру 

нижче розташованим по перевірочній схемі засобам вимірів 
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3. Сфери державного метрологічного нагляду 

Вид метрологічного нагляду Зміст метрологічного нагляду 

Метрологічне забезпечення 

виробництва 

Визначається стан нормативної документації, 

забезпеченість виробничих операцій засобами і 

методиками виконання вимірів, стан засобів вимірів 

і іспитів, правильність виконання вимірів 

Стан нормативної документації Встановлюють правильність відбитка вимог до: 

• параметрів виробів, що вимірюються; 

• режимів технологічних процесів; 

• умов безпеки і нешкідливості праці; 

• засобів і методик виконання вимірів 

контрольованих параметрів 

Стан засобів вимірів і іспитів Установлюють готовність засобів вимірів до 

виконання вимірів і нормованої точності 

Забезпеченість виробничих 

операцій і контролю якості 

продукції засобами і методиками 

виконання вимірів 

Визначають наявність на робочих місцях засобів і 

методик виконання вимірів, відповідних до 

нормативних документів, придатність засобів 

вимірів до використання 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Знайти відповідність визначень поняттям 

Поняття Визначення 

1. Метрологічне 

забезпечення 

a) Технічні засоби, призначені для вимірів і що мають нормовані 

метрологічні властивості 

2. Засоби вимірів b) Засоби вимірів, які служать для відтворення фізичної 

величини заданого розміру 

3. Міри c) Спеціально підібраний комплект мір 

4. Набір мір d) Засіб вимірів, призначений для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі, що доступна для 

сприйняття спостерігачем 

5. Вимірювальний 

прилад 

e) Засоби вимірів, призначені для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі зручній для подальшого 

перетворення, опрацювання або збереження, але не придатної 

для безпосереднього зчитування 

6. Вимірювальні 

перетворювачі 

f) Сукупність функціонально об'єднаних засобів вимірів і 

допоміжних пристроїв, які призначені для видачі 

вимірювальної інформації, зручної для безпосереднього 

сприйняття спостерігачем і розташованої в одному місці 

7. Вимірювальна 

установка 

g) Сукупність засобів вимірів і допоміжних пристроїв, з'єднаних 

між собою каналами зв'язку, яка призначена для виробітки 

вимірювальної інформації у формі, зручної для 
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автоматичного опрацювання, передачі і (або) використання в 

автоматичних системах керування 

8. Вимірювальна 

система 

h) Сукупність прийомів використання принципів (фізичних 

явищ, на яких засновані виміри) і засобів вимірів 

9. Методи вимірів i) Засіб вимірів (або комплекс засобів вимірів), що забезпечує 

відтворення і збереження одиниці з метою передачі її розміру 

нижче розташованим по перевірочній схемі засобам вимірів 

10. Еталон j) Установлюють готовність засобів вимірів до виконання 

вимірів і нормованої точності 

11. Стан засобів 

вимірів і іспитів 

k) Наука про виміри, методи і засоби забезпечення їхньої 

єдності і засоби досягнення необхідної точності 

12. Метрологія l) Встановлення і застосування наукових і організаційних основ, 

технічних засобів, правил і норм для досягнення єдності і 

необхідної точності вимірів 

 

 


