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Ï å ð å ä ì î â à

У XXI столітті на глобалізованому ринку в 
умовах жорсткої конкуренції сучасною мовою бізнесу 
стала висока якість товарів і послуг. Підприємства та 
організації, які хочуть забезпечити сталий розвиток, 
мають активно використовувати такі інструменти 
технічного регулювання, як метрологія, стандарти-
зація, сертифікація, акредитація, управління якістю 
та екологічне управління. 

Впровадження систем екологічного управління 
на основі вимог ISO 14000 та управління якістю на 
основі ISO 9000 набуло в світі широкого поширення. 
Сьогодні серед вітчизняних підприємств спостеріга-
ється тенденція до впровадження у практику між-
народних і європейських стандартів, засобів серти-
фікації і випробувань, сучасного вимірювального 
обладнання, передових методів управління якістю 
та довкіллям, охорони й безпеки праці тощо. А це по-
требує залучення на підприємства великої кількості 
висококваліфікованих фахівців.

Роль і завдання кожної з наук, а саме стандар-
тизації, метрології, сертифікації та акредитації, які є 
головними складовими технічного регулювання як 
основи надійного захисту прав споживачів, важко 
переоцінити. З метою забезпечення підготовки ви-
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сококваліфікованих фахівців навчальну дисципліну 
“Метрологія, стандартизація, сертифікація та акре-
дитація” та її різновиди “Метрологія та нормування 
довкілля”, “Стандартизація якості довкілля”, “Осно-
ви стандартизації, управління якістю і сертифіка-
ція” викладають студентам освітньо-кваліфікацій-
ного рівня “магістр” спеціальностей 183 “Технології 
захисту навколишнього середовища” та 101 “Еко-
логія” у багатьох вищих навчальних закладах тех-
нічного, економічного, аграрного та екологічного 
профілю. 

Метою навчальної дисципліни є опанування 
студентами наукових, нормативних і організацій-
них основ метрології, стандартизації, сертифікації 
та акредитації; формування знань, вмінь і навичок у 
вказаних галузях діяльності.

Завдання навчальної дисципліни – ознайомити-
ся з: термінами та визначеннями понять у галузі ме-
трології, стандартизації, сертифікації та акредитації; 
засобами вимірювальної техніки та основними оди-
ницями вимірювання; вітчизняними, європейськи-
ми та міжнародними стандартами в галузі систем 
управління якістю, результатами міжнародної та ре-
гіональної співпраці України в галузі технічного ре-
гулювання. 

Отож цілком закономірною є потреба створен-
ня навчального посібника “Метрологія, стандарти-
зація, сертифікація та акредитація”. Одним з таких 
посібників є книга доцента кафедри конструктив-
ної географії і картографії географічного факуль-
тету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидата географічних наук 
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Петровської Мирослави Андріївни, незважаючи на 
те, що науковці написали не один посібник з поді-
бними назвами. Та й у доробку автора є посібники 
в цій галузі, зокрема, “Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля” з грифом Міністерства осві-
ти і науки України (2010) та “Нормування якості 
довкілля” (2017), які стали у пригоді студентам і 
викладачам вищих навчальних закладів згаданої 
вище спеціальності. Проте події у галузі технічного 
регулювання стрімко розвиваються, що вимагає пу-
блікації навчальних посібників, які містять сучасну 
інформацію. 

У навчальному посібнику “Метрологія, стандар-
тизація, сертифікація та акредитація” розглянуто 
теоретичні і правові засади стандартизації, метроло-
гії, сертифікації та акредитації в Україні. Простежено 
передумови виникнення метрології та стандартиза-
ції. З’ясовано історію розвитку засобів вимірюваль-
ної техніки. Вивчено фізичні величини та одиниці 
їхнього вимірювання. Розкрито основні положення 
національної системи стандартизації, роль європей-
ських і міжнародних стандартів у системі екологічно-
го управління та системі управління якістю. Просте-
жено порядок сертифікації систем управління за ISO 
14001 та ISO 9001. Важливе місце в посібнику займає 
понятійно-термінологічна база. Не залишено поза 
увагою міжнародну та регіональну співпрацю в сис-
темі технічного регулювання.

Навчальний посібник містить запитання для са-
моконтролю, тестові завдання, рисунки і таблиці, до-
датки, опрацювання яких даватиме змогу студентам 
глибше засвоїти зазначений курс. 

ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
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Навчальний посібник “Метрологія, стандарти-
зація, сертифікація та акредитація” автор присвячує 
колективу кафедри конструктивної географії і кар-
тографії з нагоди 20-річчя від її заснування, на якій 
працює від її витоків і до сьогодні.



Ì Å Ò Ð Î Ë Î Ã ² ß
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Ðîçä³ë 1

ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß 
ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯, ¯¯ ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1.1. Ç ³ñòîð³¿ ìåòðîëîã³¿

З розвитком цивілізації перед людьми виникла потреба 
в порівняннях, у мірах, вагах тощо. Коли люди почали порівню-
вати себе з іншими, порівнювати предмети, товари, рослини, 
звірів і таке інше, вони також розпочали порівняння з части-
нами людського тіла, такими як палець, долоня, стопа, лікоть, 
крок, скок й іншими – майбутніми прототипами міри довжини.

Згодом виникла потреба в мірі об’єму для обчислення кіль-
кості та обліку сипких, рідких матеріалів – спочатку горсть (у 
долонях), а потім інвентар – гарнець і похідні. Мабуть, виміри 
почалися з часу: до цього спонукала зміна дня і ночі, законо-
мірностей у цих явищах. Обмір віддалей, поверхні землі теж ви-
никає на поєднанні різних понять, наприклад, площу, що можна 
було зорати парою волів за світловий день (зранку до вечора), 
називали у слов’ян ютшиною, а в німецькій назві – морг (від 
слова “морген”).
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Ðîçä³ë 1

ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯, ¯¯ ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ² ÇÀÂÄÀÍÍß

Важливий момент – запровадження грошей. Між першими 
взірцями маси (тягарцями) і монетами була співмінність: вар-
тість монет окреслювали їхньою масою і монети нерідко вико-
нували роль тягарців. Взірці маси вже не залежать від вимірів 
людського тіла і в цьому їхня принципова відмінність від бага-
тьох мір, а потреба порівнянь (зважування) породила ваги.

Оскільки необхідність вимірювань виникла з розвитком 
суспільних відносин між людьми, то з’явилась потреба у мі-
рах одноподібних, справедливих, щоб унеможливлювати ошу-
кування. Суспільство почало домагатися порядку: оскільки є 
взірцеві міри, потрібно їх дотримуватися, треба встановити за 
ними контроль, щоб запобігти зловживанням. Правильна міра 
стає запорукою справедливості, правдивості і богобоязні.

На теренах сучасної України найдавніші відомості про ви-
мірювання, міри і ваги маємо з археологічних досліджень Пів-
денного берега Криму [73]. У Херсонесі вже з другої половини 
IV ст. до н. е. запроваджено інститут магістрів, що наглядали за 
дотриманням мір та регулювали їх. Спочатку з’явились монетні 
магістрати, а згодом запровадили інститут астиномів, які тав-
рували стандартну торговельну тару, мірний посуд, черепицю і 
контрольні гирі.

Існував також інститут агрономів – ринкових наглядачів, 
зобов’язаних стежити за правильним застосуванням ринкових 
мір торговцями та карати шахраїв. Херсонес – одне з небагатьох 
стародавніх міст, забудову яких здійснювали планомірно з ви-
користанням визначених стандартних мір довжини.

Із запровадженням християнства ще одним джерелом по-
ширення метрологічних знань стала Біблія. Основною біблій-
ною одиницею ваги вважали сікль (від нього походить сучас-
ний ізраїльський “шекель”). 

Метрологічну систему Київської Русі вважають складним 
сплавом існуючих раніше сукупностей місцевих одиниць вимі-
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рювань і мір запозичених систем – єгипетських і вавілонських 
прототипів. Стародавніми слов’янськими мірами, які згадували 
в літописах ХІ–ХV ст., були: версто, сажень, аршин, лікоть, пядь, 
кільна – міри довжини; бочка (надь), відро, штоф – міри об’єму; 
пуд, берковець, золотник, доля, фунт – міри ваги. Розглянемо 
основні міри, якими користувались у ті давні часи, зокрема – 
міри довжини [73]:

Сажень походить від дієслова сягати, досягати і означає 
можливість розмірів частин людського тіла. Сажень, зокрема, 
відповідає віддалі розмаху рук дорослої людини і становить 
152 см, але не завжди і не всюди.

Лікоть – віддаль по прямій від ліктьового згину до кінця 
витягнутого середнього пальця. Він не має сталої величини 
(від 38 см до 51 см).

П’ядь – кисть руки, слово, найімовірніше, походить від сло-
ва “пять”, а п’ять пальців – “пятерня”.

Верста – найбільша міра довжини, яку використовували 
для визначення відстаней. Ця міра є аналогом другої міри – 
поприще.

Найчастіше застосовували у давні часи міри об’єму, дуже по-
трібні і часто різні – для сипких матеріалів і рідин. У Давній Русі 
кубічних мір ще не знали і об’єми вимірювали так:

1 кадь = 2 половинкам = 4 чвертям = 8 осьминам.
Для рідин визначали таку міру: бочка, відро, корчага.
Відомі також місцеві, народні міри: голважня, лукно, убо-

рок, провара та інші.
Міри ваги в літературних пам’ятках XI–XV ст. згадують такі: 

берковець, пуд, гривна, гривенка, золотник, а з XIII ст. – почка 
і пиріг. Співвідношення між цими величинами: берковець = 
= 10 пудам = 400 гривням = 800 гривенкам. 

Міра площі – поземельна міра, яку вживали для визначення 
розмірів земельних ділянок. Квадратних мір ще не знали і у ви-
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гляді міри використовували умовні одиниці, які характеризува-
ли робочу силу, сільськогосподарський інвентар, а також міру, 
в основі якої були трудові можливості. Наприклад, “дим”, “соха”, 
“обжа” тощо. Згодом для орних земель домінуючою мірою ста-
ла четверть – площа, на яку висівали четверть збіжжя (тут чет-
верть міра об’єму). Були і так звані “урожайні міри”, коли розмір 
сінокосу визначали за кількостю копиць сіна; через копи, копи-
ці деколи виражали і обсяги орних земель.

До системи одиниць часу в Давній Русі належали, як і в біль-
шості країн – рік, місяць, тиждень, доба (день, ніч), година. Тиж-
день з давніх часів ділили на сім днів і називали “седмиця”. У 
побутовому житті години взагалі не вживали, а користувалися 
найменуваннями дій, явищ, які означали певний час доби: “за-
утрене”, “рання зоря”, “схід сонця”, “обід”, “вечерня”, “вечір”, “пів-
ніч”.

Єдність значень міри забезпечували через взірцеві міри, 
які встановлювали влада, князі, монастирі тощо. Взірцеві міри 
виготовляли в достатній кількості і зберігали в храмах, монас-
тирях. Відповідно, нагляд і контроль за їхнім правильним ви-
користанням було доручено духовенству.

Починаючи з XVI ст. було досягнуто певного рівня і поряд-
ку у використанні мір і ваг [73]. У всіх містах і містечках, у бу-
динках ратуш були міські ваги для обов’язкового громадського 
користування. Біля ратуші, на ринковій площі під дашком сто-
яла масивна колода з прикріпленими ланцюгом зразками мір: 
маца, півмацок, півмірок (міри об’єму); аршин і лікоть (міри до-
вжини). За відповідність і достовірність усіх мір у місті відпо-
відав магістрат та деякі уповноважені цехами (які виробляли 
міри) – бондарськими, бляхарськими та іншими.

Постановою Варшавського сейму на землях Речі Поспо-
литої 1764 р. запровадили єдину загальнодержавну систему 
основних мір. Еталонні взірці корця, корчика і чверті мали бути 
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окуті залізом і зберігатися в економічному архіві Варшавської 
ратуші. Ці міри зберігались у Галичині до 1855 р. В окремих 
місцевостях вживали “народні” міри, зокрема поземельні: лан, 
морг, шнур, рілля, ґрунт, ланцюг, ляска, ланок, город.

Протягом XVII ст. в усіх містах Лівобережжя і Правобереж-
жя в питаннях торгівлі, ремесел, сільського господарства, мір 
і ваг зберігалась політична однотипність. На обох берегах Дні-
пра тривалий час використовували споріднені, або навіть одна-
кові міри: корець, гарнець, чверть; аршин–лікоть–цаль; камінь, 
фунт, лот, кварта, кватирка; бочка, півбочок та інші.

У XVIII ст. на Лівобережжі розпочався процес інтеграції і 
впровадження російських мір. У цей час в Росії створили дер-
жавну комісію мір і ваг, почали діяти повірочні установи в про-
вінції. Державна російська комісія мір і ваг 1736 р. звернулась 
до Київського магістрату надіслати до комісії взірці чинних 
мір та копії указів, за яким ці міри запровадили. У січні 1738 р. 
взірці надіслали, і серед них були залізні аршин та лікоть, яки-
ми вимірювали тканини та інші “ліктьові” товари, і дерев’яні 
хлібні міри – дійниці, півдійниці і чверть дійниці. Останні були 
місцевими київськими взірцевими мірами сипкого товару, що 
застосовували в місцевій торгівлі. Надіслали також російські 
осьмину і четверик, які застосовували при видачі і прийомі хлі-
ба (зерна) для консистентів. Ці міри мали тавро з царським гер-
бом – були державними.

Поряд з офіційним функціонуванням державних мір і ваг, у 
суспільстві завжди існували народні способи лічби предметів. 
Ці способи не контролювала держава, проте в народі вони мали 
стійке поширення і використання. Найменша одиниця виміру 
врожаю – сніп. Величина його завжди була різною і залежала від 
виду рослин та їхньої сухості, чистоти тощо. Широко вживаною 
мірою була копа. Копа – термін для позначення збіжжя у сно-
пах. Копа була основною одиницею виміру врожаю у Галичині. 
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Урожай збіжжя і сіна звозили возами і складали в скирти, стоги 
і стіжки. Усі ці терміни вважали метрологічними одиницями. 

Слово “скирта” означає масу сіна, соломи або снопів збіж-
жя, яку складали для зберігання під відкритим небом у вигляді 
прямокутника з двосхилим верхом. Скирти бували великі і малі. 
Велика скирта сіна містила 46 возів.

Термін “стіг” означає масу сіна або снопів, яку складали для 
зберігання під відкритим небом у вигляді циліндра або куба з 
конусоподібним верхом. Стогами вимірювали кількість зібра-
ного врожаю.

Копою міряли не лише намолочене збіжжя, а й гроші, зброю, 
дерево, шапки, яйця, капусту тощо.

У сільському господарстві та народних промислах велике 
значення мав віз (хура, фіра) – основний сухопутний засіб пере-
сування і перевезення вантажів до середини XIX ст. Він також 
слугував для вимірювання величини зібраного врожаю, кіль-
кості риби, сіна, дерева, солі тощо.

У різних народних промислах були власні міри для сирови-
ни і виробів з неї. У ткацькому ремеслі й досі, наприклад, тра-
пляються такі одиниці мір, як жменя, кужіль, повісмо, чисниця, 
пасмо, моток, півмоток, лікоть [73]. 

Унаслідок удосконалення метрологічної системи народні 
міри витіснилися із вжитку, але деякі з них, особливо в сіль-
ському господарстві, збереглися досі.

Наприкінці XVII ст. в Росії організували ввіз різних вимірю-
вальних приладів, потрібних для армії, флоту, науки. Розшири-
ли лабораторно-контрольну базу, при Академії наук створили 
“інструментальну палату”, де виготовляли астролябії, компаси, 
нівеліри, квадранти, а також “барометричну палату”, де виго-
товляли барометри, термометри, мікроскопи тощо. Проте орга-
нізаційно, як і раніше, всю цю роботу об’єднали під дахом однієї 
установи, яка б координувала її, чи керувала процесом. Це від-
булося в XIX ст. 
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У XVIII ст. додатково ввели англійські міри – фут, дюйм, лі-
нію. Площу вимірювали вже квадратними величинами: 1 ква-
дратний сажень = 9 квадратних аршинів = 49 квадратних дюй-
мів; 1 квадратний фут = 144 квадратні дюйми.

У землемірстві ще збереглися десятини, четвертини, 
осьмини.

В одиницях об’єму освоїли систему кубічних одиниць: ку-
бічний аршин, кубічний сажень. Для сипких вживали ласт, чет-
верть, осьмина, напівосьмина, четвертик. Для рідини: бочка 
(40 відер), відро, піввідра, чверть відра, “осьмуха” і “кружка” 
(1/16 відра), пляшка (3/40 відра).

Одиниці ваги: берковець, пуд, півпуда, чверть пуда, осьми-
на, золотник (батман, контар, безмен, почка, пірог на початку 
XVIII ст. вже не застосовували).

Кутові одиниці (система кутових одиниць, заснована 
на коефіцієнті 60) збереглися протягом тисячоліть. Градус 
(1/360 частина кола) = 60 мінутам; 1 мінута = 60 секундам; 
1 секунда = 60 терціям і т. д.

Одиниці часу – це загальновідомі рік, місяць, “седмиця”, 
день, година (час) і хвилина (мінута), секунда, терція.

Упродовж 1799–1875 рр. у Європі відбувався процес вве-
дення метричної системи мір, узаконили принцип десятинного 
ділення і метричну систему.

У Санкт-Петербурзі в Петропавловській фортеці 1841 р. 
створили Депо взірцевих мір і ваг, яке очолив академік 
А. Я. Купфер, а 1842 р. вийшов нормативний документ “Положе-
ние о мерах и весах”, який передбачав обов’язкове застосування 
тільки російських мір у всій імперії [73].

Представниками двадцяти держав, у тім числі Росії, в Па-
рижі на Дипломатичній метрологічній конференції 20 травня 
1875 р. підписали Метричну конвенцію. Завдяки підписанню 
цієї конвенції ввели єдину систему одиниць, яка стала основою 
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для створення єдиного метрологічного простору. Проте впро-
вадження метричної системи де факто розтягнули майже на 
50 років (1875–1922 рр.).

З 1865 р. до 1892 р. Депо взірцевих мір і ваг у Санкт-
Петербурзі очолював професор В. С. Глухов, за якого спроекту-
вали і збудували нову будівлю, розширено сферу досліджень, 
запланували подальші роботи щодо впровадження метричної 
системи.

З 1893 р. хранителем Депо призначили знаменитого росій-
ського вченого Д. І. Менделєєва. Цього ж року на базі Депо ство-
рили Головну палату мір і ваг – багатолабораторний метроло-
гічний інститут, на який, окрім функції Депо, покладали також 
випробування і повірку найрізноманітніших вимірювальних 
приладів. Творча і наукова діяльність Д. І. Менделєєва суттє-
во вплинула на стан справ у метрології, а в державі нарешті 
з’явився державний орган, здатний координувати, керувати і 
відповідати за свою діяльність.

Загалом за чотири роки (1893–1898 рр.) Головною палатою 
виготовлено нові еталони прототипів мір довжини і ваги: ета-
лони фута і аршина виготовлено із платиново-іридієвого спла-
ву; зроблено взірець півсажня, на який нанесли позначення 
одиниць трьох систем: ярда, аршина, метра і півсажня, а також 
їхніх складових – дюймів, вершків і сантиметрів.

З ініціативи Д. І. Менделєєва в імперії почали створюватись 
перші державні територіальні метрологічні служби – Повіроч-
ні палатки (1899 р.). Планували, починаючи з 1900 р., в імперії 
створити 25 таких палаток, у тім числі на теренах України – у 
Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі (1901–1902 рр.). У радян-
ські часи, 1927 р., на території СРСР вже діяло 55 повірочних 
установ, а з 1939 р. – 200.

Протягом XVIII–XIX ст. Росія технічно й науково відповіда-
ла європейському рівню вимірювань, а от організаційно за-
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безпечити єдність вимірювань на величезних територіях не 
могла, і ця невідповідність добре простежувалась на теренах 
України. 

Виробництво та обіг то варів (купівля, продаж на націо-
нальних і міжнарод них ринках, транспортування) вимагали від 
людства проведення заходів зі стандартизації.

Значний поштовх у розвитку промисловості в Росії надало 
інтенсивне будівництво залізниць. Отож 1860 р. домовились 
про єдиний розмір колії (1524 мм), 1889 р. прийняли перші тех-
нічні умови на проектування і будівництво залізниць, 1899 р. 
вийшов у світ “Русский нормативный метрический сортамент 
фасованного железа. Угловое, тавровое, двутавровое, корытное 
железо”. Саме тоді встановилось і співвідношення між аршином, 
метром, фунтом і кілограмом; саме тоді заснували в різних ре-
гіонах 25 повірочних палаток (у тім числі 4 на теренах України) 
для повірки і таврування мір і ваг, які застосовували в торгівлі, 
промисловості.

Декрет РРФСР про впровадження в державі міжнародної 
метричної системи мір прийняли 1918 р. Згодом, 1922 р., ство-
рили СРСР і затвердили союзну конституцію, в якій передба-
чили встановлення єдиної для всього Союзу системи мір і ваг. 
Закон про міри і ваги, який упорядковував роботу існуючих ме-
трологічних служб і розширював діяльність Головної палати як 
центрального метрологічного органу в державі, видали 1924 р. 
А на базі повірочних установ, що знаходились у столицях союз-
них республік, почали створювати республіканські палати мір 
і ваг, які мали власну розгалужену структуру і подвійне підпо-
рядкування (Радам Народних комісарів республік і Головній па-
латі мір і ваг).

Всеукраїнським ЦВК засновано 1922 р. в м. Харкові Укра-
їнську Головну палату мір і ваг, на яку покладено керівництво 
метрологічним забезпеченням у республіці. ДП “Харківстан-
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дартметрологія” починає свою історію від Харківської Пові-
рочної палатки торговельних мір та ваг, відкритої 8 жовтня 
1901 р. у м. Харкові з ініціативи управляючого Головною па-
латою мір та ваг Російської Імперії, видатного вченого-хіміка 
Д. І. Менделєєва, який присвятив останні 15 років свого життя 
метрології та створенню метрологічної служби країни. Діяль-
ність Харківської Повірочної палатки поширювалась на Хар-
ківську, Полтавську, Курську, а з 1906 р. – і на Воронезьку гу-
бернії. З 1901 р., протягом двох десятиліть, діяльність Харків-
ської Повірочної палатки полягала, здебільшого, у повірці та 
тавруванні простих торгових мір і ваг, кількість яких з року в 
рік зростала. У палатці працювало лише три повірника, вклю-
чаючи завідувача палаткою.

Світлина 1. Лист Менделєєва
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Визначним для становлення державної метрологічної 
системи УРСР стало прийняття 30 серпня 1922 року Всеукра-
їнським центральним виконавчим комітетом “Положення 
про Українську Головну палату мір та ваг і її місцеві органи”, 
яке дало початок діяльності центрального науково-техніч-
ного метрологічного закладу на базі Харківської Повірочної 
палатки – Української Головної палати мір та ваг, яка крім 
власне практичної метрології, а саме – робіт з повірки, за-
початковує розвиток наукової метрології в УРСР. У її підпо-
рядкування увійшли Повірочні палатки усіх регіонів Украї-
ни, при цьому керівник Харківської Повірочної палатки мав 
статус заступника керівника з повірочної частини Україн-
ської Головної палати мір та ваг зі збереженням попередньої 
посади.

Світлина 2. Будинок першої в Україні Харківської Повірочної палатки
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Протягом 1924–1928 рр. відкрили повірочні установи в 
містах Полтаві, Чернігові, Житомирі, Маріуполі, Вінниці, Лу-
ганську, Запоріжжі, Кіровограді, Миколаєві, Умані, Черкасах, 
Кременчуці, Сумах, Кривому Розі, Проскурові, Балті, Конотопі, 
Мелітополі.

Упродовж 1939–1940 рр., після приєднання до Радянсько-
го Союзу Західної України і Північної Буковини, у мережу по-
вірочних установ УРСР влились самодостатні зі значним до-
свідом практичної діяльності установи в містах Львові, Ко-
велі, Дрогобичі, Ровно, Станіславові, Тернополі, Чернівцях і 
Коломиї.

Світлина 3. Оголошення про відкриття 
у м. Харкові Повірочної палатки мір і ваг
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Харківську Повірочну палатку 1931 р. перетворили у Бюро 
стандартизації при планово-статистичному бюро Харківської 
міськради та цього ж року реорганізували у Харківське управ-
ління мір та ваг при Центральному управлінні мір та ваг Всесо-
юзного комітету стандартизації.   

Харківське управління мір та ваг 1936 року перейменували 
у Харківський відділ мір та ваг і підпорядкували Народному Ко-
місаріату внутрішніх справ (НКВС) у Харківській області.

На базі Українського науково-дослідного інституту метро-
логії і Харківського відділу мір та ваг 1938 року створили Хар-
ківський державний інститут мір та ваг, який 1939 р. перейме-
нували у Харківський державний інститут мір та вимірюваль-
них приладів (ХДІМВП). 

 Світлина 4. Будинок ДП “Харківстандартметрологія” 1922 р.
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Війна поставила перед ХДІМВП нові завдання – надати 
оборонним підприємствам максимальну допомогу в налаго-
дженні їхнього вимірювального господарства, яке в умовах 
воєнного часу набувало важливого значення. Для широкого 
розгортання виробництва військової техніки і боєприпасів, 
які виготовляли за високими класами точності з метою забез-
печення їхньої безумовної взаємозамінності, на значній кіль-
кості підприємств, що до війни мали невійськову спеціаліза-
цію та випускали цивільну продукцію, ХДІМВП у найкоротші 
терміни організував на них метрологічне забезпечення вимі-
рювального господарства на високотехнічному рівні, підготу-
вав необхідні кадри.

У ці передвоєнні роки найбільшого розвитку набули конт-
рольно-повірочні установи таких міст, як Київ, Одеса, Дніпропет-
ровськ, Донецьк і Львів. Ці установи знаходились у крупних 
торгово-промислових центрах України, а також тут розташову-
вались виробництва різних вимірювальних приладів. ХДІМВП 
22 вересня 1941 р. припинив свою діяльність і став готуватись 
до евакуації, а 1 вересня 1943 р. відновив свою діяльність.

Структура Харківського державного інституту метрології 
і вимірювальних приладів 1951 р. складалась з наукової і по-
вірочної частин. До наукової належали: відділення еталонів і 
служби часу. Повірочну діяльність забезпечували 4 лабораторії 
(лінійних, механічних, електричних і теплотехнічних вимірю-
вань) і дві групи (загальних перевірок і ревізійна). Загалом в 
інституті працювало 185 осіб, у тім числі: 38 наукових співро-
бітників і 24 інженерно-технічних [73].

ХДІМВП 1967 р. перейменували в Харківський державний 
науково-дослідний інститут метрології (ХДНДІМ). Лабораторії, 
які здійснювали державну повірку і ревізію мір та вимірюваль-
них приладів, контроль за дотриманням стандартів і технічних 
умов у промисловості, склали повірочну частину інституту. 
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Наукові дослідження були зосереджені в трьох напрямах: меха-
нічних, теплових і електричних вимірювань. 

З метою удосконалення структури метрологічної системи 
Держстандарту УРСР Управління державного нагляду ХДНДІМ, 
яке виконувало роботи з практичної метрології, у тім числі з 
повірки засобів вимірювальної техніки, 1979 р. реорганізували 
в окрему організацію – Харківський центр стандартизації та ме-
трології (ХЦСМ).

З 1 січня 1981 року в рамках реорганізації всієї системи 
Держстандарту СРСР та його управлінь у Харкові створили на-
уково-виробниче об’єднання (НВО) “Метрологія”, до складу яко-
го входили: ХДНДІМ, ХЦСМ, Спеціальне конструкторське бюро 
і Харківський дослідно-експериментальний завод “Еталон”. 
ХЦСМ мав подвійне підпорядкування – НВО “Метрологія” та 
безпосередньо Держстандарту СРСР.

З підпорядкування НВО “Метрологія” 28 грудня 1988 ро-
ку виведено ХЦСМ і підпорядковано Українському Республі-
канському управлінню Держстандарту СРСР, яке 24 травня 
1991 року Постановою Кабінету Міністрів УРСР перетворено у 
Державний комітет УРСР зі стандартизації, метрології та якості 
продукції. 

Проголошення Державної незалежності України 24 серпня 
1991 року створило нові умови для подальшого розвитку ді-
яльності ХЦСМ. Постановою Кабінету Міністрів України № 182 
від 8 квітня 1992 року Державний комітет УРСР зі стандарти-
зації, метрології та якості продукції перетворено в Державний 
комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації 
(Держстандарт України), а  ХЦСМ отримав назву Харківський 
державний центр стандартизації, метрології та сертифікації 
(ХДЦСМС).

Наприкінці XIX ст. та на початку XX ст. досяг нуто вели-
ких успіхів у розвитку техніки, промисло вості та концентра-
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ції виробництва. У зв’язку з цим, в усіх промислово розвину-
тих країнах активно про водили роботи в галузі національної 
стандартиза ції, що зумовило створення національних органі-
зацій зі стандартизації. Наприклад, 1901 року в Англії ство рили 
інституцію зі стандартів, головним завданням якої було розро-
блення та впровадження стандар тів на сировину, промислові 
вироби, військову тех ніку. Опублікування стандартів на про-
дукцію спрямовано на підсилення економічної могутності Бри-
танської імперії.

Економічний розподіл світу між великими за хідними кра-
їнами спричинив перерозподіл те риторій. Посилена міліта-
ризація вимагала великої кількості озброєння з обов’язковим 
дотри манням принципу взаємозамінності. Стандартизація як-
найкраще задовольнила ці вимоги часу, її ста ли сприймати як 
об’єктивну економічну необ хідність. Отож не дивно, що під час 
Першої світо вої війни виникло декілька національних організа-
цій зі стандартизації, наприклад, у Голландії (1916), Німеччині 
(1917), Франції, Швейцарії, США (1918). 

Одразу ж після війни організації зі стандартизації створено 
в Бельгії та Канаді (1919), Австрії (1920), Італії, Японії та Угор-
щині (1921), Австралії, Швеції, Чехословаччині (1922), Норвегії 
(1923), Фінляндії, Польщі (1924), Данії (1926), Румунії (1928). У 
Росії 1923 р. створили “Комітет еталонів і стандартів” [74; 98]. 

Здійсненням науково-технічної і метрологічної діяльності 
з неперервного отримання даних щодо точного часу, еталон-
них частот і параметрів обертання Землі займається держав-
на служба часу, частоти (ДСЧЧ). Безпосередньо метрологічним 
забезпеченням єдності вимірювань часу і частоти в Україні, 
ще з 1927–29 рр. і до сьогодні, послідовно займається Харків-
ський державний інститут метрології. Перші сигнали точного 
часу вели вже 1929 р., а з 1935 р. взірцеві частоти теж стали 
передавати по радіо. На маятниковому астрономічному при-
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ладі конструкції Ф. Федченко 1954 р. вдалось досягти точності 
0,0002 секунди за добу. На зміну маятниковим хронометрам 
прийшли електронні кварцеві, а згодом – інші: удосконалюва-
лись конструкції і точність. Перший державний еталон часу і 
частоти в СРСР створено 1950 р., а 1958 р. вперше в склад ета-
лона введено молекулярний генератор на аміаку, чим покладе-
но початок щодо переходу в СРСР до відтворення одиниці часу і 
частоти з допомогою квантових генераторів. За допомогою цієї 
техніки вдалось досягти точності 1·10-9, що у той час вважали 
великим досягненням метрології.

В СРСР серйозними фундаментальними дослідженнями 
часу і частоти займався також метрологічний інститут фізико-
технічних і радіотехнічних вимірювань, який згодом відтворив 
первинний державний еталон часу і частоти на новій науковій 
основі (атомній шкалі часу), сигнали якого передавали радіо і 
телебаченням на весь Союз. В СРСР служба часу і частоти Хар-
ківського інституту метрології входила в структуру відповідної 
служби СРСР, а вторинний еталон – у структуру державного гру-
пового еталона часу, частоти СРСР.

Уже в часи незалежності протягом 1995–1996 рр. в Украї-
ні, зокрема, у Харкові, відтворили національну службу єдиного 
часу і еталонних частот і створили новий державний первин-
ний еталон одиниць часу і частоти України, який допускав по-
хибку 5·10-14, і вторинні еталони в Ужгороді і Києві з похибкою 
4·10-13.

На базі Харківського ННЦ “Інститут метрології” створили 
Службу єдиного часу і еталонних частот (СЧЧ) згідно з Законом 
України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та ре-
гулювали “Положенням про Службу єдиного часу і еталонних 
частот”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.09.2015 р. № 664, яка постійно провадить науково-ме-
трологічну діяльність щодо вимірювань часу і частоти в єдиних 
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на всій території України одиницях і шкалах та забезпечує спо-
живачів часо-частотною інформацією з відповідною технічною 
базою.

Зазначимо, що в СРСР створена сучасна еталонна база, 
яка налічувала 150 первинних еталонів і установок вищої 
точності, понад 100 вторинних еталонів у всіх областях і ви-
дах вимірювань. Державні еталони – це національне надбан-
ня будь-якої країни, за їхніми технічними характеристиками 
можна оцінити науковий і технічний потенціал держави, ви-
значити перспективи її соціально-економічного розвитку, 
здатність вийти на передові рубежі науково-технічного про-
гресу. Після розпаду СРСР значна частина цієї бази залиши-
лась у Росії. В перші роки незалежності Україна фактично 
була “прив’язана” до еталонної бази Росії, що обмежувало й 
ускладнювало роботу з організації забезпечення єдності ви-
мірювань у республіці.

Виходячи з цього, Харківський науково-дослідний інститут 
метрології (ХНДІМ) разом з іншими компетентними службами 
вже 1992 р. розробили програму створення еталонної бази Укра-
їни. У Харкові створено 34 державні еталони із 69-ти існуючих в 
Україні. Створена еталонна база забезпечує потреби вітчизняних 
товаровиробників, сприяє підвищенню конкурентоспроможнос-
ті продукції і її вихід на світовий ринок. Сьогодні еталонна база 
ННЦ “Інститут метрології” діє у м. Харків (рис. 1) [107].

У наш час розроблено нову “Державну програму розвитку 
еталонної бази на 2018–2022 роки”, згідно з якою станом на 
2016 р. еталонна база містить 69 первинних еталонів і 71 вто-
ринний еталон, у той час як для національної економіки потріб-
но, згідно з проведеним аналізом, близько 85-ти первинних і 
100 вторинних еталонів. Понад 60 % державних еталонів функ-
ціонує понад 10 років, ступінь їхнього зносу становить 70–80 %. 
Це зумовлено наявністю в їхньому складі електронних та елек-
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тромеханічних високоточних приладів з обмеженим терміном 
експлуатації. 

На державних первинних еталонах щороку виконують ро-
боти з передачі одиниць вимірювання до 2 800 вторинних ета-
лонів на загальну суму понад 3 млн гривень.

Вторинні еталони щороку використовують для калібру-
вання та повірки більш, ніж 30 50 0 еталонів та високоточ-
них засобів вимірювальної техніки на загальну суму понад 
11,8 млн гривень.

Еталони та високоточні засоби вимірювальної техніки що-
року передають розміри одиниц ь вимірювання мільйонам за-
собів вимірювальної техніки в усіх галузях економіки, забезпе-
чуючи прибуток 5–15 гривень на 1 гривню витрат, пов’язаних 
зі створенням еталонів.

Виконання Програми даватиме змогу створити 14 та вдо-
сконалити 17 державних первинних еталонів одиниць фі-
зичних величин, забезпечити утримання та експлуатацію 
81-го державного еталона та провести звірення 20-ти держав-
них еталонів на міжнародному рівні. У нас повинно бути не 
менше, ніж 80 державних еталонів, що наблизить Україну до 
держав з розвинутою економікою, а науку – до оптимального 
метрологічного забезпечення.

Зазначені еталони мають першочергове значення для за-
безпечення єдності вимірювань, насамперед, у сфері законо-
давчо регульованої метрології у таких видах діяльності:

 забезпечення захисту життя та охорони здоров’я гро-
мадян;

 контроль якості та безпечності харчових продуктів і лі-
карських засобів;

  контроль стану навколишнього природного середовища;
  контроль безпеки умов праці;
  контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану 

транспортних засобів;
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–   топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеоро-
логічні роботи, роботи із землеустрою тощо [121].

Постійне розширенння товарообміну і необхідність тіс-
нішої співпраці у сфері науки і техніки зумовили заснування 
1926 р. Міжнародної асоціації зі стандартизації (ISА). Однак 
1939 р. роботу ISА перервала Друга світова війна. В рамках ООН 
1943 р. створили Координаційний комітет з питань стандарти-
зації з бюро в Лондоні і Нью–Йорку. У жовтні 1946 р. заснували 
Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO), до складу якої 
увійшло 25 країн.

Частиною метрологічної діяльності, пов’язаної з узаконен-
ням вимог, що стосуються вимірів та їхніх одиниць, засобів, 
методів вимірювань, які здійснюють, зазвичай, державні орга-
ни та установи, є законодавча метрологія. Вона розповсюджу-
ється на законодавчо-регульовану сферу діяльності, передусім 
на торгівлю, охорону здоров’я, безпеку, охорону середовища, 
що характерно для кожної країни. Саме тому 1955 р. створено 
Міжнародну організацію Законодавчої Метрології (МОЗМ), а 
1960 р. введено міжнародну систему основних одиниць СІ (Сис-
тема інтернаціональна, SI – Sistem Internetional). 

У листопаді 1966 р. офіційно введено систему вимірювань, 
основною ціллю якої проголошено необхідність забезпечення 
єдності вимірювань, а не одноподібності мір і приладів, як було 
до цього. 

Головним завданням Державної метрологічної служби 
(ДМС) є реалізація єдиної технічної політики щодо забезпечен-
ня єдності вимірювань у державі, що впливають на рівень жит-
тя і благополуччя громадян, економіку і виробництво, науку, 
техніку, міжнародну співпрацю, а також здійснюють координа-
цію роботи адміністративних органів виконавчої влади на усіх 
рівнях у забезпеченні єдності вимірювань. Науково-методичне 
керівництво ДМС здійснював Всесоюзний науково-дослідний 
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інститут метрологічної служби (ВНДІМС). Після розпаду СРСР, 
з 1991 р., ці функції покладено на Держстандарт України. В 
Україні в різний час функціонували як органи ДМС: два науко-
во-дослідні інститути (в Харкові і Львові); науково-методичний 
центр метрологічної служби (в Києві); 25 територіальних орга-
нів в областях і 9 міських органів.

Заз начимо, що 7 серпня 2018 року Україна набула повно-
правного членства в Метричній конвенції та стала однією із 
60-ти країн-членів. До цього часу впродовж 16-ти років Україна 
перебувала у статусі асоційованого члена.

“Метрична конвенція – це міжнародна угода, спрямова-
на на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць 
вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита 
для всіх країн, що мають дипломатичні стосунки з Фран-
цією (країною-зберігачем угоди). Розробкою міжнародних 
еталонів та звіренням національних еталонів країн-членів 
Метричної конвенції з цими еталонами займається Міжна-
родне бюро з мір та ваг”.

Приєднання до Метричної конвенції передбачено Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією розвитку системи 
технічного регулювання до 2020 року та Законом України “Про 
приєднання України до Метричної конвенції”.

Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить 
визнання метрологічної системи України, яка відповідає євро-
пейським вимогам та даватиме змогу проводити звірення на-
ціональних еталонів України з національними еталонами 59-ти 
країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою 
для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробу-
вань української продукції для її просування на міжнародний 
ринок, а також сприятиме укладенню Угоди про оцінку відпо-
відності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) з 
Європейським Союзом.
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1.2. Ñóòí³ñòü ³ çàâäàííÿ ìåòðîëîã³¿ 

Слово “метрологія” (походить від грецьких “метрон” – 
міра і “логос” – вчення) – наука про вимірювання, яка вивчає те-
оретичні і практичні аспекти вимірювань як способу пізнання в 
усіх галузях науки і техніки.

Метрологія – наука більш практична, однак її основою слу-
гує ґрунтовне теоретичне ядро. Сучасна техніка і методика ви-
мірювань сформувалася в результаті тривалого розвитку тео-
ретичних засад і вдосконалення засобів вимірювальної техніки 
на основі метрології, яка ґрунтується на загальних фізичних, хі-
мічних, математичних законах, виробляючи з їхнім залученням 
власний інструментарій досліджень.

Об’єктом метрології є сукупність метрологічного забез-
печення усіх галузей виробництва, споживання та обслугову-
вання суспільства, його елементів (промисловості, сільського 
господарства, охорони навколишнього середовища, науки, ко-
мунальної сфери, транспорту тощо).

Предметом метрології є методи та методики проведен-
ня вимірювальних операцій, засоби вимірювальної техніки та 
способи досягнення необхідної точності вимірювання власти-
востей фізичних об’єктів і процесів, правила і норми, які цьому 
сприяють.

Суб’єктами метрології є особи чи організації, які здійсню-
ють управлінську діяльність щодо об’єктів і предметів метро-
логії.

Метрологія послуговується як загальнонауковими, так і 
спеціальними методами пізнання, котрі об’єднані у методики 
метрології – сукупність фізичних і математичних методів, що 
використовують для отримання інформації за допомогою ви-
мірювань із заданими точністю та достовірністю (методика ви-
мірювальних перетворень, методика вимірювання та опрацю-
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вання результатів спостережень, планування вимірювального 
експерименту тощо).

Питаннями, якими опікується метрологія, є:
 способи отримання інформації від об’єкта дослідження; 
 засоби, які застосовують при цьому, і способи вимірю-

вання;
 методи вимірювання, якщо об’єкт складніший, ніж про-

ста механічна деталь, наприклад, температура домен-
ної печі, концентрація розчину;

– способи оцінювання якості цього вимірювання, адже 
шкільні лінійка, штангенциркуль та вимірювальний 
інтерферометр вимірюють довжину з різною якістю і з 
різною точністю [116].

Для вирішення поставлених завдань метрологія залучає 
напрацювання інших наук, зокрема, фундаментальних і при-
родничих – математики, фізики, хімії, теорії ймовірності та 
математичної статистики тощо, які забезпечують метрологію 
методами обробки результатів вимірювань, отриманих експе-
риментальним шляхом.

Отож метрологія – це наука про вимірювання, методи та 
засоби забезпечення їхньої єдності та способи досягнення по-
трібної точності.

Вимірювання дають найбільше інформації про навколиш-
ній світ. Отож загальний розвиток науки і техніки, технічний 
прогрес у всіх галузях економіки країни визначається, насампе-
ред, рівнем розвитку вимірювальної техніки.

Основні завдання метрології [116]:
 розробка теоретичних основ єдиної системи одиниць;
 створення методів відтворення одиниць фізичних ве-

личин на рівні еталонів та передавання їхніх значень з 
найвищою точністю;

 створення еталонів та мір;
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 створення вимірювальних приладів та інформаційно-
вимірювальних систем;

 розроблення методів вимірювальних перетворень;
 розроблення методів оцінювання точності результатів 

вимірювань.
Методи метрології – сукупність фізичних і математичних 

методів, що використовують для одержання вимірювальної ін-
формації із заданою точністю та достовірністю.

Засоби метрології – це сукупність засобів вимірювальної 
техніки та засобів контролю, які вдосконалюють і розвивають 
на основі об’єктивних законів.

Вирізняють теоретичну, законодавчу та прикладну (прак-
тичну) метрологію.

Теоретична метрологія (фундаментальна) – розділ метро-
логії, предметом якого є розроблення фундаментальних основ 
метрології.  Завданнями теоретичної метрології є:

 розроблення та удосконалення теоретичних основ ме-
трології, у тім числі загальної теорії вимірювань, теорії 
похибок, теорії надійності засобів вимірювальної техні-
ки, теорії вимірювальних перетворень та теорії переда-
вання вимірювальної інформації;

 розроблення принципів і методів вимірювань, у тім 
числі фізичні дослідження, з метою використання най-
новіших досягнень науки для створення нових методів 
вимірювань і засобів вимірювальної техніки, підвищен-
ня точності вимірювань;

 створення та удосконалення основ єдності мір і вимі-
рювань, у тім числі удосконалення еталонів, мір фізич-
них величин і засобів вимірювань, створення наукових 
основ держаних випробувань вимірювальних засобів, 
розроблення та удосконалення нормативної докумен-
тації в галузі вимірювальної техніки (стандарти, тех-
нічні умови, інструкції та методичні вказівки);
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 створення та удосконалення наукових основ держав-
ної служби довідкових даних і стандартних зразків, у 
тім числі розроблення методик експериментального 
визначення найдостовірніших значень фізичних кон-
стант, розроблення й удосконалення системи збору, 
апробації, зберігання та розповсюдження стандартних 
довідкових даних;

 створення та удосконалення наукових основ держаної 
служби атестації якості продукції, у тім числі критеріїв 
оцінювання якості продукції.

Законодавча метрологія – частина метрології, що містить 
законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентує і 
контролює держава для забезпечення єдності вимірювань. За-
вданнями законодавчої метрології є:

 створення та удосконалення законодавчих основ вимі-
рювальної техніки;

 узаконення (стандартизація) термінів та їхніх визна-
чень, систем чи сукупності одиниць, системи еталонів, 
мір фізичних величин і засобів вимірювань;

 узаконення класів точності засобів вимірювальної тех-
ніки та методик оцінювання їхньої точності;

 узаконення стандартних довідкових даних, методик 
повірки та контролю вимірювальних засобів, методик 
контролю та атестації якості продукції.

Практична (прикладна) метрологія – розділ метрології, 
предметом якого є питання практичного застосування розро-
бок теоретичної метрології та положень законодавчої метроло-
гії. Завданнями практичної метрології є:

 організація держаних служб єдності мір і вимірювань, 
включно з організацією та здійсненням періодичної 
повірки та калібрувань засобів вимірювальної техніки, 
які знаходяться в експлуатації, організація та здійснен-
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ня випробувань нових засобів вимірювальної техніки, 
контроль за станом вимірювального парку підприєм-
ства;

 організація державної служби стандартних довідкових 
даних і стандартних зразків, у тім числі видання офіцій-
них довідників зі значеннями констант та властивостей 
речовин і матеріалів, виготовлення та випуск стандарт-
них зразків та організація служби їхньої атестації;

 організація та здійснення служби контролю за дотри-
манням стандартів і технічних умов під час виробни-
цтва, державних і недержавних випробувань, а також 
атестації якості продукції.

Отож метрологія є науковою основою сучасної вимірю-
вальної техніки, причому функції прикладної і законодавчої 
метрології підпорядковані положенням теоретичної метроло-
гії. Своєю чергою, положення теоретичної метрології знаходять 
практичну перевірку під час реалізації функцій прикладної та 
законодавчої метрології.

1.3. Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü 
ó ãàëóç³ ìåòðîëîã³¿

Терміни та визначення понять у галузі метрології та ме-
трологічного забезпечення встановлює стандарт ДСТУ 2681–94 
[20]:

(Фізична) величина – властивість, спільна в якісному відно-
шенні у багатьох матеріальних об’єктів та індивідуальна в кіль-
кісному відношенні у кожного з них.

Рід (фізичної величини) – якісна означеність фізичної 
величини.

Розмір (фізичної величини) – кількісний вміст фізичної ве-
личини в даному об’єкті.



37

Ðîçä³ë 1

ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯, ¯¯ ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ² ÇÀÂÄÀÍÍß

Система (фізичних) величин – сукупність взаємопов’язаних 
фізичних величин, в якій декілька величин вважають незалеж-
ними, а інші визначають як залежні від них.

Основна (фізична) величина – фізична величина, що нале-
жить до системи величин і вважається незалежною від інших 
величин цієї системи. 

Похідна (фізична величина) – фізична величина, що нале-
жить до системи величин та визначається через основні вели-
чини цієї системи.

Розмірність (фізичної величини) – вираз, що відображає її 
зв’язок з основними величинами системи величин.

Розмірнісна (фізична) величина – величина, в розмірності 
якої розмірність хоча б однієї з основних величин піднесена до 
степеня, що не дорівнює нулю.

Безрозмірна (фізична) величина – величина, в розмірності 
якої всі степені розмірностей основних величин дорівнюють 
нулю.

Квантова (фізична) величина – фізична величина, поділена 
на рівні за розмірами частини, кванти.

Одиниця (фізичної величини) – фізична величина певного 
розміру, прийнята за угодою для кількісного відображення од-
норідних з нею величин.

Позначення одиниці (фізичної) величини – умовний символ 
одиниці фізичної величини.

Система одиниць (фізичних величин) – сукупність одиниць 
певної системи фізичних величин.

Основна одиниця (системи одиниць) – одиниця основної фі-
зичної величини в певній системі величин.

Похідна одиниця (системи одиниць) – одиниця похідної фі-
зичної величини в певній системі одиниць.

Позасистемна одиниця (фізичної величини) – одиниця фі-
зичної величини, що не належить до цієї системи одиниць.
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Когерентна одиниця (системи одиниць) – похідна одини-
ця, пов’язана з іншими одиницями системи рівнянням, в якому 
числовий коефіцієнт дорівнює одиниці.

Когерентна система одиниць (фізичних величин) – система 
одиниць, усі похідні одиниці якої когерентні.

Міжнародна система одиниць SI – когерентна система оди-
ниць, прийнята та рекомендована Генеральною Конференцією 
з мір та ваг (ГКМВ).

Кратна одиниця (фізичної величини) – одиниця фізичної ве-
личини, яка в ціле число разів більша за одиницю, від якої вона 
утворюється.

Часткова одиниця (фізичної величини) – одиниця фізичної 
величини, яка в ціле число разів менша за одиницю, від якої 
вона утворюється.

Числове значення (фізичної) величини – число, що дорівнює 
відношенню розміру фізичної величини, що вимірюється, до 
розміру одиниці цієї фізичної величини, чи кратної (часткової) 
одиниці.

Значення (фізичної) величини – відображення фізичної ве-
личини у вигляді числового значення величини з позначенням 
її одиниці.

Істинне значення (фізичної величини) – значення фізич-
ної величини, яке ідеально відображало б певну властивість 
об’єкта.

Умовно істинне значення (фізичної величини) – значення 
фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і на-
стільки наближене до істинного значення, що його можна ви-
користати замість істинного для цієї мети.

Шкала фізичної величини – послідовний ряд значень одно-
рідних фізичних величин, які присвоєні цим величинам відпо-
відно до узгоджених правил.
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Вимірювання – відображення вимірюваних величин їхніми 
значеннями шляхом експерименту чи обчислень за допомогою 
спеціальних технічних засобів.

Метрологія – наука про вимірювання.
Законодавча метрологія – частина метрології, що містить 

законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентує і 
контролює держава для забезпечення єдності вимірювань.

Вимірювальна величина – фізична величина чи параметри її 
залежності, що підлягають вимірюванню.

Кількісний принцип вимірювань – рівноінтервальність відо-
браження розміру адитивної вимірюваної величини її число-
вим значенням.

Вимірювальна інформація – інформація про вимірювані ве-
личини та залежності між ними у вигляді сукупності їхніх зна-
чень.

Об’єкт вимірювання – матеріальний об’єкт, одна чи декілька 
властивостей якого підлягають вимірюванню. 

Пряме вимірювання – вимірювання однієї величини, зна-
чення якої знаходять безпосередньо без перетворення її роду 
та використання відомих залежностей.

Непряме вимірювання – вимірювання, у якому значення од-
нієї чи декількох вимірюваних величин знаходять після пере-
творення роду величин чи обчислення за відомими залежнос-
тями їх від декількох величин аргументів, що вимірюють прямо.

Опосередковане вимірювання – непряме вимірювання однієї 
величини з перетворенням її роду чи обчисленнями за резуль-
татами вимірювань інших величин, з якими вимірювана вели-
чина пов’язана явною функційною залежністю.

Сукупне вимірювання – непряме вимірювання, в якому зна-
чення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин 
отримують розв’язанням рівнянь, що пов’язують різні сполу-
чення цих величин, які вимірюють прямо чи опосередковано.
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Сумісне вимірювання – непряме вимірювання, в якому зна-
чення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин 
отримують розв’язанням рівнянь, що пов’язують різні сполу-
чення цих величин, які вимірюють прямо чи опосередковано.

Статичне вимірювання – вимірювання величини, яку мож-
на вважати незмінною за час вимірювання.

Динамічне вимірювання – вимірювання величини, що змі-
нюється за час вимірювання.

Відносне вимірювання – вимірювання відношення величи-
ни до іншої однорідної величини.

Вимірювальна операція – операція з фізичними величинами 
чи їхніми значеннями під час вимірювань.

Процедура вимірювання – послідовність вимірювальних опе-
рацій, що забезпечує вимірювання згідно з обраним методом.

Відтворення (фізичної величини) – відтворювальна опера-
ція, що полягає у створенні та (чи) зберіганні фізичної величи-
ни заданого значення.

Порівняння (фізичної величини) – вимірювальна операція, 
що полягає у відображенні співвідношення між розмірами двох 
однорідних фізичних величин відповідним висновкам: більша, 
менша чи однакова за розміром.

Вимірювальне перетворення (фізичної величини) – вимірю-
вальна операція, під час якої вхідна фізична величина перетво-
рюється у вихідну, функційно з нею пов’язану.

Масштабне вимірювальне перетворення (фізичної величи-
ни) – лінійне вимірювальне перетворення вхідної величини без 
зміни роду.

Результат вимірювання – значення фізичної величини, 
знайдене шляхом її вимірювання.

Абсолютна похибка (вимірювання) – різниця між результа-
том вимірювання та умовно істинним значеням вимірюваної 
величини.
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Відносна похибка (вимірювання) – відношення абсолютної 
похибки вимірювання до умовно істинного значення вимірю-
ваної величини.

Систематична похибка (вимірювання) – складова похибки, 
що залишилася сталою або прогнозованою, змінюється у ряді 
вимірювань тієї ж величини.

Випадкова похибка (вимірювання) – складова похибки, що 
непрогнозовано змінюється в ряді вимірювань тієї ж величини.

Методична похибка (вимірювання) – складова похибки ви-
мірювання, що зумовлена неадекватністю об’єкта вимірювання 
та його моделі, прийнятою при вимірюванні.

Інструментальна похибка (вимірювання) – складова по-
хибки вимірювання, зумовлена властивостями засобів вимірю-
вальної техніки.

Похибка (вимірювання) від взаємодії – складова інструмен-
тальної похибки, що виникає внаслідок впливу засобу вимірю-
вальної техніки на стан об’єкта вимірювання.

Статична похибка (вимірювання) – похибка статичного ви-
мірювання.

Динамічна похибка (вимірювання) – складова похибки, що 
виникає додатково до статичної під час динамічних вимірю-
вань.

Надмірна похибка (вимірювання) – похибка вимірювання, 
що суттєво перебільшує очікувану (в цих умовах) похибку.

Довірчі границі похибки (результату) вимірювання – верхня 
та нижня границі інтервалу, що накриває з заданою ймовірніс-
тю похибку вимірювання.

Невизначеність вимірювань – оцінка, що характеризує діапа-
зон значень, в якому є істинне значення вимірювальної величини.

Поправка – значення величини, що алгебрично додається 
до результату вимірювання з метою вилучення систематичної 
похибки.
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Коригувальний коефіцієнт – числовий коефіцієнт, на який 
помножать результат вимірювання з метою вилучення систе-
матичної похибки.

Непоправлений результат – результат вимірювання, в яко-
му систематичні похибки не вилучені.

Поправлений результат – результат вимірювання, отрима-
ний після введення поправки і (чи) врахування коригувального 
коефіцієнта.

Промах – результат вимірювання, що має надмірну похибку.
Точність вимірювання – головна характеристика якості ви-

мірювання, що відображає близькість результату вимірювання 
до істинного значення вимірюваної величини.

Правильність вимірювання – характеристика якості вимі-
рювання, що відображає близькість до нуля систематичної по-
хибки вимірювання.

Збіжність (результатів) вимірювань – характеристика якос-
ті вимірювання, що відображає близькість повторних результа-
тів вимірювань однієї й тієї ж величини в однакових умовах.

Відтворюваність вимірювань – характеристика якості ви-
мірювань, що відображає близькість результатів вимірювань 
однієї й тієї ж величини, виконаних у різних умовах (в різний 
час, у різних місцях, різними методами і засобами).

Сигнал – фізичний процес, властивості якого визначаються 
взаємодією між матеріальним об’єктом та засобом його дослі-
дження.

Параметр сигналу – одна із властивостей сигналу, яка є фі-
зичною величиною.

Інформативний параметр сигналу – параметр сигналу, 
який функційно пов’язаний з досліджуваною або вимірюваною 
величиною чи той, що має задане значення.

Вимірювальний сигнал – сигнал, один чи декілька параме-
трів якого є інформативні.
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Вхідний (вимірювальний) сигнал – вимірювальний сигнал, 
що виникає під час взаємодії об’єкта вимірювання та засобу ви-
мірювальної техніки.

Зразковий сигнал – вимірювальний сигнал, один чи декіль-
ка параметрів якого мають задане значення.

Сигнал вимірювальної інформації – сигнал, який представ-
ляє вимірювальну інформацію на виході засобу вимірювань.

Кодовий сигнал вимірювальної інформації – сигнал вимірю-
вальної інформації, що призначається для сприйняття техніч-
ними пристроями.

Засіб вимірювань – засіб вимірювальної техніки, який реалі-
зує процедуру вимірювань.

Вимірювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, в 
якому виконується лише одна зі складових частин процедури 
вимірювань (вимірювальна операція).

Міра (величини) – вимірювальний пристрій, що реалізує відтво-
рення та (або) збереження фізичної величини заданого значення.

Компаратор – вимірювальний пристрій, що реалізує порів-
няння однорідних фізичних величин.

Вимірювальний перетворювач – вимірювальний пристрій, 
що реалізує вимірювальне перетворення.

Первинний вимірювальний перетворювач – вимірювальний 
перетворювач, який першим взаємодіє з об’єктом вимірювання.

Масштабний (вимірювальний) перетворювач – вимірю-
вальний перетворювач, який реалізує масштабне вимірюваль-
не перетворення.

Обчислювальний компонент (засобу вимірювання) – вимі-
рювальний пристрій, що є сукупністю засобів обчислювальної 
техніки та програмного забезпечення і виконує обчислювальні 
операції під час вимірювання.

Кодовий засіб вимірювань – засіб вимірювань, в якому ство-
рюється кодовий сигнал вимірювальної інформації.
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Реєструвальний засіб вимірювань – засіб вимірювань, в яко-
му реєструється сигнал вимірювальної інформації.

Вимірювальний прилад – засіб вимірювань, в якому створю-
ється візуальний сигнал вимірювальної інформації.

Аналоговий вимірювальний прилад – вимірювальний при-
лад, в якому візуальний сигнал вимірювальної інформації по-
дається за допомогою шкали та вказівника.

Цифровий вимірювальний прилад – вимірювальний при-
лад, в якому візуальний сигнал вимірювальної інформації по-
дається у вигляді цифр та символів на показувальному при-
строї.

Вимірювальна система – сукупність вимірювальних ка-
налів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, 
об’єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації 
про декілька вимірювальних величин.

Вимірювальний канал – сукупність засобів вимірювальної 
техніки, засобів зв’язку та інших технічних засобів, призначена 
для створення сигналу вимірювальної інформації про одну ви-
мірювальну фізичну величину.

Вимірювальна інформаційна система (ВІС) – сукупність за-
собів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування 
та інших технічних засобів, об’єднаних для створення сигналів 
вимірювальної та інших видів інформації.

Індикатор – пристрій або речовина, які за наявності пер-
винної властивості об’єкта або явища створюють сигнал інфор-
мації про це.

Показувальний пристрій – сукупність елементів або вузол 
засобу вимірювань, що подає візуальний сигнал вимірювальної 
інформації.

Реєструвальний пристрій – сукупність елементів або вузол 
засобу вимірювань, що реєструє (на носії) сигнал вимірюваль-
ної інформації.



45

Ðîçä³ë 1

ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯, ¯¯ ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ² ÇÀÂÄÀÍÍß

Шкала (аналогового вимірювального приладу) – частина ві-
зуального пристрою у вигляді впорядкованої сукупності позна-
чок разом із пов’язаною з нею певною послідовністю чисел.

Вказівник – частина чи елемент показувального пристрою 
у вигляді стрілки, променя чи верхнього рівня стовпчика рі-
дини чи газу, які відносно позначок шкали визначають показ 
приладу.

Метод вимірювання – сукупність способів використання 
засобів вимірювальної техніки та принципу вимірювань для 
створення вимірювальної інформації.

Метод зіставлення – метод прямого вимірювання з одно-
разовим порівнянням вимірюваної величини з усіма вихідними 
величинами багатозначної нерегульованої міри.

Метод зрівноваження з регульованою мірою – метод прямо-
го вимірювання з багаторазовим порівнянням вимірюваної ве-
личини, що відтворюється мірою, яка регулюється, до їхнього 
цілковитого зрівноваження.

Диференційний метод – метод вимірювання, за яким не-
велику різницю між вимірюваною величиною та вихідною ве-
личиною одноканальної міри вимірюють відповідним засобом 
вимірювання.

Метод заміщення – метод непрямого вимірювання з бага-
торазовим порівнянням до цілковитого зрівноваження вихід-
них величин вимірювального перетворювача з почерговим пе-
ретворенням ним вимірюваної величини та вихідної величини 
регульованої міри.

Методика виконання вимірювання – сукупність процедур і 
правил, виконання яких забезпечує одержання результатів ви-
мірювання з потрібною точністю.

Метрологічні характеристики – характеристики засобів 
вимірювальної техніки, які нормуються для визначення ре-
зультату вимірювання та його похибок.
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Показ (засобу вимірювань) – значення вимірювальної вели-
чини, створене за допомогою засобу вимірювань та подане сиг-
налом вимірювальної інформації.

Діапазон показів (засобу вимірювань) – інтервал значень ви-
мірювальної величини, обмежений початковим та кінцевим її 
значенням.

Діапазон вимірювань – інтервал значень вимірювальної вели-
чини, в межах якого пронормовані похибки засобу вимірювань.

Точність засобу вимірювань – характеристика засобу вимі-
рювань, яка визначає близькість його показів до істинного зна-
чення вимірюваної величини.

Чутливість (вимірювального перетворювача) – відношен-
ня зміни вихідної величини вимірювального перетворювача до 
зміни вхідної величини, що її спричинює.

Поріг чутливості – найменше значення вимірювальної ве-
личини, яке може бути виявлене засобом вимірювань.

Зона нечутливості – діапазон значень вимірювальної вели-
чини, в межах якого її зміни не спричиняють зміни показу засо-
бу вимірювань.

Впливна величина – фізична величина, що впливає на ре-
зультат вимірювання, але не є вимірюваною величиною.

(Абсолютна) похибка засобу вимірювань – різниця між по-
казом засобу вимірювань та істинним значенням вимірюваної 
величини за відсутності методичних похибок і похибок від вза-
ємодії засобу вимірювань з об’єктом вимірювання.

Відносна похибка засобу вимірювань – відношення абсолют-
ної похибки засобу вимірювань до істинного значення вимірю-
ваної величини.

Границя допустимої похибки (засобу вимірювальної техні-
ки) – найбільше значення, без урахування знаку, похибки вимі-
рювальної техніки, за яким цей засіб ще можуть визнати при-
датним до застосування.
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Основна похибка (засобу вимірювальної техніки) – похибка 
засобу вимірювальної техніки за нормальних умов його вико-
ристання.

Додаткова похибка (засобу вимірювальної техніки) – похиб-
ка засобу вимірювальної техніки, яка додатково виникає під 
час використання засобу вимірювань в умовах відхилення хоча 
б однієї з впливових величин від нормального значення або її 
виходу за межі нормальної зони значень.

Зведена похибка засобу вимірювань – відношення абсолют-
ної похибки засобу вимірювання до нормованого значення.

Клас точності (засобу вимірювальної техніки) – узагальне-
на характеристика засобу вимірювальної техніки, що визнача-
ється границями його допустимих основної і додаткової похи-
бок, а також іншими характеристиками, що впливають на його 
точність, значення яких регламентуються.

Дрейф (засобу вимірювальної техніки) – повільна зміна з ча-
сом метрологічної характеристики засобу вимірювальної техніки.

Стабільність (засобу вимірювальної техніки) – здатність 
засобу вимірювальної техніки зберігати свої метрологічні ха-
рактеристики в заданих межах протягом заданого інтервалу 
часу.

Час встановлення показу – інтервал часу від моменту по-
чатку дії вхідного сигналу до моменту, коли показ досягає і за-
лишається всередині певних меж навколо усталеного значення.

Метрологічна відмова (засобу вимірювальної техніки) – ви-
хід метрологічної характеристики засобу вимірювальної техні-
ки за нормовані границі.

Еталон (одиниці фізичної величини) – засіб вимірювальної 
техніки, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одини-
ці фізичної величини та передавання розміру відповідним засо-
бам, що стоять нижче за повірочною схемою, офіційно затвер-
джений як еталон.
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Первинний еталон – еталон, що забезпечує відтворення та 
(або) зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в кра-
їні (порівняно з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю.

Спеціальний еталон – еталон, що забезпечує відтворення 
та (або) зберігання одиниці в особливих умовах і замінює в цих 
умовах первинний еталон.

Державний еталон – первинний або спеціальний еталон, 
затверджений офіційно як державний.

Вторинний еталон – еталон, якому передається розмір 
одиниці фізичної величини від первинного або спеціального 
еталона.

Еталон-копія – вторинний еталон, призначений для пере-
давання розміру одиниці фізичної величини робочим еталонам 
(зразковим засобам вимірювальної техніки).

Робочий еталон – еталон, призначений для передачі роз-
міру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної тех-
ніки, а в окремих випадках – робочим засобам вимірювальної 
техніки.

Еталон передавання – вторинний еталон, призначений для 
взаємного звірення еталонів, які за тих чи інших обставин не-
можливо звірити безпосередньо.

Міжнародний еталон – еталон, який за міжнародною уго-
дою призначений для погодження розмірів одиниць, що відтво-
рюють і зберігають державні (національні) еталони.

Зразковий засіб вимірювальної техніки (засіб вимірювань) – 
засіб вимірювальної техніки (засіб вимірювань), призначений 
для повірки інших засобів вимірювальної техніки (вимірюван-
ня) і затверджений як зразковий.

Вихідний зразковий засіб вимірювальної техніки (засіб ви-
мірювань) – засіб вимірювальної техніки, що має метрологічні 
характеристики, які відповідають найвищому ступеню пові-
рочної схеми метрологічної служби.
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Повірочна установка (установа) – установка (установа), 
вкомплектована зразковим засобом вимірювальної техніки та 
допоміжними засобами і призначена для повірки інших засобів 
вимірювальної техніки.

Стандартний зразок – міра у вигляді речовини або матері-
алу зі встановленими в результаті метрологічної атестації зна-
ченнями однієї або більше величин, що характеризують влас-
тивості або склад цієї речовини або матеріалу.

Відтворення одиниці (фізичної величини) – відтворювані 
одиниці шляхом формування фіксованої за розміром фізичної 
величини відповідно до визначення її одиниці.

Звірення засобу вимірювальної техніки – порівняння засобу 
вимірювальної техніки (вимірювань) – з еталоном або зразко-
вим засобом вимірювальної техніки того ж виду для визначен-
ня систематичної похибки.

Метрологічна служба – мережа організацій, окрема орга-
нізація або окремий підрозділ, на які покладено відповідаль-
ність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері 
діяльності.

Державна метрологічна служба – система державних ме-
трологічних органів, на які покладено відповідальність за за-
безпечення єдності вимірювань у державі.

Відомча метрологічна служба – метрологічна служба міністер-
ства або іншого центрального органу державної виконавчої влади, 
об’єднання підприємств, підприємства, установи, організації.

Єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого їхні резуль-
тати виражаються в узаконених одиницях і похибки вимірю-
вань відомі із заданою ймовірністю.

Забезпечення єдності вимірювань – діяльність, спрямована 
на досягнення і підтримку єдності вимірювань.

Метрологічне забезпечення – установлення та застосуван-
ня метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготов-
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лення та застосування технічних засобів, необхідних для досяг-
нення єдності і потрібної точності вимірювань.

Метрологічна експертиза документації – аналіз і оцінка 
правильності прийнятих в документації технічних рішень щодо 
реалізації метрологічних норм і правил.

Державний метрологічний нагляд – діяльність спеціально 
уповноважених органів державної метрологічної служби з ме-
тою перевірки дотримання метрологічних норм і правил.

Відомчий метрологічний контроль – діяльність органів ві-
домчих метрологічних служб з метою перевірки на підприєм-
ствах (організаціях) дотримання метрологічних норм і правил.

Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – 
дослідження засобів вимірювальної техніки, які не підлягають 
державним випробуванням, з метою визначення їх метрологіч-
них характеристик та видачі відповідного документа.

Повірка засобів вимірювальної техніки (засобів вимірю-
вань) – визначення похибок засобів вимірювальної техніки 
(засобів вимірювань) і встановлення їхньої придатності до 
застосування.

Державна повірка засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) – повірка органами державної метрологічної служби 
або за їхнім дорученням засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань), які використовують у сферах, що підлягають дер-
жавному метрологічному нагляду.

Відомча повірка засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) – повірка відомчими метрологічними службами за-
собів вимірювальної техніки (засобів вимірювань), що не під-
лягають державній повірці.

Первинна повірка засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) – повірка, яку виконують уперше після виготовлен-
ня засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) або піс-
ля ремонту, а також за імпорту партіями.
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Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань) – повірка, яку виконують протягом експлуата-
ції засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) через 
встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань) – повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань), яку виконують до терміну чергової періодичної 
повірки.

Інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань) – повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань), яку виконують, здійснюючи державний нагляд.

Комплектна повірка засобів вимірювальної техніки (засобів 
вимірювань) – повірка, під час якої метрологічні характеристи-
ки засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) визна-
чають як для єдиного цілого без визначення метрологічних ха-
рактеристик окремих їхніх частин.

Поелементна повірка засобів вимірювальної техніки (засо-
бів вимірювань) – повірка, під час якої метрологічні характерис-
тики засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) ви-
значають за метрологічними характеристиками їхніх окремих 
частин.

Вибіркова повірка засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) – повірка групи засобів вимірювальної техніки (за-
собів вимірювань), що вибрані з партії встановленим чином, за 
результатами якої визначається придатність усієї партії.

Калібрування засобів вимірювальної техніки (засобів вимі-
рювань) – сукупність операцій, що виконують з метою визна-
чення метрологічних характеристик та придатності засобів ви-
мірювальної техніки до застосування в певних умовах.

Градуювання засобів вимірювальної техніки (засобів вимі-
рювань) – визначення градуювальної характеристики засобів 
вимірювальної техніки (засобів вимірювань).
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Повірочне тавро – знак встановленої форми, що його нано-
сять на засоби вимірювальної техніки, які визнані придатними 
для застосування в результаті їхньої повірки.

Калібрувальний знак – знак встановленої форми, що нано-
сять на засоби вимірювальної техніки, які визнані придатними 
для застосування в певних умовах у результаті їхнього калібру-
вання.

Акредитація метрологічних лабораторій – офіційне визна-
ння того, що лабораторія має право виконувати конкретні види 
метрологічних робіт.

Прийняття Закону України “Про метрологію та метроло-
гічну діяльність” від 05.06.2014 р. № 1314–VII у новій редакції 
спрямоване на імплементацію українського законодавства до 
європейських стандартів та гармонізацію основних понять у 
сфері метрології з міжнародним словником. У цьому Законі на-
ведені нижче терміни вжито в такому значенні:

Вторинний еталон – еталон, установлений шляхом калібру-
вання за первинним еталоном для величини того самого роду.

Державний еталон – первинний або вторинний еталон, що 
перебуває в державній власності.

Експертна повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, 
яка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо ме-
трологічних характеристик, придатності до застосування і пра-
вильності експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Еталон – реалізація визначення певної величини із вста-
новленим значенням величини та пов’язаною з ним невизна-
ченістю вимірювання, що використовують як основу для по-
рівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та 
робочими.

Єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого їхні резуль-
тати виражають в одиницях вимірювання, визначених цим За-
коном, а характеристики похибок або невизначеності вимірю-
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вань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені 
границі.

Засоби  вимірювальної техніки – засоби вимірювань, вимі-
рювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-
які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, 
якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та 
окремого оцінювання відповідності.

Затвердже ння типу засобу вимірювальної техніки – рі-
шення призначеного органу з оцінки відповідності, при-
йняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу 
вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і 
може використовуватися у сфері законодавчо регульованої 
метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить 
надійні результати вимірювань протягом визначеного пері-
оду часу.

Інспекційн а повірка засобів вимірювальної техніки – повірка 
засобів вимірювальної техніки, яку провадять під час здійснен-
ня метрологічного нагляду.

Калібруваль на лабораторія – підприємство, організація або 
їхній відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засо-
бів вимірювальної техніки.

Калібрування  – сукупність операцій, за допомогою яких за 
заданих умов на першому етапі встановлюють співвідношен-
ня між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з 
притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповід-
ними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимі-
рювань, а на другому етапі цю інформацію використовують для 
встановлення співвідношення для отримання результату вимі-
рювання з показу.

Категорія зако нодавчо регульованих засобів вимірювальної 
техніки – сукупність законодавчо регульованих засобів вимі-
рювальної техніки того самого призначення.
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Метрологічна ді яльність – діяльність, пов’язана із забезпе-
ченням єдності вимірювань.

Метрологічна простежуваність (простежуваність) – влас-
тивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей ре-
зультат може бути пов’язаний з еталоном через задокументо-
ваний нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить 
свій внесок у невизначеність вимірювання.

Метрологія – наука про вимірювання та їхнє застосува-
ння.

Первинний еталон – е  талон, установлений з використан-
ням первинної референтної методики вимірювань або створе-
ний як артефакт, обраний за угодою.

Періодична повірка за собів вимірювальної техніки – повірка, 
яку проводять протягом періоду експлуатації засобів вимірю-
вальної техніки через встановлений проміжок часу (міжпові-
рочний інтервал).

Повірка засобів вимірю вальної техніки – сукупність опера-
цій, що включає перевірку та маркування та/або видачу доку-
мента про повірку засобу вимірювальної техніки, які встанов-
люють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає вста-
новленим вимогам.

Повірочна лабораторія –  підприємство чи організація або 
їхній відокремлений підрозділ, що проводить повірку засобів 
вимірювальної техніки.

Повторна перевірка – пер евірка, яку проводять для вста-
новлення факту усунення порушення метрологічних вимог, на-
ведених у відповідному приписі.

Позачергова повірка засоб ів вимірювальної техніки – по-
вірка засобів вимірювальної техніки, яку проводять у таких 
випадках:

 за потреби заявника пересвідчитися у придатності за-
собів вимірювальної техніки до застосування;
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  у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо 
таке тавро не передбачено – у разі втрати свідоцтва про 
повірку.

Р обочий еталон – еталон, який використовують для регу-
лярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки.

Су б’єкт господарювання – зареєстрована в установленому 
законодавством порядку юридична особа (підприємство, уста-
нова, організація) незалежно від організаційно-правової форми 
і форми власності (далі – підприємства та організації) та фізич-
на особа – підприємець, які провадять діяльність на території 
України.

Тип за собу вимірювальної техніки – сукупність засобів ви-
мірювальної техніки того самого призначення, які мають один 
і той самий принцип дії, подібну конструкцію та виготовлені за 
тією самою технічною документацією.

Фасован ий товар – призначений для продажу товар, упако-
ваний за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість 
товару в упаковці має певне значення, зазначене на упаковці, 
що відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню 
і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її ви-
димого пошкодження.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Зародження і становлення стандартизації.
2. Основні міри довжини в давнину.
3. Основні міри об’єму в давнину. 
4. Основні міри площі в давнину.
5. Основні міри ваги в давнину.
6. Система одиниць часу в давнину.
7. Розвиток метрології в XVI–XVII ст.
8. Розвиток метрології в XVII–XVIII ст.
9. Розвиток метрології в XVIII–XIX ст.
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10. Заснування Депо взірцевих мір і ваг у Санкт-Петербурзі. На-
звіть його очільників. 

11. Заснування Української Головної палати мір і ваг у Харкові.
12. Історія становлення Харківського державного науково-до-

слідного інституту метрології.
13. Створення національних органі зацій зі стандартизації у про-

мислово розвинутих країнах на початку XX ст.
14. Еталонна база України.
15. Законодавча метрологія.
16. Членство України у Метричній конвенції.
17. Сутність поняття “метрологія”.
18. Назвіть розділи метрології та завдання, які вони вирішують.
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2.1. Ìåòðîëîã³÷íà ñèñòåìà Óêðà¿íè

Метрологічна система України створює необхідні заса-
ди для забезпечення єдності вимірювань у державі.  Основними 
завданнями цієї системи є:

 1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології 
та метрологічної діяльності;

 2) захист громадян і національної економіки від наслідків 
недостовірних результатів вимірювань;

 3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень 
та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної ді-
яльності;

 4) економія усіх видів енергетичних і матеріальних 
ресурсів;

 5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції;

 6) створення нормативно-правових, нормативних, науко-
во-технічних та організаційних основ забезпечення єдності ви-
мірювань у державі.
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 Метрологічна система України налічує:
  національну метрологічну службу;
  нормативно-правову базу, у тім числі законодавчі акти, 

технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, 
що регулюють відносини у сфері метрології та метроло-
гічної діяльності;

  національну еталонну базу та систему передачі розмірів 
одиниць вимірювання;

  систему добровільної акредитації калібрувальних лабо-
раторій, а також систему акредитації випробувальних 
лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, 
визначених цим та іншими законами України;

  навчальні заклади, науково-дослідні установи, організа-
ції, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та 
метрологічної діяльності.

 Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та 
розвитку метрологічної системи України, координує централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері метрології та метрологічної діяльності [6].

2.2. Ñòðóêòóðà íàö³îíàëüíî¿ ìåòðîëîã³÷íî¿ 
ñëóæáè

До національної метрологічної служби належать:
1 ) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері метрології та метроло-
гічної діяльності, до повноважень якого належать:

 забезпечення нормативно-правового регулювання у сфе-
рі метрології та метрологічної діяльності;

  організація проведення фундаментальних досліджень у 
сфері метрології;
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  забезпечення функціонування та вдосконалення націо-
нальної еталонної бази;

  розроблення або участь у розробленні державних науко-
вих і науково-технічних програм, що стосуються забезпе-
чення єдності вимірювань;

  представництво та участь від України в діяльності між-
народних, європейських та інших регіональних організа-
ціях з метрології;

  здійснення інших повноважень, визначених законами та 
покладених на нього актами Кабінету Міністрів України;

 2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, 
до повноважень якого належать:

  координація діяльності щодо забезпечення функціону-
вання метрологічної системи України;

  організація функціонування та підготовка пропозицій з 
удосконалення національної еталонної бази;

  уповноваження на проведення повірки законодавчо ре-
гульованих засобів вимірювальної техніки, що перебува-
ють в експлуатації;

  здійснення інших повноважень, визначених законами та 
покладених на нього актами Кабінету Міністрів України;

 3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері метрологічного нагляду, до повнова-
жень якого належать:  

 перевірка діяльності суб’єктів господарювання щодо до-
держання ними вимог Закону “Про метрологію та ме-
трологічну діяльність”, технічних регламентів та інших 
нормативно-правових актів у сфері метрології та метро-
логічної діяльності;

 подання законодавчо регульованих засобів вимірюваль-
ної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспек-
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ційної повірки у випадках, передбачених законодав-
ством; 

 перевірка кількості фасованого товару в упаковках під 
час його фасування та продажу;

   здійснення інших повноважень, визначених законами та 
покладених на нього актами Кабінету Міністрів України;

  4) наукові метрологічні центри (визначаються Кабінетом 
Міністрів України з числа державних підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі метрології та метрологічної діяльності, і створюють, удоско-
налюють, зберігають і застосовують національні еталони), до 
повноважень яких належать:

    здійснення фундаментальних наукових досліджень у 
сфері метрології, а також виконання робіт, пов’язаних з 
розробленням та реалізацією державних програм з ме-
трології;

 здійснення науково-прикладних досліджень та виконан-
ня науково-дослідних робіт, пов’язаних зі створенням, 
удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням 
національних еталонів, створенням систем передачі роз-
мірів одиниць вимірювання;

 участь у розробленні проектів технічних регламентів, ін-
ших нормативно-правових актів, а також нормативних до-
кументів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

  здійснення координації та науково-методичного супро-
водження робіт із забезпечення єдності вимірювань за 
відповідними напрямами діяльності;

  оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки;
  калібрування та повірка засобів вимірювальної техніки;
  вимірювання у сфері законодавчо регульованої метро-

логії;
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  ведення інформаційного фонду за напрямами своєї дія-
льності;

  здійснення міжнародної співпраці з питань, що належать 
до їхньої компетенції;

  5) державні підприємства, які належать до сфери управлін-
ня центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та 
провадять метрологічну діяльність в областях та містах респу-
бліканського та обласного значення (метрологічні центри);

 6) Служба єдиного часу і еталонних частот (здійснює між-
галузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на 
забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначен-
ня параметрів обертання Землі та надання часо-частотної ін-
формації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, 
а також фізичним та юридичним особам, у тім числі надання 
інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-
звітного часу), Служба стандартних зразків складу та власти-
востей речовин і матеріалів (здійснює міжгалузеву координа-
цію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розроблен-
ням і впровадженням стандартних зразків складу та власти-
востей речовин і матеріалів), Служба стандартних довідкових 
даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів 
(здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання 
робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандарт-
них довідкових даних про фізичні сталі та властивості речо-
вин і матеріалів); 

7  ) метрологічні служби центральних органів виконавчої 
влади, інших державних органів, підприємств та організацій. На  
підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері 
законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюють 
метрологічні служби або призначають осіб, відповідальних за 
забезпечення єдності вимірювань;



62 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

8)   органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної тех-
ніки та повірочні лабораторії.

 
2.3. Ìåòðîëîã³÷íèé íàãëÿä òà éîãî âèäè

Метрологічним наглядом є діяльність, яку провадять 
у сфері законодавчо регульованої метрології з метою пере-
вірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону 
“Про метрологію та метрологічну діяльність”, технічних ре-
гламентів та інших нормативно-правових актів у сфері ме-
трології та метрологічної діяльності. Вид ами метрологічно-
го нагляду є:

 державний ринковий нагляд за відповідністю законодав-
чо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам 
технічних регламентів;

  метрологічний нагляд за законодавчо регульованими 
засобами вимірювальної техніки, що перебувають в екс-
плуатації;

  метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в 
упаковках.

 Метрологічний нагляд здійснює центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері метроло-
гічного нагляду. Державні інспектори з метрологічного нагля-
ду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ме-
трологічного нагляду (державні інспектори), під час виконання 
своїх обов’язків мають право:

 відповідно до вимог законодавства та за умови пред’яв-
лення службового посвідчення відвідувати суб’єкти гос-
подарювання з додержанням встановлених у них поряд-
ку і режиму роботи;
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 за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряють, ви-
користовувати під час проведення перевірки їхні техніч-
ні засоби та залучати до перевірок їхніх працівників;

 одержувати необхідні відомості та матеріали з метроло-
гічної діяльності;

  складати протоколи про адміністративні правопорушен-
ня у сфері метрології та метрологічної діяльності;

  видавати приписи про усунення порушення метрологіч-
них вимог;

  вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних 
органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.

2.4. Ô³íàíñóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 
ìåòðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè

Фінансування діяльності національної метрологічної 
служби здійснюють за рахунок:

  коштів державного бюджету;
  надходжень від виконання робіт (надання послуг) ;
 коштів від виконання науково-дослідних робіт (надання 

послуг);
  інших надходжень, визначених законом.
  За рахунок коштів державного бюджету України здійсню-

ють фінансування таких робіт:
  фундаментальні та прикладні наукові дослідження, роз-

роблення нормативних документів у сфері метрології та 
метрологічної діяльності;

  створення та вдосконалення державних еталонів, утри-
мання та експлуатація державних первинних еталонів, а 
також звірення державних первинних еталонів з націо-
нальними еталонами інших держав і міжнародними ета-
лонами;
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   роботи, пов’язані з виконанням державних та багатога-
лузевих науково-технічних програм у сфері метрології та 
метрологічної діяльності;

 участь у роботі міжнародних та регіональних організацій 
з метрології.

  Оплата суб’єктами господарювання робіт і послуг з прове-
дення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та по-
вірки таких засобів, що перебувають в експлуатації, здійсню-
ється відповідно до методики визначення вартості зазначених 
робіт і послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.  Ко-
шти, отримані за проведення робіт (надання послуг), викорис-
товують наукові метрологічні центри і метрологічні центри 
для забезпечення їхньої виробничої та наукової діяльності.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Назвіть основні завдання метрологічної системи України.
2. Охарактеризуйте структуру метрологічної системи України.
3. Охарактеризуйте структуру національної метрологічної служби.
4. Перелічіть повноваження центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування і реалізацію державної по-
літики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

5. Назвіть повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.

6. Наукові метрологічні центри та їхні повноваження.
7. Яку роль у структурі національної метрологічної Служби від-

ведено службам єдиного часу і еталонних частот, стандартних 
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, а також 
Службі стандартних довідкових даних про фізичні сталі та 
властивості речовин і матеріалів.

8. Назвіть основні види метрологічного нагляду.
9. Фінансування діяльності національної метрологічної служби.
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3.1. Ïîíÿòòÿ “çàñ³á âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè”

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) – технічний засіб, 
який застосовують під час вимірювань фізичних величин і має 
нормовані метрологічні характеристики [20].

Тип засобу вимірювальної техніки  – сукупність засобів ви-
мірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають 
один і той же принцип дії, однакову будову та виготовлені за 
однією і тією ж технічною документацією. До засобів вимірю-
вальної техніки належать засоби вимірювань і вимірювальні 
пристрої [20].

Засіб вимірювань (ЗВ) – засіб вимірювальної техніки, який 
реалізує процедуру вимірювань, має нормовані метрологічні 
характеристики, відтворює та (або) зберігає одиницю фізичної 
величини, розмір якої приймають сталим у межах визначеної 
похибки протягом визначеного інтервалу часу.

За конструктивним виконанням засоби вимірювань поді-
ляють на:

• міри фізичних величин;
• вимірювальні прилади;
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• вимірювальні перетворювачі;
• вимірювальні установки;
• інформаційно-вимірювальні системи;
• вимірювально-обчислювальні комплекси.
Вимірювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, у 

якому виконують лише одну зі складових частин процедури 
вимірювання. Наприклад: перетворення, масштабування, по-
рівняння, обчислення сигналу чи інші операції із сигналом.

Метрологічні характеристики – характеристики власти-
востей засобу вимірювань, які нормують для визначення ре-
зультату вимірювання і його похибок. До основних метрологіч-
них характеристик зачислюють:

• градуювальну характеристику;
• похибку засобу вимірювальної техніки;
• чутливість;
• варіацію показів;
• розмах показів;
• ціну поділки шкали;
• діапазон вимірювань;
• динамічні характеристики (перехідна та імпульсна пе-

рехідна функції, амплітудні і фазові характеристики, переда-
вальна функція) тощо.

Засоби вимірювання, відповідно до Державної системи ви-
мірювань (ДСВ), поділяють на такі групи: 

 еталони – міри і прилади, призначені для відтворення 
і зберігання будь-якої величини з найвищою точністю;

 зразкові міри і прилади, призначені для перевірки і 
граду ювання лабораторних і заводських мір;

 виробничі міри і прилади, призначені для перевірки ви-
робів в умовах виробництва.

За характером використання у виробничому процесі засоби 
вимірювання поділяють на міри, вимірювальні прилади (інстру-
менти) і калібри.
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Основна класифікація передбачає розподіл засобів вимірю-
вання за родом вимірюваних величин. Для найпоширеніших за-
собів вимірювання умовно прийняті такі назви [109]:

 для засобів вимірювання температури: термометри і 
піро метри;

 тиску: манометри, вакуумметри, мановакуумметри, тя-
гоміри, напороміри, барометри;

 витрати та кількості: витратоміри, лічильники та витра-
томіри з лічильниками;

 рівня: рівнеміри та покажчики рівня;
 складу димових та інших газів: газоаналізатори, кисне-

міри та ін.;
 аналізу та складу рідини: аналізатори рідини, кондукто-

метрії, рН-метри, густиноміри, рефрактометри та ін.;
 вологості: вологоміри, психрометри, гігрометри тощо.
Додатково засоби вимірювань поділяють на групи за таки-

ми ознаками:
 принципом дії та використанням енергії: механічні, 

електричні, рідинні, пневматичні, гідравлічні, хімічні, 
ультразвукові, інфрачервоні, радіоізотопні та ін.;

 формою показань: аналогові та цифрові;
 характером відображення: показуючі, самописні, реє-

струючі, інтегруючі;
 призначенням: промислові (технічні), лабораторні, 

зразкові, еталонні;
 місцем розташування: щитові, місцеві, дистанційні;
 габаритами: мініатюрні, малогабаритні, нормальні та 

велико габаритні.
Майже кожен ЗВ можна зачислити до будь-якої групи. На-

приклад, термометр може бути промисловим, самописним, 
електричним, щитовим, малогабаритним та ін.
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Промислові (робочі) ЗВ є найпоширенішими ЗВТ. Їх вико-
ристовують для вимірювання технологічних або теплотехніч-
них параметрів; вони мають порівняно просту структуру та 
конструкцію, високу надійність і необхідну точність, прості в 
експлуатації та ремонті. Показання промислових приладів ви-
дно на велику відстань, а наявність сигнальних пристроїв дає 
змогу впроваджувати звукову та світлову сигналізації відхи-
лень технологічних параметрів.

Лабораторні прилади використовують для більш точних 
лабораторних вимірювань за наукових досліджень та з метою 
визначення похибок ЗВ. Для одержання більшої точності ви-
мірювань лабораторні засоби виготовляють дещо ретельніше, 
вони мають досконаліші схеми та спеціальні засоби для відліку 
показань (оптичні пристрої); до їхніх показань вводять поправ-
ки, визначені експериментальним або розрахунковим шляхом.

3.2. Ç ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ 
òåõí³êè

Радіовимірювання виникли одночасно з радіотехнікою. 
Винахідника радіо А. С. Попова вважають родоначальником на-
уки про радіовимірювання. Першим радіовимірювальним при-
ладом був створений ним громовідвідник.

Перша в Росії лабораторія, яка виготовляла радіотехнічні 
прилади, організована академіком М. В. Шулейкіним 1913 року. 
В розвиток науки про радіовимірювання великий внесок зро-
били академіки М. С. Нейман, І. С. Гоноровський, Р. А. Валітов. 
Ними вперше розроблені методи вимірювання параметрів ра-
діопередавачів і радіоприймачів, параметрів радіотехнічних 
ланцюгів, напруги, струму, потужності, фази, засновані перші 
нау ково-дослідні інститути, які розробляли радіовимірювальні 
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прилади, створювали високоякісні матеріали і деталі для їхньо-
го виробництва.

Прогрес техніки радіовимірювань викликав потребу в роз-
робці її теоретичних основ, у створенні особливо точних зраз-
кових і еталон них засобів вимірювань, у забезпеченні єдності і 
правильності вимірювань радіотехнічних величин.

Одним із перших приладів вимірювання тиску був баро-
метр Торічеллі (1643 р.). Тривалий час застосовували багато 
одиниць тиску, наприклад: бар, мм рт. ст., мм водяного стовпчи-
ка, кгс/см2, кгс/м2 і інші (кгс – кілограм-сила).

Введення одиниці тиску пов’язене з діяльністю Російської 
академіі наук, Морського та Гірничого відомств. У XV ст. ці оди-
ниці відображали в одиницях висоти ртутного, інколи водяно-
го стовпчи ка і відношеннях одиниці сили до одиниці площі.

За пропозицією Д. І. Менделєєва 1922 р. ввели набір зраз-
кових пружинних манометрів на різні границі тиску, ртут-
ний багатоколонковий манометр до 100 кгс/см2 і поршневі 
манометри з без посереднім навантаженням до 25 кгс/см2, 
300 кгс/см2.

Початком техніки вимірювання тиску вважають вимірю-
вання напору води. Ця необхідність виникла у зв’язку з будівни-
цтвом та експлуа тацією осушувальних і зрошувальних систем у 
період розвитку стародавнього Єгипту, за декілька тисячоліть 
до нашої ери.

На початку XVII ст. Торічеллі побудував перший водяний 
барометр. Згодом він замінив воду ртуттю. Ртутний барометр 
отримав широке розповсюдження як провіщувач погоди. Його 
ім’ям назвали одиницю тиску (бар): 750,075 мм ртутного стовп-
чика. На початку XIX ст. з появою парових машин і різноманіт-
них технологічних процесів, які протікають під підвищеним 
тиском, широкого розвитку набуло виробництво деформацій-
них (пружинних) манометрів.
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Сучасні вимоги привели до єдності цих вимірювань у біль-
шості країн і застосування загальних одиниць, у тім числі тиску. 
Такою одини цею став паскаль (Па).

З розвитком людства виникли уявлення про теплові ефек-
ти, теп лову енергію. Проте теплота – складне фізичне явище, 
тому шлях до створення міри теплоти був складним.

Першою спробою створення приладу для вимірювання те-
пла вважають термоскоп (1600), який визначив ступінь тепла 
і холо ду. Для встановлення кількісного поняття температури 
необхідно було понад 100 років.

Перші метрологічні праці з термометрії датують 1886 р., 
коли професор В. С. Глухов, керуючий Депо зразкових мір і ваг, 
придбав французький ртутний термометр.

Перший еталон температури створили 1887 р., а 1894 р. 
фонд термометрів доповнили водневим термометром, створе-
ним за взірцем Міжнародного бюро мір і ваг, який отримав ви-
знання першого і головного російського еталона для вимірю-
вання температур.

Першу теплову лабораторію в Головній Палаті мір і ваг (те-
пер науково-дослідний інститут імені Д. І. Менделєєва) засно-
вано 1898 р. Ідея побудови температурної шкали, яка базується 
на одній точці, висунута Д. І. Менделєєвим.

Основою сучасних температурних вимірювань є абсолют-
на термоди намічна шкала температур. Одночасно з нею існує 
Міжнародна прак тична температурна шкала, прийнята 1968 р. 
Одиницею температури прийнято кельвін.

Щодо вимірювання параметрів руху, то у зв’язку з по-
вільним розвитком машинної техніки до XVIII ст. потреби 
у вимірюванні швидкості були, зазвичай, применшені. Зде-
більшого визначали швидкість води і руху кораблів. Засто-
совували, передусім, як одиницю вимірювання, сажень за 
хвилину і фут за секунду. Потреби визначення швидкості 
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пересування сушею задовольняли такою одиницею, як вер-
ста за годину.

У навігації широкого застосування набула одиниця “вузол”. 
Оригінальну назву пояснюють тим, що швидкість рухомого суд-
на визначають за числом вузлів, що розділяють мірний шнурок 
(маглінь) на рівні частини. Практично відстань між вузлами на 
шнурку становить 50 англійських футів.

Використовуючи напівхвилинний годинник, отримали зна-
чення швидкості в англійських милях за годину.

З розвитком технічного прогресу і необхідністю виміря-
ти швидкість у машинній техніці застосували метр за секунду 
(м/с), кілометр за годину (км/год), які ґрунтуються на метрич-
ній системі мір довжини.

Для повільно протікаючих явищ, при характеристиці під-
няття і опускання  берегів, стало необхідним ввести чисто 
штучну розрахункову одиницю – сантиметр за сторіччя, а в 
астрономії й фізиці запропонували одиницю швидкості світла 
(300 000 км/с). Одиницями кутової швидкості стали оберт за 
хвилину, або за секунду. З подальшим розвитком і необхідністю 
вимірювання параметрів руху створено низку засобів вимірю-
вань: лічильники обертів, тахометри, прилади для вимірюван-
ня швидкості локомотивів та ін.

Для точних вимірювань кутових швидкостей створено 
зразкові установки, які відтворювали кутові швидкості від 0,5 
до 15 800 рад/с; 5–150 000 об./хв, з похибкою 0,01 %. Для вимі-
рювання параметрів вібрації створено зразкові віброустановки 
в діапазоні частот від 0,1 Гц до 50 Гц.

Первинними мірами об’єму був звичайний господарський 
посуд та інші ємкості, які після досягнення деякої однаковості 
об’ємів стали застосовувати як міри для зерна, вина і т. д., під 
час операцій товарообміну. Міра рідини (звичайне відро) отри-
мало широке розповсюдження як “питна міра” для вина, пива, 
меду.
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Подальший розвиток міжнародної торгівлі зумовив зміну 
мір об’ємів. Узагальнені поняття про кубічні міри як міри ви-
значення об’ємів на основі лінійних розмірів формувались по-
вільно. У XVII ст. введено систему кубічних одиниць на основі 
7-футового сажня, а також термін “кубічний”.

Положеннями про міри і ваги від 27 липня 1916 р. із метрич-
них мір узаконені для вимірювання об’ємів рідин і сипучих тіл: 
літр (об’єм 1 кг хімічно чистої води за температури +4 за сто-
градусним міжнародним водневим термометром); декалітр, 
гек толітр, км3, метр, дм, см, мм. Для м3 легалізовано також на-
зву стер, а для 10 м3 – декастер. Розвиток цивілізації вимагав 
складніших за розмірністю одиниць, які б характеризували, на-
приклад, витрату речовини щодо одиниці потужності машини, 
щодо одиниці витраченого палива. З’явились одиниці як вираз-
ники кіль кості речовини в метричних мірах: м3/хв., см3/год та 
інші. Головною галуззю використання засобів вимірювань ви-
трат є водне господарство, а також галузі, де визначають витра-
ти нафти, мастил, різних газів тощо.

Щодо розвитку засобів вимірювання часу, то з давніх-давен 
люди використовували сонячні, водяні, пісочні, вогняні годин-
ники.

З початку XVII ст. з’явилися механічні годинники. Найбіль-
шого прогресу у вимірюванні часу досягнуто з винаходом і вдо-
сконаленням кварцових годинників у 20–30-ті роки XX ст. Це 
стало початком створення Служби частоти та часу. Головним 
змістом її діяльності була передача та приймання радіосигна-
лів точного часу. У перші роки роботи Служби матеріали надхо-
дили нерегулярно, точність астрономічних визначень часу була 
низькою. Лише з 1979 р. стало можливим випускати Бюлетень 
часу.

Чільне місце в організації передачі сигналів часу по радіо 
через Петроградську радіостанцію зайняла Пулковська обсер-
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ваторія. При обсерваторії 1923 р. створили Міжвідомчу нараду 
для розповсюдження точного часу, а декретом Раднаркому від 
24 червня 1924 р. заснували Міжвідомчий Комітет Служби часу, 
головним завданням якого було забезпечення країни не тільки 
сигналами точного часу, а й сигналами еталонних радіочастот. 
Службі надається метрологічний характер і вона повинна від-
творювати державні еталони часу та частоти. Забезпечення 
Служби сучасними технічними засобами дало змогу відтворю-
вати час і еталонні частоти з точністю 10-14.

Магнітні явища давно відомі людині. Китайці ще в III ст. до 
н. е. застосували магнітний компас (на плоскій мідній підставці 
встановлена з діленнями кругла ложка, ручка якої із магнітного 
залізняка слугували стрілкою). В Європі компас відомий з XII ст. 
До кінця XVIII ст. спостереження за геомагнітним полем зводи-
лось до вимірювання магнітного відхилення і нахилення. Од-
нак 1785 р. Ш. Кулон запропонував метод вимірювання напруги 
геомагнітного поля заснованого на визначенні періоду вільних 
коливань магнітної стрілки.

Праця К. Гаусса, в якій він на прикладі визначення напру-
ги магнітного поля, шляхом вимірювання довжини, маси, часу 
довів можливість побудови системи взаємозв’язаних одиниць 
фізичних величин, з’явилась 1832 р.

Балістичний метод вимірювання магнітних властивостей 
феромагнетиків, які застосовують і сьогодні, запропонував 
1871 року А. Г. Столєтов.

Розвитку магнітовимірювальноі техніки сприяли дослі-
дження Курської магнітної аномалії, де вперше у світі засто-
совано метод аеромагнітної зйомки при розвідці корисних 
копалин.

На магнітних вимірюваннях засновано методи неруйнів-
ного контролю виробів, які отримали назву магнітної дефек-
тоскопії та магнітного структурного аналізу; методи контролю 
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товщини неферомагнітних покриттів на деталях із феромагніт-
них матеріалів тощо. З магнітними вимірюваннями пов’язані 
процеси на атомних електростанціях, а також дослідження кос-
мічного простору.

Історія створення перших електровимірювальних приладів 
починається з 1733 року, коли у Франції вчений Ш. Дюфе ви-
найшов електроскоп. Перший у світі електровимірювальний 
прилад – “покажчик електричної сили” представлений Г. В. Рих-
маном та М. В. Ломоносовим на загальних зборах Петербурзької 
Академії наук 29 березня 1745 р. У ту епоху жодних електрови-
мірювальних приладів ще не було і дослідження фізиків з елек-
трики були тільки якісними.

Покажчик електричної сили являв собою лляну нитку, за-
кріплену на металевій лінійці. Біля основи лінійки містився 
дерев’яний квадрат трохи більшого радіуса, ніж довжина нит-
ки. Якщо лінійку з’єднати з наелектризованим тілом, то внаслі-
док однорідної електризації лінійки і нитки, остання відштов-
хуватиметься від лінійки і за величиною її відхилення можна 
визначити “електричну силу”, яка в період М. В. Ломоносова 
була характеристикою електричних явищ.

Значний вклад у розвиток електричних вимірювань 
внесли вчені Львівщини, такі як В. О. Кочан, Б. Швецький, 
С. С. Поліщук, Є. І. Шморгун, С. С. Обозовський та інші. Особли-
вістю В. О. Кочана як науковця була спрямованість на прак-
тичну реалізацію результатів досліджень, досягнення реаль-
ного ефекту, на співпрацю з промисловими підприємствами 
й установами. Особливо успішно склалась його співпраця з 
Львівським заводом “Теплоконтроль” (“Мікроприлад”), де 
в 50–60-ті роки за його участю розроблено і впроваджено 
у виробництво 15 найменувань приладів опору, які свого 
часу перевищували світовий рівень та знайшли масове за-
стосування в народному господарстві країни. Зазначимо, що 
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В. О. Кочан розробив кілька установок для повірки електро-
вимірювальних приладів Львівському центру стандартизації 
та метрології. Його вважають одним з фундаторів Львівської 
школи електричних вимірювань, метрології та електротер-
мометрії.

Вимірювання електричних величин виникло з відкриттям 
електрики як явища (середина XVIII ст.). Видатними досягнен-
нями стали досліди основоположника електрофізіології італій-
ського вченого Л. Гальвані (1737–1798) і відкриття електрич-
ного струму італійським фізиком А. Вольта (1745–1827), ство-
рення ним доволі могутніх джерел постійного електричного 
струму – “вольтового стовпа” і гальванічної батареї.

У XIX ст. роботами видатних німецьких фізиків Г. Ома (1787–
1854), Г. Кірхгофа (1824–1998), Г. Герца (1857–1894), датського 
Х. Ерстеда (1777–1851), французького А. Ампера (1775–1836), 
англійських М. Фарадея (1791–1867), Д. Максвелла (1831–1879), 
Д. Джоуля (1818–1889), російських Е. Х. Ленца (1804–1865), 
В. В. Петрова (1761–1834) і багатьох інших досліджено власти-
вості електричного струму, встановлено основні закони елек-
тричного кола, на підставі яких створено перші електричні ге-
нератори й електродвигуни.

Значний доробок у створенні перших великих систем пе-
редачі електроенергії змінним струмом належить російсько-
му електротехніку М. Доліво-Добровольському, сербському – 
Н. Теслі та іншим; М. О. Доліво-Добровольський розробив 
і запровадив електромагнітні амперметри та вольтметри, 
виготовив індукційний вимірювальний механізм і застосу-
вав його у ватметрі та фазометрі, сконструював феродина-
мічні ватметри, відкрив спосіб ділення напруги постійного 
струму.

Наприкінці XIX ст. створено ефективні парові та гідравлічні 
турбіни, розроблено генератори змінного струму, побудовано 
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перші промислові електростанції, здійснено передачу електро-
енергії на значні відстані, що забезпечило подальший швидкий 
розвиток електроенергетики.

Світло як явище з давніх-давен цікавило людей. Ще старо-
давні вчені намагались пояснити його природу, беручи за осно-
ву здорове відчуття. Так Евклід (III ст. до н. е.) вперше встано-
вив закон прямолінійного розповсюдження світла, закони 
дзеркального відбиття. Птоломей помітив, що зміна положен-
ня світил на небі залежить від заломлення світла в атмосфері. 
Арабський вчений Алогазен (ХI ст.) вивчив заломлення і відо-
браження світла в оці лю дини.

У XIII ст. винайдено окуляри, а в XVI ст. науково поясне-
но їхню дію та зроблено висновок щодо природи зміни зору. 
Італійсь кий фізик Галілей (XVI ст.) вдосконалив зорову трубу, 
довів збіль шення бачення до 30-кратного.

У XIX ст. зроблено ряд винаходів та досліджень спектра. Ні-
мецький фізик Й.-В. Ріттер 1801 р. відкрив ультрафіолетове ви-
промінювання по його хімічній дії на хлористе срібло. У другій 
половині цього ж століття російський фізик О. Г. Столєтов від-
крив закон фотоелектричного ефекту. Вивчення енергії сприя-
ло відкриттю променів Герца, інфрачервоних променів Рубенса, 
рентгенових та ін. Найстарішою лабораторією з вивчення про-
меневої енергії є фотометрична ла бораторія, яка діяла з 1901 р. 
при Головній палаті мір та ваг.

Фотометрична лабораторія 1925 р. розпочала головне 
своє завдання – створення державного еталона сили світла. 
Встановлені еталони одиниці світлового потоку, яскравості, 
ви готовлено зразкові пластини для коефіцієнта яскравості і 
загально го коефіцієнта відображення тощо.

Принцип оптичних вимірювань став основою для створен-
ня багать ох приладів, які застосовують у сучасній науці та ви-
робництві.
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Тисячоліттями людина застосовує різні рідини, і тільки 
більше 250 років тому винайдений прилад для вимірювання 
щільності – ареометр. Винахідником цього приладу є французь-
кий хімік Антуан Боме (1768 р.). 

Французький учений Жохеф-Луї Гей-Люссак у XIX ст. від-
крив закон теплового розширення газів, що сприяло створен-
ню приладів для вимірювання процесів розширення. 

Усі ареометри з умовними шка лами 1934 р. вилучено з обі-
гу і замість них в користування введено прилади з меншими 
шкала ми. 

Перші праці зі стандартизації нерівностей поверхні, пе-
редусім шорсткості поверхні, зачислюють до 20-х років ХХ ст. 
Основ ним методом оцінки шорсткості стає суб’єктивний метод 
оцінки шорсткості поверхонь (площин) деталей – порівнян-
ня їх зі зразками. Перші такі зразки з’явились у 40-х роках. До 
об’єктивних методів оцінки шорсткості поверхні за її профілем 
належить визначення шорсткості за висотними параметрами 
нерівнос тей. 

Методи дослідження якості зображень в оптичних системах 
розробив В. П. Лінник, який 1929 р. створив прилади для конт-
ролю чистоти поверхні різного класу (мікроінтерферометр Лін-
ника і подвійний мікроскоп Лінника), що принесли йому світо-
ве визнання.  

У середньовіччі, окрім вимірювання часу, відстані, площин, 
були відомі і вимірювання кутів. У другій половині XIX ст. з’яви-
лись перші кутові шаблони, кутоміри, а потім – синусні лінійки, 
ку тові міри.

З 20-х років XX ст. починається швидкий розвиток оптич-
них і оптико-механічних приладів, розроблених фірмою “Цейс”. 
Цією ж фірмою 1920 р. створений інструментальний мікроскоп, 
а 1923 р. – універсальний вимірювальний мікроскоп. З 1925 р. 
почалось освоєння виробництва оптичних ділильних головок.
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Розвиток мір і приладів для вимірювання кутів зумовив 
створення одиниці Міжнародної системи одиниць за такими 
напрям ами: методи і засоби вимірювання кутів, засновані на 
їхньому порівнянні зі зразковою мірою; методи та засоби ви-
мірювання координат, які створюють кут; розрахунки кута з 
використанням тригонометричних функцій; методи та засоби 
вимірювання кутів, які базуються на їхньому порівнянні з куто-
вою шкалою приладу.

XI Генеральна конференція з мір та ваг 1960 р. прийня ла ви-
значення одиниці плоского кута.

З метою визначення зразків мір та організації повірочноі 
діяльності 1738 р. створено комісію з мір та ваг. 

Початком метричної системи мір стала основна одиниця 
довжини – метр, прийнята Національними зборами Франції 
1791 р.

На першій Генеральній конференції з мір та ваг 1889 р. за-
тверджено прототип метра. Геометричні засоби вимірювань 
вводили з розвитком промисловості. З середини XIX ст. поча-
лось виробництво штангенциркулів, мікрометрів, а 1890 р. ви-
пустили важільні прилади-мініметри, які значно підвищили 
точність вимірювання.

У XX ст. з’явились зубчасті та важільно-зубчасті прилади, 
пружинні вимірювальні головки-мікроіндикатори, пришвид-
шився розвиток оптичних і оптико-механічних приладів: опти-
метрів, інструментальних мікроскопів. 

З лінійними вимірюваннями людство знайоме з давніх ча-
сів, проте тривалий час вимірювання були примітивними і зво-
дились тільки до порівняння величин. Наступним кроком було 
визначення, в скільки разів одна величина більша або менша 
від другої.

Для вимірювання люди використовували розміри осо-
бистого тіла; для великих відстаней – шлях льоту стріли, 
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відстань, пройдену за день, і таке інше. Пізніше міри стали 
речовими.

Історія метра почалась зі створення наприкінці XVIII ст. ме-
тричної системи мір – “На всі часи, для всіх народів”, яка базу-
валась на зв’язку фізичних одиниць з незмінними природними 
величинами.

Міжнародна метрична комісія 1872 р. прийняла рішення 
щодо відмови застосування еталона метра у вигляді платино-
вої кінцевої міри і переходу на штрихову міру (зі сплаву плати-
ни та іридію), який не піддається зносу при вимірюваннях, які 
виконуються за допомогою оптико-механічних компараторів.

Проте завдяки бурхливому розвитку фізики наприкінці ми-
нулого століття 1927 р. VII Генеральна конференція з мір і ваг 
прийняла кількісне співвідношення метра в довжинах хвиль 
червоної лінії кадмію.

З прийняттям цього розпочався період “двовладдя” у сфе-
рі лінійних вимірювань: для штрихових мір довжини еталоном 
слугував платиново-іридієвий метр, у спектроскопії ж викорис-
товували довжини хвиль червоної лінії кадмію.

Період “двовладдя” завершився 1960 р., коли XI Генеральна 
конференція з мір і ваг прийняла нове визначення метра, яке 
базується на квантово-механічному ефекті. Це визначення по-
кладено в основу Міжнародної системи одиниць.

У жовтні 1983 р. XVIII Генеральною конференцією мір і ваг 
прийнято нове визначення: метр – це довжина шляху, пройде-
ного світлом у вакуумі за 1/299792453 частки секунди.

Засновником вчення про твердість тіл є М. В. Ломоносов, 
який розглядав проблему твердості з молекулярного боку і 
співставляв її з механічними властивостями.

Метод визначення відносної твердості за шкалою, заснова-
ною на базі семи еталонів, 1722 р. запропонував Реомюр. Через 
сто років Моос створив іншу – десятибальну шкалу, що ґрунту-
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валася на методі “дряпання”, яке отримало розповсюдження в 
мінералогії.

Протягом 1900–1905 рр., у зв’язку з заміною на Великій Си-
бірській магістралі легковагових рейок важкими, російський 
інженер П. В. Кубасов запропонував визна чати твердість сталі 
втисненням стального, добре гартованого кону са. Вивчаючи 
умови визначення твердості кулею, С. Мейєр вивів за лежність, 
відому як закон Мейєра.

Найбільше розповсюдження у XX ст. отримали методи Брі-
нелля, Роквелла та Вікерса: перший (1900 р.) ґрунтується на 
втис ненні в метал стальної загартованої кулі при визначеному 
наванта женні і при вимірюванні величини пластичного відтис-
ку, другий (1923 р.) – за відтиском стальної кулі діаметром 1/16, 
або 1/8, чи алмазного конуса з кутом 120°, вершина якого має 
сферичне за округлення радіусом 0,2 мм; третій (1925 р.) – за 
відтиском полірованої алмазної піраміди з квадратною осно-
вою і кутом 136° між протилежними гранями.

У Франції 1799 р. ввели як обов’язкову Метричну систему 
мір, а 1875 року 17 країн світу підписали Метричну конвенцію, 
яка започаткувала процес створення Міжнародної системи оди-
ниць. На виконання цієї домовленості було виготовлено новий 
Міжнародний прототип кілограма.

Еталоном кілограма була циліндрична гиря висотою і діа-
метром 39 міліметрів, що зберігається в Міжнародному бюро 
мір і ваги у Севрі (передмістя Парижа, Франція). Цю гирю від-
лито 1879 року зі сплаву платини (90 %) та іридію (10 %), 
вперше виготовленого французьким хіміком Сент-Клер Деві-
лем 1872 року. Завдяки використанню сплаву платини й іридію 
збільшилася твердість зразка. Прототип затверджено I Гене-
ральною конференцією мір і ваг 1889 року. Зазначимо, росій-
ська делегація отримала на I Генеральній конференції з мір і ваг 
по дві копії нових, так званих Міжнародних прототипів метра й 
кілограма.
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Першим ученим, який вивчав міцність матеріалів, був Ле-
онардо да Вінчі. У XVII ст. з розвитком наук Роберт Гук відкрив 
закон пропорційності між деформацією і силою, що її викликає. 
Узагальнюючи спостереження, досвід і дослідження попере-
дників (Г. Галлілея, Х. Гюйгенса, Р. Гука), Ісаак Ньютон 1686 р. 
сформулював три основні закони класичної механіки. Сучасну 
одиницю сили (N) названо його ім’ям – ньютон.

Дослідження Рене Антуана Реомюра у галузі металургії 
були одними з тих, що стали основою для розвитку теоретич-
них уявлень про процеси металургії заліза. Реомюр здійснив 
багаторічні дослідження з ковким залізом, сталлю і чавуном у 
лабораторії у замку Бермондьєр на півночі Франції. Він першим 
використав мікроскоп у дослідженнях структури сплавів залі-
за, розробив класифікацію чавунів за характером зламу, запро-
понував спосіб вимірювання твердості чавуну і сталі за допо-
могою семиступеневої склерометричної шкали. Найважливіші 
результати своїх досліджень Реомюр виклав у двох книжках, 
виданих 1722 року у Парижі. Це “Мистецтво перетворення ков-
кого заліза у сталь” і “Мистецтво пом’якшення виливаного ча-
вуну”. Погляди Реомюра були не відразу оцінені і сприйняті спе-
ціалістами і вченими. Особлива роль вуглецю у сплавах заліза 
стала очевидною лише приблизно через століття.

3.3. Íàðîäíèé ìóçåé ìåòðîëîã³¿ 
òà âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè ïðè ÄÏ 
“Ëüâ³âñüêèé íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð  
ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿ 
òà ñåðòèô³êàö³¿”

Кожного дня нам необхідно знати точний час, темпера-
туру на вулиці, масу чи об’єм продуктів, які купуємо в магазині 
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чи на ринку, з якою швидкістю їдемо, або ж яку дистанцію подо-
лали. Це все можливо завдяки метрологічним приладам, які до-
помагають нам отримати об’єктивну інформацію про ті чи інші 
речі. У Львові зібрано усі пристрої, деяким – понад сто років.

Народний музей метрології та вимірювальної техніки при 
ДП “Львівський науково-виробничий центр  стандартизації, 
метрології та сертифікації” створено з ініціативи колективу 
Центру 1984 року з нагоди 200-річчя державної метрологічної 
служби в Галичині (світлина 5).

Світлина 5. Народний музей метрології та вимірювальної техніки 
при ДП “Львівський науково-виробничий центр  стандартизації, 

метрології та сертифікації”

Музей 1994 року перенесено з будинку на вул. Винниченка, 
32 у нове приміщення на вул. Князя Романа, 38.

Профіль Музею – технічний, загальна площа становить 
150 м2, а фондові колекції налічують понад 500 одиниць вимі-
рювальної техніки, значна частина з яких є унікальною.

У Музеї представлено такі експозиційні розділи:



83

Ðîçä³ë 3

ÇÀÑÎÁÈ ÂÈÌ²ÐÞÂÀËÜÍÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

– історія створення засобів вимірювання;
– розвиток метрології в Україні та за її межами;
– вимірювальні прилади, виготовлені на приладобудівних 

заводах Львівщини.
Цікавим є і сам будинок, адже тут колись мешкав Ян Лям 

(Jan Lam) – польський письменник, літописець подій у Львові у 
другій половині XIX століття (світлина 6).

Світлина 6. Пам’ятна таблиця на будівлі

Ян Лям (1838–1886) народився у Станіславові, походив із 
німецької кальвіністської родини з шотландським корінням. 
Його дід Зенон народився у місті Ганау поблизу Франкфурта-
на-Майні, потім став австрійським офіцером. Син Зенона – Кон-
рад – народився в Моравії, де у той час був розташований бать-
ків полк; був цісарсько-королівським комісаром скарбниці, а 
1831 року осів у Галичині й одружився з полькою Йоанною Зьо-
лецькою. Завдяки великому впливові матері письменника, він 
обрав для себе польську національність.

Ян спочатку навчався у василіанській школі в Бучачі (Бу-
чацькій гімназії), упродовж 1856–1859 років студіював на 
правничому факультеті Львівського університету. Після студій 
брав участь в Італійській військовій кампанії (на австрійсько-
му боці), де здобув неоціненний досвід виживання. Займався 
приватним вчителюванням у Галичині, був канцеляристом, 
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редактором преси. Брав участь у польському повстанні 1863–
1864 років, за що два роки провів в австрійському ув’язненні. 
До Львова повернувся 1866 року й залишився там до кінця 
життя.

Ян Лям був автором сатиричних творів, у яких засуджував 
окремі вади тогочасного суспільства, австрійську бюрократію 
в Галичині. Написав багато сатиричних оповідань, серед який 
найвідомішими є “Обід у пана Джонса” (“Obiadek u Pana Jones”), 
“Бал у графів” (“Bal u hrabstwa”), “Якби не той заєць!” (“Gdyby 
nie ten zając!”), “Екстаз у Клекотові” (“Ekstaza w Klekotowie”), 
“Мандрівки пана Мацєя” (“Wędrówki Pana Macieja”), “Польське 
щастя” (“Polskie szczęście”). У доробку Ляма – низка сатирич-
них повістей: “Пан воєнний комісар” (“Pan komisarz wojenny”, 
1863), “Великий світ Цаповиць” (“Wielki świat Capowic”, 1869), 
“Скляний чоловік” (“Szklanny człowiek”), “Змова у Бедфорд Роу” 
(“Spisek w Bedford Row”), “Королевич в Галичині” (“Koroniarz w 
Galicji”, 1870), “Голови для позолочення” (“Głowy do pozłoty”, 
1873), “Ідеалісти” (“Idealiści”, 1876), “Дивні кар’єри” (“Dziwne 
kariery”, 1881).

Велику популярність здобули “Львівські хроніки” 
(“Kroniki lwowskie”, 1868–1869) Яна Лям – цикл публіцис-
тичних статей на актуальні соціальні теми. У “Львівській 
газеті” (“Gazeta Lwowska”) упродовж 1883–1886 років Лям 
публікував тижневі огляди “З краю та світу”, висвітлюючи 
події культурного життя, писав про видатних діячів культу-
ри, зокрема про Івана Франка та Михайла Павлика. У 1880-х 
роках Ян Лям виступав проти галицьких “москвофілів”. У 
поемі “Завіхост” (“Zawichost”, 1862) обстоював ідею україн-
сько-польського єднання. Ретельно вивчав історію України, 
викривав її фальсифікаторів. Позитивно змалював гетьма-
на Богдана Хмельницького у статтях “З моєї галереї картин”, 
“З днів тривоги”, “30-літня львівська війна”. У творах Ляма 
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багато українських слів і висловів, сцен із життя русинів-
галичан.

Написав Ян Лям також “Марш Соколів” (“Marsz Sokołów”, 
1861) – гімн гімнастичного товариства “Сокіл” (“Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół”), історичні розвідки “Старожитній Звени-
город” і “Ячмінне поле” (“Starożytny Dźwinogród” i “Rożne Pole”), 
“Студії сеймові” (“Studia sejmowe”, 1880). Важливим джере-
лом відомостей про його життя є “Автобіографія Яна Ляма” 
(“Autobiografia Jana Lama”).

 Існує припущення, що саме Ян Лям є автором визначення 
“батяр” (baciar, baciarz), яке стало невід’ємною частиною львів-
ського лексикону.

Помер у Львові і похований на Личаківському цвинтарі 
(полe 56). 

При в ході до Музею, одразу падає погляд на 4-метровий 
штангенциркуль, яким колись вимірювали ширину колісних 
пар на Львівському локомотиворемонтному заводі (світлина 7). 

Світлина 7. 4-метровий штангенциркуль

Також у Музеї виставлені ваги 1926 р. виробництва, якими 
користувались на ринку приблизно до 2010 року (світлина 8). 



86 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

Світлина 8. Ваги, які ще донедавна працювали на ринку

Доволі цікавими експонатами є скляні гирі, які неможливо 
надпиляти, або ж висвердлити в них отвір і, відповідно, внести 
похибку у вимірювання маси (світлина 9).

Світлина 9. Скляні гирі

Музей має доволі багату колекцію терезів, ваг, гир, лічиль-
ників, мірил об’ємів, еталонних об’єктів для перевірки точності 
приладів і багато іншого.

Перша документальна згадка про ваги належить до другого 
тисячоліття до нашої ери. Це були ваги у вигляді рівноплечого 
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коромисла з підвішеними чашками: їх використовували у Древ-
ньому Вавилоні та Єгипті. Згодом винайшли нерівноплечі ваги 
з пересувною гирею, а в IV столітті до нашої ери Аристотель ви-
вів їхню теорію – правило моментів сил.

У XII столітті арабський учений аль-Хазіні описав надточні 
(звичайно, для того часу) ваги з чашками, похибка яких не пере-
вищувала 0,1 %. Їх застосовували для визначення щільності різ-
них речовин, вони давали змогу розпізнавати сплави, виявляти 
фальшиві монети і відрізняти коштовні камені від фальшивих. 
Галілей 1586 року сконструював спеціальні гідростатичні ваги 
для визначення щільності тіл.

Із самого моменту винаходу ваг людей хвилювало питання 
їхньої точності. Отож перші зразки мір і ваг зберігали в церк-
вах і монастирях, а першими “повірниками” були церковні 
служителі.

Бажання не просто чесно торгувати, а й самому не бути 
ошуканим, змусило задуматися про найпростішу стандартиза-
цію мір і ваг. Отож у Росії 996 року князь Володимир велів ввес-
ти єдині міри ваги, а в Указі князя Всеволода (XII ст.) вперше 
згадано щорічну перевірку ваг. Ще 1723 року Петро I видає Указ 
про те, щоб муку, крупу, солод і толокно продавати на вагу, а 
не на міру, і в “заорленние ваги”, тобто повірені і тавровані, “а 
якщо у кого з’явиться фальшива міра і ваги, оний буде жорсто-
ко оштрафований”.

До кінця ХХ століття видозмінювалися й удосконалювалися 
механічні ваги, на зміну яким сьогодні прийшли електронні, які 
остаточно витіснили механічні.

Народний музей метрології та вимірювальної техніки має 
3 зали. Перша зала (світлина 10) містить настільні ваги, тере-
зи 1736 р., товарні ваги 1926 р., гирі, терези зі збільшувальною 
лінзою, які міряють з точністю до 12 мг, ваговий квадрант, який 
міряє до 4 г, чотириметровий штангенциркуль для локомоти-
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вів, таксометр, спідометр, лічильники води і газу, мірник для 
нафти тощо.

Світлина 10. Перша зала Музею

Друга зала Музею (світлина 11) містить мікроскоп, профі-
лограф-профілометр (проектує зображення деталі, щоб звіри-
ти з тим профілем. який має бути), теодоліт, мікрометр, різні 
термометри, зокрема, для зерна.

Світлина 11. Друга зала Музею
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Третя зала Музею (світлина 12) пропонує морський хроно-
метр, електросекундомір, частотоміри, радіометр, електрокар-
діограф, люксометр для вимірювання освітленості, димомір, 
газоаналізатор 1953 р., аерометр для вимірювання густини 
розчину, спиртометр, манометри, електричний лічильник (Бу-
дапешт, 1930 р.), електричний лічильник Siemens, амперволь-
тметр 1891 р., вольтметр 1900 р., кишеньковий вольтметр по-
стійного струму 1900 р. виготовлення, американський ампер-
вольтметр 1891 р. виготовлення та угорський лічильник змін-
ного струму, який до середини XX століття використовували у 
львівських квартирах.

Світлина 12. Третя зала Музею

Музей створено силами працівників ДП “Львівстандартме-
трологія”. У Музеї провадять групові та індивідуальні безко-
штовні екскурсії (світлина 13), тематичні заняття з історії ме-
трології для студентів вищих і середніх спеціальних навчаль-
них закладів та учнів шкіл. Керує Музеєм Сидорко Ігор Іванович.
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Світлина 13. Відвідання Музею студентами кафедри конструктивної 
географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка при вивченні курсу 

“Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація”
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За період існування Музей відвідало більше 18 тисяч осіб, 
понад 30 іноземних делегацій. Відвідини Музею є цінною допо-
могою при вивченні курсу “Метрологія, стандартизація, серти-
фікація та акредитація”, передбаченого планами багатьох ви-
щих та середніх навчальних закладів, про що свідчать численні 
записи у книзі відгуків. 

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Поняття “засіб вимірювальної техніки”.
2. Поняття “засіб вимірювань і вимірювальний пристрій”.
3. Метрологічні характеристики  та їхні типи.
4. Основні класифікації засобів вимірювання.
5. З історії розвитку радіовимірювань.
6. З історії вимірювань тиску.
7. З історії вимірювань тепла.
8. З історії вимірювань параметрів руху.
9. З історії вимірювань об’єму.
10. З історії засобів вимірювання часу.
11. З історії вимірювань магнітних явищ.
12. З історії створення електровимірювальних приладів.
13. З історії вивчення світла.
14. Дослідження Рене Антуана Реомюра у галузі металургії.
15. Народний музей метрології та вимірювальної техніки при ДП 

“Львівський науково-виробничий центр  стандартизації, метрології та 
сертифікації”.
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4.1. Ì³æíàðîäíà ñèñòåìà îäèíèöü 
âèì³ðþâàííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí

Міжнародна система одиниць (СІ) – система одиниць, 
що базується на Міжнародній системі величин, разом з найме-
нуваннями та позначеннями, а також набором префіксів та їхні-
ми найменуваннями і позначеннями разом з правилами їхньо-
го застосування [85]. Система СІ є найуживанішою системою 
одиниць при проведенні вимірювань і розрахунків у різних 
галузях науки, техніки, торгівлі тощо. Ще 1960 р. XI Генераль-
ною конференцією з мір та ваг Міжнародну систему одиниць 
СІ рекомендовано як практичну систему одиниць для вимірю-
вань фізичних величин. Головна мета впровадження такої сис-
теми – об’єднання великої кількості систем одиниць з різних 
галузей науки й техніки та усунення труднощів, пов’язаних з 
використанням значної кількості коефіцієнтів при перерахун-
ках між ними і створенням великої кількості еталонів для за-
безпечення необхідної точності. 
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Головними її перевагами є: універсальність (вона охоплює 
всі аспекти галузі вимірювань); узгодженість (усі похідні оди-
ниці утворені за єдиним правилом, яке виключає появу у фор-
мулах коефіцієнтів, що значно спрощує розрахунки); можли-
вість створення нових похідних одиниць з розвитком науки і 
техніки на основі прийнятих; зручність у практичному вико-
ристанні більшості одиниць системи тощо.

Головними одиницями системи СІ (SI) є:
• метр – за означенням, прийнятим Резолюцією XVII Ге-

неральної конференції з мір і ваг 1983 року – довжина шляху, 
який проходить у вакуумі світло за 1/299792458 частину секун-
ди (позначення одиниці: українське – м, міжнародне – m);

• кілограм – за означенням, прийнятим III Генеральною 
конференцією з мір і ваг (ГКМВ) 1901 року – один кілограм є 
одиницею маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кі-
лограма. Чинне визначення (2019): кілограм визначається че-
рез сталу Планка h, яка точно дорівнює 6.62607015×10−34 Дж⋅с 
(Дж = кг⋅м2⋅с−2), та визначення метра і секунди. Він є єдиною 
одиницею СІ з префіксом. Одиниця маси без префікса – грам – 
дорівнює одній тисячній кілограма  (позначення одиниці: укра-
їнське – кг, міжнародне – kg); кілограм є одиницею маси, а не 
ваги, хоча в повсякденному вжитку поняття маси й ваги часто 
ототожнюють. Одиницею вимірювання сили (а вага – це сила, з 
якою тіло діє на опору або підвіс) у системі СІ є ньютон;

• секунда – одиниця вимірювання часу у системі СІ, 
становить 1/60 частину хвилини або 1/3 600 частину го-
дини, практично дорівнює 1/86400 частині сонячної доби 
(86 400 = 24*60*60). Чинне визначення еталона секун-
ди було ухвалене на XIII Генеральній конференції мір і ваг 
1967 року – секунда є час, що дорівнює 9 192 631 770 періо-
дам випромінювання, що відповідають переходу між двома 
надтонкими рівнями незбудженого атома Цезію–133 при тем-
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пературі нуль кельвін (позначення одиниці: українське – с, 
міжнародне – s);

• ампер дорівнює силі такого постійного струму, який, 
пропущений по двох прямих паралельних нескінченних про-
відниках із незначним поперечним перерізом, що поміщені на 
відстані 1 метр один від одного у вакуумі, створював би між 
цими провідниками силу 2⋅10−7 ньютонів на метр довжини. 
Число 2⋅10−7 взяте тому, що початково ампер визначався для 
СГС (сантиметр–грам–секунда) – система одиниць вимірюван-
ня, яку широко використовували до прийняття системи СІ), і 
сила взаємодії між провідниками повинна була дорівнювати 
2 дини на сантиметр довжини, якщо вони розташовані на від-
далі 1 см. Чинне визначення (2019): ампер, що впроваджувався 
як десята частина електромагнітної одиниці струму в системі 
СГС – струму, що протікає в дузі довжиною 1 см кола радіусом 
1 см, що створює в центрі поле 1 ерстед, визначається через за-
ряд електрона, який приймається як 1,602176634×10⁻¹⁹ Кл (ку-
лон, Кл = А ⋅ с). Одиниця названа на честь французького фізика 
Андре-Марі Ампера (позначення одиниці: українське – А, між-
народне – А);

• кельвін, згідно з міжнародною угодою, визначається 
двома точками: абсолютним нулем та потрійною точкою води. 
Абсолютний нуль температури, за визначенням, дорівнює точ-
но 0 °K (–273,15 °C). За абсолютного нуля весь кінетичний рух 
частинок речовини (у класичному розумінні) припиняється і, 
таким чином, матерія не має теплової енергії. Потрійній точці 
води, також за визначенням, приписана температура 273,16 °K 
(0,01 °C). Наслідком таких визначень двох опорних точок аб-
солютної термодинамічної шкали є: а) один кельвін дорівнює 
точно 1/273,16 часткам температури потрійної точки води; 
б) один кельвін точно дорівнює одному градусу Цельсія; 
в) різниця між двома температурними шкалами дорівнює точ-
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но 273,15 °К. Чинне визначення (2019): кельвін,  що впрова-
джувався як температурний градус, як сота частина між темпе-
ратурою кипіння та температурою замерзання води, потім як 
¹⁰⁰/₂₇₃₁₆ термодинамічної температури потрійної точки води, 
визначається через кілограм, метр і секунду завдяки значенню 
сталої Больцмана, яка точно дорівнює 1,380649 × 10⁻²³ Дж/K 
(позначення одиниці: українське – К, міжнародне – К);

• моль – кількість речовини в СІ.  Застаріла назва – грам-
молекула. Старе визначення виходило з кількості атомів у 
12 грамах ізотопу вуглецю–12. Позначення “моль” увів 
1893 року Вільгельм Оствальд, як похідне від слова “молекула”. 
Як базову одиницю СІ моль затвердила 1971 року 14-а Гене-
ральна конференція мір і ваг. Чинне визначення (2019): моль, 
що впроваджувалась як стехіометрична кількість, яка є екві-
валентною масою в грамах числа Авогадро кількості молекул 
речовини, визначається через зафіксоване число Авогадро, рів-
не 6,02214076×10²³ моль⁻¹ (позначення одиниці: українське – 
моль, міжнародне – mol);

• кандела – одиниця вимірювання сили світла. Згідно 
з рішенням 16-ї Генеральної конференції з мір та ваг, канде-
ла визначається, як сила світла у заданому напрямі джере-
ла, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 
540·1012 герц та має інтенсивність випромінювання у даному 
напрямі 1/683 ват на стерадіан (позначення одиниці: україн-
ське – кд, міжнародне – cd).  

Система СІ охоплює також дві додаткові одиниці плоского 
(радіан) і тілесного (стерадіан) кутів:

 радіан – кут між двома радіусами кола, довжина дуги 
між якими дорівнює радіусу;

 стерадіан – тілесний кут з вершиною у центрі сфери, 
який вирізає на її поверхні площу, що дорівнює площі 
квадрата зі стороною, рівною радіусу сфери.
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Похідні одиниці СІ утворюють з основних і додаткових оди-
ниць за певними правилами; десяткові кратні і частинні – від 
одиниць SI.

Починаючи з 1961 р., з введенням Міжнародної системи 
основних одиниць СІ і, відповідно, їхніх похідних одиниць ви-
міру, питання про міри, ваги перейшло в іншу площину – одно-
подібності було замало – потрібна єдність вимірювань і “безко-
нечна” точність. Основою, базою будь-якої міри стає державний 
еталон, степінь точності його відтворення є вирішальною для 
забезпечення єдності вимірювань задля розвитку науки, тех-
нічного прогресу загалом. 

Аби певна одиниця була придатною для використання, му-
сить існувати можливість її чітко визначити, виміряти й відка-
лібрувати згідно з еталоном. В ідеалі ця одиниця повинна мати 
в своїй основі природну константу, як, наприклад, секунда – її 
вимірюють з огляду на електронні переходи в атомі цезію; або 
метр – його визначають на підставі швидкості світла у вакуу-
мі. Проте дотепер це не стосувалося усіх основних одиниць СІ. 
Кельвіна, ампера, моля і кілограма не прив’язували до природ-
них сталих.

На 26-й Генеральній конференції мір і ваг, що відбулася 
16 листопада 2018 р. у Парижі, країни так званої Метричної 
конвенції одноголосно погодилися переглянути Міжнарод-
ну систему одиниць. Також вони затвердили чотири нові ви-
значення для ще чотирьох одиниць, які дотепер залишалися 
неприв’язаними до природних констант, і надійний метод їх-
нього вимірювання.

Конкретно це означає: прототип кілограма, що вважали мі-
рилом усіх речей останні 130 років, відслужив своє. Цей плати-
новий циліндр дотепер зберігали як скарб, бо він був еталоном 
для усіх ваг у світі. Тепер його замінять два фізичні методи ви-
мірювання.
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Один ґрунтується на принципі так званих ватових ваг, 
тобто використовує електромагнітні сили як вимірювальний 
інструмент, інший – на кількості частинок у кремнієвій кулі. 
Обидва методи зводяться до сталих Планка – тобто природних 
констант.

На Генеральній конференції офіційно визначили також 
методи вимірювання ампера, кельвіна та моля. Всі електрич-
ні одиниці, зокрема й ампер, у майбутньому вимірюватимуть 
квантовим ефектом або кількістю електронів у певний час 
на елементарному заряді електрона. Моль визначатимуть че-
рез сталу Авогадро спеціальної речовини, а кельвін – через ста-
лу Больцмана. Вона визначає, як від температури залежить 
енергія газу й, отже, рух частинок.

Нові визначення одиниць вимірювання почали діяти 
20 травня 2019 року. У нашому повсякденному житті нічого не 
зміниться, на відміну від світу науки й техніки. Адже нова сис-
тема одиниць вимірювання утворює певною мірою універсаль-
ну мову, якою говорять всі дослідники у світі [122].

 

4.2. Ô³çè÷í³ âåëè÷èíè òà ¿õí³ îäèíèö³ 
âèì³ðþâàííÿ

Фізична величина – властивість, спільна в якісному 
відношенні для багатьох матеріальних об’єктів, явищ і про-
цесів та індивідуальна в кількісному відношенні для кожно-
го з них.

У рамках кожної системи фізичних величин вирізняють 
основні та похідні фізичні величини. Основна фізична величи-
на – така, що входить у систему фізичних величин і прийнята 
за незалежну від інших величин цієї системи (метр, секунда, 
кілограм, ампер, кельвін, моль, кандела). Похідна фізична вели-
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чина – така, що входить у систему величин і визначається через 
основні величини цієї системи.

Крім того, вирізняють розмірнісні та безрозмірнісні фізичні 
величини, квантовані (поділені на рівні за розміром частини, 
кванти) та неперервні тощо. 

 Доволі часто зручно використовувати кратні і частинні 
одиниці. 

Кратні одиниці – одиниці, які в цілу степінь числа 10 пере-
вищують основну одиницю вимірювання деякої фізичної вели-
чини. 

Назви кратних і частинних величин утворюють від осно-
вних за допомогою префіксів. Ці префікси можна приєднувати 
до назв будь-якої одиниці, проте у назві кратної чи частинної 
одиниці не можна застосовувати одночасно два префікси. 

Міжнародна система одиниць СІ рекомендує такі префікси 
для позначень кратних одиниць:

Кратність

Префікс Позначення

Приклад

ук
ра

їн
сь

ка
на

зв
а

м
іж

на
ро

дн
а

на
зв

а

ук
ра

їн
сь

ке

м
іж

на
ро

дн
е

101 дека deca да da дал – декалітр
102 гекто hecto г h га – гектар
103 кіло kilo к k кг – кілограм
106 мега mega М M МДж – мегаджоуль
109 гіга giga Г G ГГц – гігагерц
1012 тера tera Т T ТВ – теравольт
1015 пета peta П P Пфлоп – петафлоп
1018 екса exa Е E
1021 зета zetta З Z
1024 йота yotta Й Y
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Частинні одиниці в цілу степінь числа 10 менші за встанов-
лену одиницю вимірювання деякої величини. Міжнародна сис-
тема одиниць СІ рекомендує такі префікси для позначень час-
тинних одиниць:

Частка

Префікс Позначення

Приклад

ук
ра

їн
сь

ка
 

на
зв

а

м
іж

на
ро

дн
а

на
зв

а

ук
ра

їн
сь

ке

м
іж

на
ро

дн
е

10-1 деци deci д d дм – дециметр
10-2 санти centi с c см – сантиметр
10-3 мілі milli м m мл – мілілітр
10-6 мікро micro мк μ мкм – мікрометр, мікрон
10-9 нано nano н n нм – нанометр
10-12 піко pico п p пФ – пікофарад
10-15 фемто femto ф f фс – фемтосекунда
10-18 ато atto а a
10-21 зепто zepto з z
10-24 йокто yocto й y

Залежно від галузі науки та техніки фізичні величини поді-
ляють на групи:

• величини простору – довжина, площа, об’єм тощо;
• величини часу і періодичних явищ – інтервал часу, часто-

та, фаза тощо;
• механічні величини – сила, момент сили, тиск, механічне 

напруження тощо;
• теплові величини – температура, тепло, теплоємність, 

теплопровідність тощо;
• електричні та магнітні величини – струм, напруга, по-

тужність, електрична енергія, потенціал, електричний опір, 
магнітний потік, магнітна індукція, напруженість магнітного 
поля тощо;
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• величини акустичних випромінювань – швидкість звуку, 
сила звуку, акустичний опір тощо;

• величини електромагнітних випромінювань – потуж-
ність випромінювання, довжина електромагнітної хвилі, хви-
льовий опір тощо;

• величини оптичних випромінювань – потік випроміню-
вання, сила світла, яскравість, освітленість тощо;

• величини іонізуючого випромінювання і ядерних реакцій – 
активність випромінювання, доза випромінювання (поглинан-
ня) тощо;

• величини атомної, ядерної фізики та фізики елементар-
них часток – елементарний заряд, енергія взаємодії тощо;

• хімічні величини і величини молекулярної фізики – кіль-
кість речовини, молярна маса, атомна маса, концентрація, кое-
фіцієнт дифузії тощо.

Оскільки існують властивості фізичних тіл та необхідність 
їхнього вимірювання (порівняння певної властивості тіла з оди-
ницею цієї фізичної величини), то мають існувати певні при-
строї, засоби, які даватимуть змогу здійснити це порівняння. 
Ці пристрої та засоби називають фізичними приладами (при-
стрій чи засіб, який слугує для вимірювання певних фізичних 
величин).

Прикладами фізичних приладів можуть бути: лінійка, тере-
зи, вольтметр (прилад для вимірювання електричної напруги), 
ватметр (прилад для вимірювання потужності) тощо.

Говорячи про фізичні прилади, слід звернути увагу на те, що 
вони доволі різні за будовою і принципом дії. Проте всі прилади 
мають дещо спільне – шкалу вимірювання. За допомогою шкали 
можемо обрахувати чи визначити ту чи іншу властивість тіла, 
оскільки шкала, проградуйована в одиницях фізичної величи-
ни, дає нам інформацію про те, наприклад, яка довжина тіла, 
яка сила струму чи температура тощо.
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Шкала приладу має також певні характеристики, які дають 
нам інформацію про вимірювальні можливості приладу. Одни-
ми з таких характеристик є ціна поділки, межа вимірювання, по-
хибка вимірювального приладу.

Ціна поділки – характеристика шкали приладу, яка дає ін-
формацію про те, скільки одиниць фізичної величини відпові-
дає одиничному відрізку на шкалі приладу. Ціну поділки визна-
чають за такою формулою:

    Ц = (ВМ – НМ) / N,                                          (1)

де    Ц – ціна поділки приладу;
ВМ – верхня межа;
НМ – нижня межа;
N – кількість поділок між верхньою та нижньою межею.  
Межа вимірювання – це характеристика приладу, яка ін-

формує про межі вимірювань, у яких може бути використаний 
прилад.  

Похибка приладу – це характеристика приладу, яка дає ін-
формацію про те, яке мінімальне значення фізичної величини 
він здатний точно виміряти:

     П = Ц / 2,                                               (2)

де    П – похибка вимірювального приладу;
Ц – ціна поділки.

4.3. Îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ òà ¿õí³ çíà÷åííÿ 

Одиниці вимірювання довжини: 
Основною одиницею вимірювання довжини є метр. Метр 

коротко позначають літерою “м”, тобто 1 метр записується 
1 м.
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 1 м = 10 дм = 100 см = 1 000 мм = 1 000 000 мкм.
Останній запис означає, наприклад, що 1 метр дорівнює 

1 000 000 мікронів. Звідси випливає, що:
 1 дм = 10 см = 100 мм = 100 000 мкм;
 1 см = 10 мм = 10 000 мкм;
• 1 мм = 1 000 мкм = 1 000 000 нм = 10 000 000 А.
Ці співвідношення можна записати по-іншому:
 1 мкм = 0,000001 м = 0,00001 дм = 0,0001 см = 0,001 мм;
 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см;
 1 см = 0,01 м = 0,1 дм;
 1 дм = 0,1 м.
Довжину значної величини, зазвичай, записують у кіломе-

трах, короткий запис – 1 км.
 1 км = 1 000 м = 10 000 дм = 100 000 см = 1 000 000 мм = 

= 1 000 000 000 мкм, тобто
 1 мкм = 0,000000001 км;
 1 мм = 0,000001 км;
 1 см = 0,00001 км;
 1 дм = 0,0001 км;
 1 м = 0,001 км.
Дуже маленькі величини вимірюють в ангстремах:
 1 А = 0,1 нм = 0,0001 мкм.
Одиниці вимірювання маси:
Основною одиницею вимірювання маси є кілограм, корот-

ке позначення – кг.
 1 г = 1 000 мг чи 1 мг = 0,001 г;
 1 кг = 1 000 г чи 1 г = 0,001 кг;
 1 кг = 1 000 000 мг чи 1 мг = 0,000001 кг.

Великі за масою величини вимірюють у тоннах (т) і цент-
нерах (ц):

 1 т = 10 ц = 1 000 кг = 1 000 000 г чи
• 1 ц = 0,1 т, 1 кг = 0,001 т;
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 1 г = 0,000001 т, 1 ц = 100 кг = 100 000 г чи
• 1 кг = 0,01 ц, 1 г = 0,00001 ц.
Одиниці вимірювання площі:
Основна одиниця вимірювання площі – квадратний метр: 

позначається м².
 1 м² = 100 дм2 = 10 000 см² = 1 000 000 мм², тобто 1 см² = 

= 0,0001 м², 1 дм2 = 0,01 м²;
 1 см² = 0,01 дм2, 1 см² = 100 мм²;
 1 мм² = 0,01 см², 1 км² = 1 000 000 м²;
 1 м² = 0,000001 км².
При вимірюванні земельних ділянок використовують оди-

ниці вимірювання ар і гектар (позначаються а і га).
 1 а = 100 м² = 1 000 000 см², тобто 1 м² = 0,01 а;
 1 га = 100 а = 10 000 м²;
 1 а = 0,01 га;
 1 м² = 0,0001 га.
Інша назва ара – сотка. Тобто 1 сотка – це 0,01 гектара, тобто 

1 ар.
Одиниці вимірювання часу:
Основною одиницею часу в Міжнародній системі одиниць 

СІ є секунда, скорочено “с”. Також розповсюджені традиційні 
одиниці часу:

1 хв = 60 c; 1 год = 60 хв; 1 год = 3 600 c (година); 1 доба = 
= 24 год; 1 тиждень = 7 діб; 1 день = 86 400 c; 1 рік = 365,25 днів =  
= 31 557 600 c ((Юліанський) рік).

Одиниці вимірювання об’єму: 
Основною одиницею вимірювання об’ємів є кубічний де-

циметр; позначається дм3. 1 дм3 ще називають – 1 літр, тобто 
1 дм3 = 1 л.

Тисячна частина літра – мілілітр, тобто 1 л = 1 000 мл, а 
1 мл = 0,001 л.

 1 л = 1 дм3 = 1 000 см3 = 1 000 000 мм³;
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 1 км3 = 1 000 000 000 м3;
 1 м3 = 1 000 дм3 = 1 000 000 см3;
 1 мм³ = 0,000001 л.
Отже, 1 мл = 1 000 мм³, а 1 мм³ = 0,001 мл. Оскільки 1 см³ = 

= 1 000 мм³, то 1 мл = 1 см3.
Великі об’єми вимірюють в:
• декалітрах (дал): 1 дал = 10 л;
• гектолітрах (гкл) 1 гл = 100 л;
• кубічних метрах (м³): 1 м³ = 1 000 л, тобто 1 м³ = 100 дал 

або 10 гкл.
Одиниці вимірювання температури:
Температура – фізична величина, що є мірою інтенсивності 

теплового руху атомів і молекул [25].
Для однозначного визначення температури різними мето-

дами й на основі зміни різних властивостей термометричних 
тіл, термометри необхідно градуювати. Для цього використо-
вують температурні шкали. Основою температурних шкал є 
особливі реперні точки, яким присвоєно певне значення темпе-
ратури. Історично склалися різні температурні шкали, що вико-
ристовують різні реперні точки, які пов’язані з певними фізич-
ними явищами, що відбуваються за певних температур.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) термодинамічна тем-
пература належить до семи основних одиниць і виражається 
у кельвінах. До похідних величин СІ, які мають спеціальну на-
зву, належить температура Цельсія, яку вимірюють у градусах 
Цельсія. На практиці часто застосовують градуси Цельсія через 
історичну прив’язку до важливих характеристик води – темпе-
ратури танення льоду (0 °C) і температури кипіння (100 °C). Це 
зручно, оскільки більшість кліматичних процесів, процесів у 
живій природі тощо пов’язані з цим діапазоном. 

За шкалою Кельвіна 0 градусів відповідають абсолютному 
нулю, тобто повній відсутності руху молекул. Інша реперна точ-
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ка – потрійна точка води. Її температура 273,15 °К обрана так, 
щоб один кельвін відповідав одному градусу за шкалою Цель-
сія. Температуру за шкалою Кельвіна називають абсолютною 
температурою. Її позначають великою латинською літерою T. 
Шкалу Кельвіна використовують у фізиці. Її називають термо-
динамічною шкалою, оскільки вона найкраще визначена. 

За шкалою Цельсія 0 °C відповідає температура замерзання 
води, 100 °C – температура кипіння води (під дією тиску в 1 ат-
мосферу). Здебільшого температуру за шкалою Цельсія позна-
чають маленькою латинською літерою t: 0 °С = 273,15 °К.

За шкалою Фаренгейта замерзання і кипіння води розділя-
ють 180 °F. Один градус за Фаренгейтом дорівнює 5/9 кельвіна 
або градуса Цельсія. Вода замерзає за 32 °F, а кипить – за 212 °F. 
Різниця температур в 1 °F еквівалентна різниці температур у 
0,556 °С.

Формули для визначення відповідності між основними 
шкалами:

 конвертувати з Кельвіна до Цельсія: °С = °К– 273,15;
 конвертувати з Цельсія до Кельвіна: °К = °С+ 273,15;
 конвертувати з Цельсія до Фаренгейта: °F = °С*1,8+32,00;
 конвертувати з Фаренгейта до Цельсія: 

                                                        °С = (°F–32,00) /1,8;
 конвертувати з Фаренгейта до Кельвіна: 

                                                °К= (°F–32,00) /1,8+273,15;
 конвертувати з Кельвіна до Фаренгейта: 

                                                    °F= (°К–273,15)*1,8+32.
Одиниці вимірювання інформації:
Байт – одиниця вимірювання обсягу даних, об’єм 

комп’ютерної пам’яті, який має індивідуальну адресу: 
1 байт = 8 бітів.

Для вимірювання обсягу даних також використовують по-
хідні терміни, що утворюють додаванням префікса. 
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Одиниці вимірювання тиску:
Паскаль (Па, Pa) – одиниця вимірювання тиску в системі СІ. 

Цю одиницю також використовують для вимірювання механіч-
ного напруження, межі міцності на розрив та різноманітних мо-
дулів пружності, наприклад, модуля Юнга.

Один паскаль дорівнює тиску, спричиненого силою в 
один ньютон, яка рівномірно розподілена по нормальній до неї 
поверхні площею в один квадратний метр.

1 Па = 1 Н/м² = 1 Дж/м² = 1 кг/(м·с²) = 0,1 кгс/м² ; 1 МПа = 
= 1 Н/мм².

Російська (московська) система мір – система одиниць ви-
мірювання, яку традиційно використовували в Московщині, 
пізніше в Російській імперії та СРСР до 1924 року. Застосування 
метричної системи в СРСР стало обов’язковим згідно з постано-
вою РНК СРСР від 21 липня 1925 року.

Міри довжини:
• 1 миля = 7 верст = 7,468 км = 7,5 км;
• 1 верста = 1 066,8 м = 1,066 км;
• 1 сажень = 3 аршини = 7 футів = 12 п’ядей = 48 вершків = 

= 84 дюйми = 100 соток = 2,1336 м = 2,1 м;
• 1 аршин = 4 чверті = 28 дюймів = 16 вершків = 71,12 см = 

= 0,7 м;
• 1 чверть = 1/12 сажня = 1/4 аршина = 4 вершки = 7 дюй-

мів = 177,8 мм;
• 1 фут = 12 дюймів = 304,8 мм;
• 1 вершок = 1,75 дюйма = 44,45 мм;
• 1 дюйм = 10 ліній = 25,4 мм;
• 1 сотка = 1/100 сажня = 21,336 мм;
• 1 лінія = 10 точок = 2,54 мм;
• 1 точка = 0,254 мм.
Міри рідких тіл (винні міри):
• 1 бочка = 40 відер = 491,976 л (491,96 л);
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• 1 куфа – міра рідини. Одна куфа на Лівобережній Україні 
дорівнювала 40 відрам горілки або води (XVII–XVIII ст.). Відро 
київське містило 8,5 л, московське – 12,5 л рідини;

• 1 корчага = 2 відра (близько 25 л);
• 1 гарнець = 1/4 відра = 12 склянок;
• 1 штоф (кварта) = 3 фунти чистої води = 1/10 відра = 

= 2 горілчані пляшки = 10 чарок = 20 шкаликів = 1,2299 л
 (1,2285 л);

• 1 винна пляшка = 1/16 відра = 1/4 гарнця = 3 склянки = 
= 0,68; 0,77 л; 0,7687 л;

• 1 горілчана (пивна) пляшка = 1/20 відра = 5 чарок = 
= 0,615; 0,60 л;

• 1 четвертинка = 0,25 л (у наш час);
• 1 склянка = 0,273 л;
• 1 четушка = 1/50 відра = 245,98 мл;
• 1 чарка = 1/100 відра = 2 шкалики = 122,99 мл;
• 1 шкалик = 1/200 відра = 61,5 мл.
Міри ваги (маси):
• 1 фунт = 0,4095124 кг (з 1899 року).
Англійську систему мір використовують у Великій Бри-

танії, США та інших країнах. Окремі з цих мір у ряді країн тро-
хи відрізняються за своїм розміром, отож наведемо округлені 
метричні еквіваленти англійських мір, зручні для практичних 
розрахунків.

Міри довжини:
• 1 ярд (yard) = 3 фути = 0,9144 м;
• 1 фут (foot) = 3 хенди = 12 дюймів = 0,3048 м;
• 1 дюйм (inch) = 12 ліній = 72 пункти = 1 000 мілів = 2,54 см.
Міри ваги:
• 1 фунт (pound, лат. pondus, скор. Lb) = 16 унцій = 

= 7 000 гранів = 453,59237 г;
• 1 унція (ounce,oz) = 16 драхм = 437,5 гранів = 28,349523125 г;
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• 1 гран (grain, лат. granum, скор. Gr) (до 1985 року) = 
= 64,79891 мг.

Британська імперська система мір для рідин:
• 1 барель для рідини (пива) (Барель) = 36 імперських га-

лонів = 163,65 л (дм³);
• 1 барель для сирої нафти (Барель (американський на-

фтовий)) = 34,97 галони = 158,988 л (дм³);
• 1 чашка для сніданку = 1/2 пінти = 10 рідк. унцій = 

= 17,339 дюймів ³ = 1,2 амер. чашки = 284 мл;
• 1 столова ложка = 3 чайні ложки = 4 рідк. драхми =

=  1/2 рідкої унції = 14,2 мл;
• 1 чайна ложка = 1/3 столової ложки = 1 1/3 рідк. драхми = 

= 4,7 мл (з іншого джерела: = 1/8 рідк. унції = 3,55 мл (традиц.), 
мед. та кухонна = 5 мл).

Стародавні одиниці вимірювання:
Міри довжини:
• “палець” = 1,85 см;
• “долоня” = 7,39 см;
• “ступня” = 29,62 см;
• “лікоть” = 46,3 см;
• “подвійний крок” = 1,48 м.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Міжнародна система одиниць (СІ), її переваги.
2. Назвіть головні, додаткові та похідні одиниці системи СІ.
3. Які зміни запроваджено на 26-й Генеральній конференції мір і 

ваг 16 листопада 2018 р.?
4. Поняття “фізична величина”, її типи.
5. Перелічіть префікси для позначень кратних одиниць.
6. Перелічіть префікси для позначень частинних одиниць.
7. Як поділяють фізичні величини залежно від галузі науки та 

техніки?



109

Ðîçä³ë 4

Ô²ÇÈ×Í² ÂÅËÈ×ÈÍÈ ÒÀ ¯ÕÍª ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß

8. Що таке “фізичні прилади”? Наведіть їхні приклади.
9. Розтлумачте поняття “шкала вимірювання, ціна поділки, межа 

вимірювання, похибка вимірювального приладу”.
10. Назвіть одиниці вимірювання довжини, їхні співвідношення.
11. Назвіть одиниці вимірювання маси, їхні співвідношення.
12. Назвіть одиниці вимірювання площі, їхні співвідношення.
13. Назвіть одиниці вимірювання часу, їхні співвідношення.
14. Назвіть одиниці вимірювання об’єму, їхні співвідношення.
15. Назвіть одиниці вимірювання температури, їхні співвідно-

шення.
16. Запишіть формули для визначення відповідності між осно-

вними шкалами температур.
17. Назвіть одиниці вимірювання інформації.
18. Назвіть одиниці вимірювання тиску.
19. Назвіть основні одиниці російської (московської) системи мір.
20. Назвіть основні одиниці англійської системи мір.
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5.1. Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ì³ð ³ âàã 
(ÌÎÌÂ, CGPM)

20 травня 1875 р. сімнадцятьма країнами підписана 
Метрична конвенція, яка мала на меті уніфікацію національних 
систем одиниць фізичних величин і встановлення єдиних ета-
лонів довжини та маси. Спростити одиниці виміру нову владу 
у Франції спонукали місцеві підприємці. Їм просто набридло 
підлаштовуватися під різну метрологію, котра змінювалася за-
лежно від того, хто керував країною чи з ким Франція була у 
союзниках (або ворогувала) [112].

До метричної системи перейшли лише деякі жителі Фін-
ляндії, яка тоді входила до складу Російської імперії, а решта 
мешканців продовжила обчислювати все в аршинах і пудах. 
Ситуацію почав змінювати Дмитро Менделєєв. За його ініціа-
тиви 1901 року в Харкові відкрили першу в Україні Повірочну 
палату, яка займалася звірянням і тавруванням торговельних 
мір і ваг.
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Метрична система офіційно прийнята в усьому світі. Виня-
ток становлять США, Ліберія та М’янма. Цікавий нюанс: у Спо-
лученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 
офіційно теж діє метрична система, але там вона не прижилася. 
Більше того: світ нафтовиків досі користується барелями для 
вимірювання вартості нафти, а вартість золота визначає в ун-
ціях (обидві міри походять з Великої Британії). Також старими 
способами вимірювання користуються на морі: милі та кабель-
тови залишилися на кораблях для вимірювання відстаней.

Метрична конвенція – це міжнародна угода, спрямована 
на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимі-
рювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита для всіх 
країн, що мають дипломатичні стосунки з Францією (країною-
зберігачем угоди). Розробкою міжнародних еталонів та звірен-
ням національних еталонів країн-членів Метричної конвенції 
з цими еталонами займається Міжнародне бюро з мір та ваг 
(МОМВ).

На підставі цієї Конвенції створено МОМВ, яка з деякими 
доповненнями від 1921 року, чинна до сьогодні. Її членами за-
раз є 60 держав, 42 з них беруть участь в Генеральній конфе-
ренції з мір та ваг (CGPM) у статусі асоційованих учасників. Офі-
ційна мова організації – французька. Україна 7 серпня 2018 р. 
набула повноправного членства в Метричній конвенції та стала 
однією із 60-ти країн-членів. До цього часу протягом 16 років (з 
2002 р.) Україна перебувала у статусі асоційованого члена [106]. 
Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить ви-
знання метрологічної системи України, яка відповідає євро-
пейським вимогам та даватиме змогу проводити звірення на-
ціональних еталонів України з національними еталонами 59-ти 
країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою 
для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробу-
вань української продукції для її просування на міжнародний 
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ринок. Членство України в Метричній конвенції також сприяти-
ме укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (Угода АСАА) з Європейським Союзом.

Згідно з резолюцією, асоційованих учасників CGPM, які зна-
ходяться в цьому статусі понад 5 років, офіційно запрошують 
приєднатися до Метричної конвенції та членства в OIML.

Приєднання до Метричної конвенції передбачено Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією розвитку систе-
ми технічного регулювання до 2020 року та Законом України 
“Про приєднання України до Метричної конвенції”. Приєднання 
до Метричної конвенції даватиме змогу Україні:

 голосувати на засіданнях Генеральної конференції з мір 
та ваг і брати участь у роботі консультативних комітетів;

 брати участь у ключових процедурах звіряння Міжна-
родного комітету мір та ваг (раніше Україна брала участь лише 
у процедурах, які проводять у рамках регіональної метрологіч-
ної організації Євро-Азіатське співробітництво державних ме-
трологічних установ);

 користуватися послугами з калібрування національних 
еталонів, що недоступно для асоційованих учасників;

 отримати доступ до обмежених розділів сайту Міжнарод-
ного бюро мір і ваг з науковою та стратегічною інформацією;

 залучити українських фахівців до участі в програмах 
підвищення кваліфікації Міжнародного бюро мір і ваг.

МОМВ розташована в м. Севр (Франція), нею керує Міжна-
родний комітет мір і ваг (МКМВ), а основна функція його – по-
рівняння національних еталонів одиниць фізичних величин 
з міжнародними. Практично МКМВ координує діяльність ба-
гатьох (понад 100) національних метрологічних організацій 
[113].

Програми науково-практичної діяльності МОМВ затвер-
джує Генеральна конференція з мір і ваг – найвищий орган з 
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встановлення одиниць фізичних величин, їхніх означень і ме-
тодів відтворення, в роботі якої беруть участь усі країни-члени. 
Конференція збирається один раз в чотири роки, починаючи з 
1898 року, а в періоди між Конференціями МОМВ керує МКМВ, 
який збирається на свої сесії, зазвичай, раз на рік. До його скла-
ду входять експерти країн, обраних генеральною конферен-
цією держав-учасниць Паризької Метричної конвенції. Комітет 
обирає зі свого складу президента і секретаря, призначає ди-
ректора бюро [71].

Наукова діяльність МКМВ полягає в удосконаленні метрич-
ної системи вимірювань, створенні нових методів і засобів ви-
мірювань, координації досліджень метрологічних лабораторій 
країн-членів МОМВ. 

До 20 травня 2019 р. національним (державним) еталоном 
кілограма була копія оригінального зразка, який знаходиться 
у Франції в Міжнародному бюро мір і ваг. Саме з ним порівню-
вали усі національні еталони. Однак постійне транспортування 
еталонів до Франції для їхнього калібрування викликало труд-
нощі. Саме тому країнам-учасникам конвенції дозволили купу-
вати платино-іридієвий еталон кілограма за собівартістю. Для 
України це питання було актуальним, оскільки вона мала ета-
лон кілограма з нержавіючої сталі низького рівня. 

Рішення про створення еталона прийнято на Генеральній 
конференції мір та ваг 1889 року в Парижі. Він являє собою ци-
ліндр діаметром і висотою 39,17 мм з платино-іридієвого спла-
ву (90 % платини, 10 % іридію). Такий склад обраний через ви-
сокий рівень щільності платини. Еталон так можна було зроби-
ти завбільшки із коробку для сірників. Маса міжнародного про-
тотипу приблизно відповідає 1 л води при температурі 4 °C, а 
його вага залежить від висоти над рівнем моря і сили гравітації.

Учасники 26-ї Генеральної конференції із мір та ваг, яка 
пройшла у Парижі 16 листопада 2018 року, прийняли історичне 
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рішення про перевизначення чотирьох із семи основних оди-
ниць Міжнародної системи одиниць (СІ) – кілограма, ампера, 
кельвіна і моля [110].

Причиною стало те, що результати кількох міжнародних 
звірень національних копій кілограма, виготовлених із того ж 
матеріалу, показали: їхні маси змінюються щодо головного ета-
лона у діапазоні ± 50 мікрограмів за 100 років. Це пов’язано із 
тим, що попри абсолютно стерильні умови, ідеально точний кі-
лограмовий циліндр однаково припадає пилом і брудом, а його 
чистка призводить до стирання частинок сплаву.

Наскільки при цьому змінилася маса головного еталона – 
невідомо, адже його немає з чим порівнювати. Для багатьох ти-
пів вимірювань таке відхилення може спричинити некоректні 
результати.

Тепер за точну вагу кілограма відповідатиме так званий 
“баланс Кіббла” або “ваги Ватта”, які визначають вагу через по-
стійну Планка. У таких вагах еталоном виступає вантаж, який 
врівноважує силу відштовхування між постійним магнітом і 
котушкою, якою пропускають струм. Отож масу об’єкта можна 
знайти шляхом рівності електричної та механічної сил.

Завдяки новим визначенням кілограма кожна країна зможе 
відтворювати еталон самостійно в будь-який час, не вдаючись 
до звірки із головним еталоном.

Конференція також затвердила нове визначення ампера 
(одиниця виміру сили електричного струму). Старе, затвердже-
не 1948 року, засновано на вимірі сили, що діє на паралельні 
провідники зі струмом. Тепер вчені вирішили зафіксувати не 
тільки чисельне значення постійної Планка для кілограма, а й 
чисельне значення електричного заряду – для нового визна-
чення ампера. Тобто нове визначення виражається тільки че-
рез одну постійну – заряд електрона.

Одиниця температури – кельвін – раніше визначали як 
1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води. 
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Нове визначення Кельвіна засноване на постійній Больцмана, 
яка тепер точно дорівнює 1,380649 × 10-23 Дж × K-1 (джоулів на 
кельвін). Моль до цього часу прив’язували до кількості атомів 
у 0,012 кілограма стабільного вуглецю-12, тобто пов’язували із 
масою. У новій версії системи СІ він буде визначений через за-
фіксовану постійну Авогадро.

Так завершено реформу, яка тривала десятки років. Від фі-
зичного еталона метра відмовилися ще у 60-х роках минулого 
сторіччя. Зараз метр визначають з допомогою ще однієї сталої, 
швидкості світла: це відстань, яку проходить світло у вакуумі за 
1/299 792 458 секунди.

5.2. Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ çàêîíîäàâ÷î¿ 
ìåòðîëîã³¿ (ÌÎÇÌ, OIML)

Міжнародна організація законодавчої метрології 
(МОЗМ) заснована на основі міжурядової Конвенції, підписаної 
делегатами 24-х країн 12 жовтня 1955 року у Парижі, Франція. 
Відповідно до Конвенції будь-яка країна може до неї приєднати-
ся і стати членом МОЗМ, отримавши ті ж права, що й країни, які 
приєдналися раніше. Вже 1972 року число країн-членів МОЗМ 
досягло 36-ти. У МОЗМ запроваджені дві категорії членства – 
країни-члени та країни-спостерігачі. Країни-члени – це країни, 
які фінансують діяльність МОЗМ та беруть активну участь у її 
діяльності. Країни-спостерігачі – країни, які хочуть отримувати 
інформацію про діяльність МОЗМ, але з тих чи інших причин 
не можуть або не хочуть бути країною-членом.  Станом на лю-
тий 2017 року МОЗМ налічує 62 країни-члени та 64 країни-спо-
стерігачі. Україна бере участь у роботі МОЗМ як спостерігач з 
1997 року. Україну в МОЗМ представляє директор департамен-
ту технічного регулювання Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України [116]. 
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Оскільки 2018 року Україна приєдналася до Метричної кон-
венції, це дає змогу їй бути членом Міжнародної організації за-
конодавчої метрології (OIML). До цього наша країна тільки пла-
тила внески (близько 51 тис. євро щорічно) [112].

Метою організації є: 
 розроблення рекомендацій законодавчої метрології;
 встановлення класів точності засобів вимірювальної 

техніки;
 забезпечення єдності означень типів, зразків і систем 

засобів вимірювань;
 уніфікація метрологічних показників засобів вимірю-

вальної техніки;
 розроблення методів звіряння та атестації еталонів, 

зразків і зразкових засобів вимірювальної техніки;
 рекомендації з забезпечення єдності форм організації 

метрологічних служб;
 надання консультацій та практичної допомоги країнам 

у створенні метрологічних служб, лабораторій та обладнання 
їхнім устаткуванням;

 розроблення рекомендацій з підготовлення кадрів для 
метрологічних лабораторій;

 встановлення взаємного довір’я до результатів вимірю-
вань, показників якості сировини та продукції;

 розроблення загальних принципів з законодавчої ме-
трології;

 розроблення рекомендацій вимог до засобів вимірю-
вальної техніки. 

Найвищим органом МОЗМ є Міжнародна конференція зако-
нодавчої метрології, яку скликають через кожні чотири роки. 
У роботі Конференції, окрім членів організації, беруть участь 
зацікавлені сторони, діяльність яких пов’язана з метрологією. 
Рішення Міжнародних конференцій МОЗМ мають статус реко-
мендацій.
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Виконавчим органом МОЗМ є Міжнародний комітет зако-
нодавчої метрології (МКЗМ), в який входять представники кож-
ної країни-члена МОЗМ. У складі МКЗМ є також Рада президен-
та МКЗМ, яка складається з Директора, двох віце-президентів і 
п’ятьох найактивніших членів МКЗМ [71].

Рішення Комітету приймають на його засіданнях, які відбу-
ваються щорічно або шляхом переписки, консенсусом.

Роботу Комітету та Конференції координує Міжнародне Бюро 
законодавчої метрології (МБЗМ), яке знаходиться в Парижі.

МБЗМ друкує інформаційні матеріали та розсилає їх членам 
МОЗМ; реєструє документи, рекламує досягнення в демонстра-
ційних залах, випускає бюлетень. Робочими органами МОЗМ є 
технічні комітети (ТК) і підкомітети (ПК), які відповідають за 
конкретні аспекти роботи та вирішують окремі проблеми. Ста-
ном на лютий 2017 року в МОЗМ зареєстровано 18 Технічних 
комітетів і 45 Підкомітетів [116]. 

Програми робіт ТК складають переважно на чотирирічний 
період, їх затверджують на Міжнародних конференціях МОЗМ.

Продукцією МОЗМ є міжнародні документи (МД) та міжна-
родні рекомендації (МР), статус яких добровільний. МД призна-
чені для робочих органів МОЗМ, а МР – для країн-членів МОЗМ.

Для взаємного визнання результатів випробувань, сертифі-
кації та перевіряння засобів вимірювань МОЗМ розроблено МД 
“Рекомендації з складання дво- та багатосторонніх угод щодо 
визнання результатів випробувань, затвердження типу чи пе-
ревіряння”.

Рекомендації МОЗМ з взаємного визнання результатів ви-
мірювань сприяли створенню відкритої та добровільної Між-
народної системи сертифікації засобів вимірювальної техніки, 
яка співзвучна з рекомендаціями ISO/ІЕС. МОЗМ бере участь у 
багатьох (понад 30) ТК ISО, співпрацює з багатьма міжнародни-
ми організаціями з метрології та стандартизації (МОМВ, ІМЕКО, 
ЮНІДО, IEC тощо).
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Міжнародна конфедерація з вимірювальної техніки та 
приладобудування (ІМЕКО), створена 1958 року з ініціативи 
науково-технічних товариств з приладобудування та вимірю-
вальної техніки СРСР, Угорщини та Польщі як консультативна 
організація, займається організацією міжнародних конгресів з 
актуальних проблем вимірювальної та діагностичної техніки. 
Сьогодні Конфедерація об’єднує 39 країн [115]. ІМЕКО входить 
до складу 5-ти світових наукових організацій (FIACC) і є кон-
федерацією національних науково-технічних товариств, які 
займаються вимірювальною технікою і спорідненими питан-
нями. Вищий керівний орган – Генеральна рада, виконавчий 
орган – секретаріат. Штаб-квартира знаходиться в Будапешті, 
Угорщина. 

Організацією-членом ІМЕКО може бути технічне або на-
укове товариство країни, основною галуззю діяльності якого є 
вимірювання і технологія приладобудування. Представником 
країни може бути лише одна організація.

З 1995 р. впроваджена Система сертифікації засобів вимі-
рювальної техніки МОЗМ. Сертифікат МОЗМ – це документ, що 
підтверджує відповідність засобу вимірювань певній Міжна-
родній рекомендації МОЗМ. МР містить технічні вимоги, опис 
процедури випробувань і форму звіту з випробувань. Сертифі-
кат МОЗМ дає гарантію виробнику засобів вимірювань у тому, 
що його виріб відповідає міжнародним вимогам, які визнає 
більшість країн світу [115]. Зараз у Системі сертифікації МОЗМ 
чинні понад 20 МР.
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5.3. Ðåã³îíàëüí³ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòðîëîã³¿

До регіональних метрологічних організацій належать:
– Європейська асоціація національних метрологіч-

них установ (European Association of National Metrology 
Institutes, EURАMET), створена 1987 р.  За рахунок передачі 
знань і співробітництва між її членами ЕВРАМЕТ сприяє розви-
тку національних інфраструктур метрології, слугує популяри-
зації науки та досліджень і європейського наукового співробіт-
ництва у галузі метрології за допомогою:

 розвитку та підтримки загальноєвропейського дослід-
ного співробітництва у галузі метрології та вимірювальних 
стандартів;

 розвитку, регулярного оновлення та впровадження Єв-
ропейської програми з метрологічних досліджень (EMRP);

 підтримки членів та асоційованих членів при зверненні 
для отримання коштів задля європейських кооперативних про-
ектів;

 координації спільного використання спеціальних 
засобів;

 підвищення ефективності використання наявних ресур-
сів для більш повного задоволення метрологічних потреб і за-
безпечення простежуваності національних стандартів;

 технічного співробітництва з метрологічними інститу-
тами поза EURAMET і з іншими регіональними та міжнародни-
ми організаціями з метрології;

 виконання завдань Регіональної метрологічної органі-
зації (РМО) з метою всесвітнього взаємного визнання націо-
нальних вимірювальних стандартів і сертифікатів калібруван-
ня і вимірювань;

 просування та координації передачі наукових знань і до-
свіду в галузі метрології;
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 представлення метрології на європейському рівні та 
впровадження передового досвіду в політику і її рекомендації 
політичним особам стосовно метрологічної інфраструктури та 
європейського співробітництва;

 співпраці з європейськими та міжнародними орга-
нізаціями, відповідальними за інфраструктуру якості, зо-
крема шляхом участі у підготовці узгоджених технічних 
документів.

Особливістю організації є відсутність постійного місця 
знаходження і свого власного бюджету. Фінансування кон-
кретних розробок беруть на себе члени організації. Засідання 
провадять щорічно в одній з країн-членів.

Україна організація-партнер з 01.06.1998 р.
– Західноєвропейський комітет з законодавчої метро-

логії ВЕЛМЕТ, заснований 1989 року з метою координації ді-
яльності національних служб законодавчої метрології країн 
ЄС для усунення перешкод у торгівлі в рамках Європейського 
Союзу. Організація вважає реальним способом досягнення цих 
цілей забезпечення взаємного визнання сертифікатів випробу-
вань і повірки засобів вимірювальної техніки.

Меморандум про взаєморозуміння, який носить рекомен-
даційний характер, підписало 1990 р. 13 країн. Відповідно до 
Меморандуму, створено Комітет ВЕЛМЕТ, що працює за сво-
їми процедурними правилами. ВЕЛМЕТ не має власного фі-
нансування, кожен член Об’єднання свою діяльність фінансує 
самостійно.

– Західноєвропейське об’єднання з калібрування ЕАL; 
створене 1989 р. країнами-членами ЄС з метою сприяння вза-
ємному визнанню національних свідоцтв про калібрування 
засобів вимірювальної техніки, що не підлягають державному 
метрологічному контролю і нагляду. Як відомо, ці засоби вимі-
рювання не підлягають обов’язковій повірці і не потрапляють у 
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сферу діяльності законодавчої метрології. Членами Об’єднання 
є калібрувальні національні служби.

Цілі і завдання організації викладені в Меморандумі про 
взаєморозуміння, який підписали представники 15-ти країн 
1989 р. Об’єднання не має постійного місця перебування. Секре-
таріат знаходиться у тій країні, чий представник обраний секре-
тарем (терміном на чотири роки). Немає в організації власного 
бюджету, а необхідні витрати несуть національні калібрувальні 
служби країн-членів.

– Метрологічна організація країн Центральної та Схід-
ної Європи CООМЕТ, створена у червні 1991 року країнами 
Центральної та Східної Європи (Україною, Білоруссю, Росією, 
Болгарією, Німеччиною, Польщею, Румунією, Словакією) та 
Кубою, які підписали Меморандум про співпрацю в галузі ме-
трології на рівні національних метрологічних служб зі штаб-
квартирою в Братиславі. Зацікавлення організацією виявили 
також Литва, Грузія, Вірменія та інші країни. У травні 2000 р. 
перейменована в “Євро-Азіатське співробітництво державних 
метрологічних служб”. Сьогодні членами CООМЕТ є метроло-
гічні установи Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Бос-
нії і Герцеговіни (асоційований член), Німеччини (асоційова-
ний член), Грузії, Казахстану, Киргизстану, КНДР (асоційова-
ний член), Куби (асоційований член), Литви, Молдови, Росії, 
Румунії, Словаччини, Таджикистану, Туреччини (асоційований 
член), Узбекистану та України. Україна повноправний член з 
1992 р.

Основою діяльності CООМЕТ є співпраця у таких галузях: 
еталони фізичних величин, законодавча метрологія, акредита-
ція та системи менеджменту якості, інформація і навчання. Ме-
тою організації є сприяння торгівлі, економії енергоресурсів, 
покращення економічної співпраці, умов праці тощо відповідно 
до потреб національних метрологічних органів з урахуванням 



122 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

рекомендацій міжнародних організацій з метрології та стан-
дартизації.

CООМЕТ відкрита для співпраці з іншими країнами й не за-
перечує участі її членів в інших міжнародних організаціях та 
угодах.

Засідання організації відбуваються щорічно, голову органі-
зації обирають на певний період і створюють робочі групи для 
розв’язання конкретних завдань.

СООМЕТ тісно співпрацює та обмінюється інформацією з 
ISО, ІЕС, EURAMET, ВЕЛМЕТ, ЕАL. Її рішення необов’язкові, фі-
нансують організацію її члени.

– Міждержавна рада зі стандартизації, метрології 
та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав 
(СНД), створена 1992 р., є регіональним органом стандартиза-
ції держав СНД. Вона здійснює координацію робіт і напрацьо-
вує рішення стосовно проведення узгодженої політики з пи-
тань стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації. 
Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) 1995 р. визнала 
МДР регіональною організацією стандартизації СНД під назвою 
Євразійська організація стандартизації, метрології та сертифі-
кації (EASC). Засідання МДР проходять два рази на рік у держа-
вах-учасницях. Очолюють МДР керівники національних орга-
нів стандартизації, метрології та сертифікації держав-учасниць 
СНД за принципом ротації.

Основні напрями діяльності МДР: прийняття загаль-
них правил проведення робіт зі стандартизації, метрології 
та сертифікації, що представляють міждержавний інтерес; 
встановлення єдиних обов’язкових вимог до продукції та 
послуг, які убезпечують життя і здоров’я людини, охорону 
довкілля, сумісність і взаємозамінність, точність методів 
випробувань; взаємне визнання акредитованих випробу-
вальних, повірочних, калібрувальних і вимірювальних ла-
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бораторій, органів сертифікації, сертифікатів на продукцію 
і систем безпечності якості; міжнародна співпраця у сфері 
стандартизації, метрології, сертифікації та якості. Робочим 
органом МДР є Бюро зі стандартів, що знаходиться у Мін-
ську (Білорусь), у складі групи експертів і регіонального ін-
формаційного центру [93].

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Сутність поняття “Метрична конвенція”.
2. Метрична система офіційно прийнята в усьому світі. Назвіть 

винятки.
3. Назвіть дату набуття повноправного члена в Метричній кон-

венції України.
4. Які переваги отримає Україна, приєднавшись до Метричної 

конвенції у статусі повноправного члена?
5. Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ, CGPM). Дата засну-

вання, основні функції, кількість членів сьогодні.
6. Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ, CGPM). Участь у ній 

України.
7. Науково-практична діяльність Генеральної конференції з мір 

і ваг.
8. Назвіть рішення, прийняті учасниками 26-ї Генеральної кон-

ференції з мір та ваг 16 листопада 2018 року в Парижі.
9. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ, 

OIML). Дата заснування, основні функції, кількість членів сьогодні.
10. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ, 

OIML). Участь у ній України.
11. Мета Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ, 

OIML). 
12. Структура та координація роботи МОЗМ.
13. Назвіть продукцію МОЗМ.
14. Міжнародна конфедерація з вимірювальної техніки та прила-

добудування (ІМЕКО).
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15. Яке значення сертифікату МОЗМ?
16. Європейська метрологічна організація EURАMET. Дата засну-

вання, функції.
17. Європейська метрологічна організація EURАMET. Участь у ній 

України.
18. Західноєвропейський комітет з законодавчої метрології ВЕЛ-

МЕТ. 
19. Західноєвропейське об’єднання з калібрування ЕАL.
20. Метрологічна організація країн Центральної та Східної Євро-

пи CООМЕТ. Дата заснування, члени сьогодення.
21. Назвіть галузі, в яких співпрацює CООМЕТ.
22. Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифіка-

ції (МДР).
23. Основні напрями діяльності МДР.



Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò È Ç À Ö ² ß
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6.1. Çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâíà áàçà 
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ñòàíäàðòèçàö³¿

Державний комітет УРСР зі стандартизації, метрології 
та якості продукції, утворений 24 травня 1991 р., постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 р. перетворено 
на Державний комітет України зі стандартизації, метрології 
та сертифікації, а від 1 жовтня 2002 р. – у Державний комітет 
України з питань технічного регулювання та споживчої політи-
ки (Держспоживстандарт). 

Держспоживстандарт 9 грудня 2010 р. перейменовано у 
Державну службу технічного регулювання України. Однак у 
квітні 2011 р. її ліквідовано, а функції покладено на Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі, Державну ветеринарну 
та фітосанітарну службу і Державну інспекцію України з питань 
захисту прав споживачів (ДП “Стандартметрологія”). Фінансу-
вання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 
на різних рівнях. У Положенні про Міністерство економічного 
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розвитку і торгівлі України від 31.05.2011 р. № 634/2011 вка-
зано, що серед основних завдань Мінекономрозвитку України 
є: формування та забезпечення реалізації державної політики у 
сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сер-
тифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації 
органів з оцінки відповідності, управління якістю). 

Державну інспекцію України з питань захисту прав спожи-
вачів (Держспоживінспекція України) – центральний орган ви-
конавчої влади в Україні – утворено 6 квітня 2011 р. Положен-
ня про Держспоживінспекцію України затверджено 13 квітня 
2011 р. На неї покладено функції з реалізації державної полі-
тики з питань державного контролю у сфері захисту прав спо-
живачів. 

Закон України “Про стандартизацію”, який набрав чинності 
03.01.2015 року, створює передумови наближення національної 
системи стандартизації до міжнародних і європейських норм та 
правил, а також реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з 
одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого 
боку, зокрема, в частині здійснення необхідної адміністратив-
ної та інституційної реформ.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону, Мінеконом-
розвитку утворено національний орган стандартизації (НОС), 
який розпочав свою діяльність 03.01.2015 р. Згідно з розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1163 
“Про визначення державного підприємства, яке виконує функ-
ції національного органу стандартизації”, функції НОС виконує 
Державне підприємство “Український науково-дослідний і на-
вчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якос-
ті” (далі – ДП “УкрНДНЦ”), утворене Постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 1337 від 21 серпня 2003 року, або, іншими 
словами, Українське агентство зі стандартизації (УАС).
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У складі підприємства працюють: Інститут стандартизації, 
Управління  оцінки відповідності, Інститут підготовки фахівців 
Національного органу стандартизації та Національний фонд 
нормативних документів. ДП “УкрНДНЦ” має філії, що знахо-
дяться  у Львові та Харкові.

Хронологія розвитку органу національної стандартизації 
на Львівщині:

1785 р. – Окружний інспекторат мір і ваг у Львові.
ХІХ століття – не встановлено – досліджується.
1919–1922 рр. – Львівський Округ легалізації вимірюваль-

них приладів.
1922–1939 рр. – Окружне управління мір у Львові.
1939–1941 рр. – Управління уповноваженого при Львів-

ському облвиконкомі комітету по справах мір і вимірювальних 
приладів при РНК СРСР.

1944–1946 рр. – Міжобласне управління мір і вимірюваль-
них приладів.

1954–1966 рр. – Державна контрольна лабораторія з вимі-
рювальної техніки.

1966–1976 рр. – Львівська міжобласна лабораторія держав-
ного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою.

1976–1979 рр. – Міжобласне управління державного нагля-
ду за стандар тами і вимірювальною технікою ВНДіМВУС.

1979–2003 рр. – Львівський центр стандартизації, метроло-
гії і сертифікації.

2003–2008 рр. – Львівський державний регіональний Центр 
стандартизації, метрології і сертифікації.

2008 р. – сьогодення – Державне підприємство “Львівський 
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сер-
тифікації” (ДП “Львівстандартметрологія”).

З метою повернення до Європи, реалізації дер жавної полі-
тики щодо технічного регулювання, реалі зації пріоритетів, які 
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відповідають визначеним міжна родними організаціями напря-
мам, в Україні розроб лено і прийнято концептуальні засади на-
ціональної стандартизації.

Основні засади української метрології, стандартизації та 
сертифікації заклали:

 Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію 
і сертифікацію” від 10.05.1993 р. № 46–93, який визначав право-
ві та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, 
встановлював організаційні форми їхнього функціонування на 
території України, проте 01.01.2018 р. втратив чинність.

 Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний 
нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відпо-
відальність за їх порушення” від 08.04.1993 р. № 30–93, який 
встановлював правові основи державного нагляду за додер-
жанням стандартів, норм і правил суб’єктами підприємницької 
діяльності і комплекс основоположних стандартів Державної 
системи стандар тизації України (ДСТУ 1.0–93), який втратив 
чинність 05.07.2011 р.

 Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення 
єдності вимірювань” від  26.04.1993 р. № 40–93, спрямований 
на захист інтересів народного господарства і громадян Украї-
ни, мав на меті сприяння науково-технічному та економічному 
прогресу на основі використання результатів вимірювань га-
рантованої точності, виражених у тих одиницях, що допускали-
ся до застосування, і створення сприятливих умов для розвитку 
міждержавних зв’язків, який втратив чинність 13.06.1998 р.

 Закон України “Про захист прав споживачів” від 
12.05.1991р. № 1023–ХІІ, який  регулює відносини між спожива-
чами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями това-
рів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм влас-
ності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм 
їхнього захисту та основи реалізації державної політики у сфері 
захисту прав споживачів [4].
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• Закон України “Про метрологію та метрологічну діяль-
ність” від 11.02.1998 р. № 113/98–ВР, а з 01 січня 2016 року на-
брав чинності Закон України “Про метрологію та метрологічну 
діяльність” від 05.06.2014 р. № 1314–VII [6]. Прийняття Закону 
у новій редакції спрямоване на імплементацію українського за-
конодавства до європейських стандартів та гармонізацію осно-
вних понять у сфері метрології з міжнародним словником. По-
ложення Закону викладено згідно з вимогами Директиви Між-
народної організації законодавчої метрології OIML D1 “Розгляд 
закону про метрологію”.

Змінилися підходи до різних аспектів метрологічної галу-
зі, але принципи єдності та точності вимірювань і дотриман-
ня прав споживачів залишаться пріоритетними. Головна ідея 
ухвалення нової редакції Закону – створення умов для розви-
тку українського виробництва шляхом підвищення його кон-
курентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
розвитку підприємств-виробників ЗВТ в Україні. 

Закон передбачає окремі види метрологічної діяльності: 
повірку законодавчо регульованих ЗВТ, які перебувають в екс-
плуатації, оцінку відповідності ЗВТ вимогам технічних регла-
ментів, які теж набули чинності з 2016 року; калібрування ЗВТ. 
Своєю чергою, вищевказане породжує необхідність введення 
ще одного виду метрологічної діяльності, зокрема, метрологіч-
ного нагляду з метою перевірки дотримання суб’єктами госпо-
дарювання вимог Закону, технічних регламентів та інших нор-
мативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної 
діяльності.

Об’єктами державного метрологічного нагляду є: ЗВТ, ме-
тодики виконання вимірювань, кількість фасованого товару 
в упаковках. Державний метрологічний нагляд стосовно вка-
заних об’єктів поширюється на вимірювання, результати яких 
використовують у таких сферах: забезпечення захисту життя 
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та охорони здоров’я громадян, якості і безпеки продуктів хар-
чування, контролю стану навколишнього середовища, безпе-
ки умов праці, безпеки дорожнього руху та технічного стану 
транспортних засобів; у топографо-геодезичних, картографіч-
них та гідрометеорологічних роботах, роботах з землеустрою, 
торговельно-комерційних операціях та розрахунках між по-
купцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробни-
ком, виконавцем), під час надання транспортних послуг, послуг 
поштового зв’язку, постачання енергетичних та матеріальних 
ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопро-
дуктів тощо). Крім того, це стосується податкового та митного 
контролю, визначення параметрів забудови, забезпечення тех-
нічного запису інформації згідно із законодавством, викорис-
тання систем супутникових навігаційних систем, досудового 
розслідування, реєстрації спортивних рекордів. 

Наголосимо, що за якістю ЗВТ, які ще не були в експлуатації, 
а лише знаходяться у  продажу, має стежити ринковий нагляд, 
а за тими, що перебувають в експлуатації,  – метрологічний 
нагляд.

• Закон України “Про стандартизацію” від 05.06.2014 р. 
№ 1315–VII, зі змінами від 02.10.2018 р. № 2581–VIII (попередня 
редакція Закону від 17.05.2001 р. № 2408–III). Цей Закон уста-
новлює правові та організаційні засади стандартизації в Украї-
ні і спрямований на забезпечення формування та реалізації 
державної політики у відповідній сфері. Закон набув чинності 
з січня 2015 р. Згідно з новим Законом, починає функціонувати 
Національний орган стандартизації, до повноважень якого [10] 
належать організація і координація діяльності в галузі стандар-
тизації, представлення інтересів України у міжнародних і регі-
ональних організаціях зі стандартизації, затвердження програ-
ми робіт зі стандартизації, прийняття та скасування національ-
них стандартів та ін. Також ним передбачено введення двох 
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рівнів стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який 
приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національним 
органом стандартизації, та стандарти й технічні умови, прийняті під-
приємствами. Закон скасовує галузеву стандартизацію, а центральні 
органи виконавчої влади мають право перевіряти, переглядати свої 
галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень. 
Дія Закону не поширюється на санітарні заходи безпеки харчо-
вих продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, 
будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допо-
моги, бухобліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні стандар-
ти, передбачені законодавством.

 Закони України “Про підтвердження відповідності” від 
17.05.2001 р. № 2406–III та “Про стандарти, технічні регла-
менти та процедури оцінки відповідності” від 01.12.2005 р. 
№ 3164–IV, втратили чинність від 10.02.2016 р. (підстава 
124–VIII від 15.01.2015 р.), коли відбулося прийняття Закону 
України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” [11]. 
Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з розроблен-
ням та прийняттям технічних регламентів і передбачених ними 
процедур оцінки відповідності, їхнім застосуванням стосовно 
продукції, яку вводять в обіг, надають на ринку або вводять в 
експлуатацію в Україні, а також здійсненням добровільної оцін-
ки відповідності. 

 Закон України “Про акредитацію органів з оцінки від-
повідності” від 17.05.2001р. № 2407 [1] регулює відносини, 
пов’язані з акредитацією національним органом України з 
акредитації органів з оцінки відповідності, у тім числі інозем-
них органів з оцінки відповідності, та поширюється на органи 
виконавчої влади, національний орган України з акредитації та 
органи з оцінки відповідності незалежно від форми власності.

 Закон України “Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 р. 
№ 877–V [9] визначає правові та організаційні засади, основні 
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принципи і порядок здійснення державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів 
державного нагляду (контролю), їхніх посадових осіб і права, 
обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час 
здійснення державного нагляду (контролю).

• Закон України “Про державний ринковий нагляд і конт-
роль нехарчової продукції” від  02.12.2010 р. № 2735–VI [3] вста-
новлює правові та організаційні засади здійснення державного 
ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Відповідно до Закону “Про стандартизацію” до основних 
повноважень національного органу стандартизації належить:

 організація та координація діяльності щодо розроблен-
ня, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлен-
ня дії національних стандартів;

 прийняття, скасування та відновлення дії національних 
стандартів;

 підготовка та затвердження програми робіт з націо-
нальної стандартизації;

 координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
 видання національних стандартів;
 формування та ведення національного фонду норма-

тивних документів;
 забезпечення функціонування та розвитку національ-

ної системи стандартизації;
 технічна перевірка проектів стандартів, гармонізація 

національних стандартів з міжнародними та європейськими, 
координація діяльності національних технічних комітетів 
(ТК) стандартизації, консультації щодо маркування продукції;

 сертифікація продукції, послуг та систем управління;
 оцінка відповідності продукції технічним регламентам;
 підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

стандартизації, сертифікації, метрології та систем управління, 
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
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 видання наукового фахового журналу “Стандартизація, 
сертифікація, якість”.

ДП “УкрНДНЦ” є провідною організацією в Україні у сфері 
стандартизації, яка визнана на національному, міжнародному 
та європейському рівнях. 

6.2. Ïîíÿòòÿ “ñòàíäàðòèçàö³ÿ”, ¿¿ ñóòü

До основоположних нормативних документів дер-
жавної системи стандартизації до 2001 р. належали ДСТУ 
1.0–93, ДСТУ 1.2–93, ДСТУ 1.3–93, ДСТУ 1.4–93, ДСТУ 1.5–93, 
ДСТУ 1.6–97, ДСТУ 3250–95 та державної системи сертифікації: 
ДСТУ 3410 (...3420) 96; ДСТУ 3498–96. Відповідно до міжнарод-
ної термінології та Закону України “Про стандартизацію”, стан-
дартизація, що здійснюється на рівні однієї держави, є націо-
нальною, у зв’язку з чим переглянуто комплекс основополож-
них стандартів.

Головними завданнями перегляду комплексу основопо-
ложних стандартів національної стандартизації слугували:

– розроблення основоположних та організаційно-методич-
них стандартів національної стандартизації з огляду на при-
йняття Закону України “Про стандартизацію”, нові документи 
міжнародних та регіональ них організацій зі стандартизації;

– сприяння впроваджуванню міжнародних та європейських 
стандартів;

– уточнення та докладне подавання правил, як розробляти, 
схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати 
національні стандарти, забезпечуючи відповідність цих пра-
вил “Кодексові усталеної практики щодо розроблення, затвер-
дження і застосування стандартів”, “Угоді про технічні бар’єри 
в торгівлі (Угода ТБТ) Світової організації торгівлі (СОТ)” та 
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ІSО/ІЕС Gиіdе 59 “Кодексові устале них правил стандартизації” 
(далі – Кодекс);

– врахування вимог директив Європейського Союзу 
98/34/ЕС (з доповненнями та змінами, установленими дирек-
тивою 98/48/ЕС) “Про процедуру інформування щодо стандар-
тів, технічних рег ламентів і правил з надавання послуг в інфор-
маційному суспільстві”.

Комплекс стандартів “Національна стандартизація” охо-
плює такі стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартиза-
ція та суміжні види діяльності. Словник термінів.

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила прове-
дення робіт з національної стандартизації.

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила роз-
роблення, викладання та оформлення національних норматив-
них документів.

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та ме-
тоди прийняття міжнарод них і регіональних нормативних до-
кументів.

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розро-
блення Програми робіт з національної стандартизації.

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила нада-
вання повідомлень торговим партнерам України.

ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури 
створення, діяльності та припинення діяльності технічних ко-
мітетів стандартизації.

ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стан-
дартизації.

Терміни та визначення основних понять у сфері стандарти-
зації встановлює ДСТУ 1.1–2015 Національна стандартизація. 
Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів. 
Відповідно до цього стандарту [13]:
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Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні 
положень для загального і багаторазового користування сто-
совно розв’язання існуючих чи можливих проблем і спрямова-
на на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за 
даних умов.

Об’єкт стандартизації – досліджуваний предмет, що підля-
гає стандарти зації.

Сфера стандартизації – сукупність взаємопов’язаних 
об’єктів стандартизації.

Рівень розвитку науки й техніки – досягнений на даний час 
рівень технічних можливостей стосовно продукції, процесів і 
послуг, який ґрунтується на поєднаних досягненнях науки, тех-
ніки та практичного досвіду.

Визнане технічне правило – технічне положення, визнане 
більшістю уповноважених експертів таким, що відображає рі-
вень розвитку науки і техніки.

Рівень стандартизації – географічно, політично чи еконо-
мічно означений ступінь участі у стандартизації.

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь в 
якій є відкритою для відповідних органів усіх держав.

Регіональна стандартизація – стандартизація, участь в 
якій є відкритою для відповідних органів лише одного геогра-
фічного, політичного чи економічного простору.

Національна стандартизація – стандартизація, яку здій-
снюють на рівні однієї держави.

Адміністративно-територіальна стандар тизація – 
стандартизація, яку здійснюють на рівні адміні стративно-
територіальної одиниці держави.

Консенсус – загальна згода, яку характеризує те, що немає 
серйозних заперечень стосовно суттєвих питань у більшості 
заінтересованих сторін і яку досягають унаслідок процедури, 
спрямованої на враху вання думки всіх сторін і зближення роз-
біжних поглядів.
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Державну політику у сфері стандартизації визначають за-
кони України та інші нормативно-правові акти. Ця політика ба-
зується на таких принципах:

 забезпеченості участі фізичних і юридичних осіб у роз-
робленні стандартів та можливості вільно вибирати види стан-
дартів для виготовляння чи постачання продукції, якщо інше 
не передбачено законодавством;

 відкритості та прозорості процедур розроблення та 
приймання стандартів з урахуванням інтересів усіх зацікавле-
них сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції ві-
тчизняних виробників;

 доступності стандартів та інформації щодо них для ко-
ристувачів;

 відповідності стандартів законодавству;
 адаптації стандартів до сучасних досягнень науки і тех-

ніки з урахуванням стану національної економіки;
 пріоритетності прямого впровадження в Україні міжна-

родних та регіональних стандартів;
 дотримування міжнародних та європейських правил і 

процедур стандартизації;
 участі у міжнародній (регіональній) стандартизації.
Основні завдання стандартизації полягають у тому, щоб за-

безпечити:
– безпечність продукції, процесів та послуг для життя, 

здоров’я та майна людей, тварин, рослин та охорону природно-
го довкілля;

– захист і збереження майна і продукції, зокрема, під час 
їхнього транспортування чи зберігання;

– якість продукції, процесів та послуг, відповідно до рівня 
розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;

– реалізацію прав споживачів; відповідність об’єктів стан-
дартизації своїй призначеності;
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– технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність;
– збіжність та відтворюваність результатів контролювання;
– встановлення оптимальних вимог до суспільно важли-

вих продукції, процесів та послуг;
– ощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-еко-

номічних показників виробництва;
– впровадження новітніх технологій, оновлення виробни-

цтва та підвищення його продуктивності;
– безпеку господарських об’єктів, складних технічних сис-

тем з урахуванням допустимого ризику виникнення природних 
і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

– розвиток міжнародного та регіонального співробітництва;
– усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
Відповідно до мети стандартизації [13] встановлено такі 

терміни:
Відповідність призначеності – здатність продукції, проце-

су чи послуги слугу вати визначеній призначеності за заданих 
умов.

Сумісність – придатність продукції, процесів чи послуг для 
сумісного використання у визначених умовах для виконання 
відповідних вимог, не спричиняючи неприйнятних взаємодій.

Взаємозамінність – здатність однієї продукції, процесу чи 
послуги бути використаною замість іншої, щоб виконати ті самі 
вимоги.

Керування різноманітністю – вибір оптимальної кількості 
розмірів або видів продукції, процесів чи послуг для задоволен-
ня переважних потреб.

Безпека – стан, коли немає неприйнятного ризику завдання 
шкоди.

Захист навколишнього середовища; захист довкілля – збере-
ження навколишнього середовища від не прийнятного пошко-
дження внаслідок використан ня продукції, процесів і послуг.
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Захист продукції – уберігання продукції від кліматичних чи 
інших несприятливих умов під час її використання, транспорту-
вання чи зберігання.

6.3. Ñóá’ºêòè ³ îá’ºêòè ñòàíäàðòèçàö³¿

Українська система стандартизації, на виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, протягом 2014–2015 років 
зазнала реформування. Зокрема, був прийнятий Закон України 
“Про стандартизацію”, який установив правові та організаційні 
засади стандартизації в Україні, створивши передумови набли-
ження національної системи стандартизації до міжнародних і 
європейських норм та правил. Відповідно до Закону, суб’єктами 
стандартизації в Україні є:

 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 
як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики та реалізує державну політику у сфе-
рі стандартизації; 

 національний орган стандартизації;
 технічні комітети стандартизації;
 підприємства, установи та організації, що здійснюють 

стандартизацію.
Центральний орган виконавчої влади формує державну по-

літику у сфері стандартизації, а саме: 
 забезпечує нормативно-правове регулювання;
 визначає пріоритетні напрями розвитку;
 інформує та надає роз’яснення щодо реалізації держав-

ної політики;
 узагальнює практики застосування законодавства, роз-

роблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення на 
розгляд в установленому порядку проектів законодавчих актів, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
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 погоджує програми робіт з національної стандартизації.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері стандартизації, належить:
 вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і до-

тримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної 
практики з розробки, прийняття та застосування стандартів 
відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про техніч-
ні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди 
про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 
1994 року;

 здійснення контролю за дотриманням національним 
органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відпо-
відно до принципів, норм і вимог, установлених Законом Укра-
їни “Про стандартизацію” та іншими нормативно-правовими 
актами.

Функції національного органу стандартизації виконує дер-
жавне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері стандартизації і не може мати на меті одер-
жання прибутку від своєї діяльності. До його повноважень на-
лежить:

 організація та координація діяльності щодо розроблен-
ня, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлен-
ня дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та 
змін до них відповідно до Закону “Про стандартизацію”;

 прийняття, скасування та відновлення дії національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відпо-
відно до цього Закону;

 вжиття заходів щодо гармонізації національних стан-
дартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжна-
родними, регіональними стандартами та кодексами усталеної 
практики;
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 розроблення за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стан-
дартизації, національних стандартів та змін до них щодо:

 процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегля-
ду, скасування та відновлення дії національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та змін до них;
 критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо 
проведення робіт з національної стандартизації;
 процедур створення, діяльності та припинення діяль-
ності технічних комітетів стандартизації;
 забезпечення відповідності національних стандартів та 

кодексів усталеної практики законодавству;
 забезпечення адаптації національних стандартів та 

кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і 
техніки;

 підготовка та затвердження програми робіт з націо-
нальної стандартизації;

 прийняття рішень щодо створення та припинення ді-
яльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери 
їхньої діяльності;

 координація діяльності технічних комітетів стан-
дартизації;

 участь у підготовці міжнародних, регіональних стандар-
тів та кодексів усталеної практики, розроблених відповідними 
міжнародними та регіональними організаціями стандартиза-
ції, членом яких є національний орган стандартизації чи з яки-
ми він співпрацює згідно з положеннями таких організацій або 
відповідними договорами, а також забезпечення врахування 
інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;

 забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стан-
дартизації між виробниками, постачальниками, споживачами 
продукції та відповідними державними органами;
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 заохочення суб’єктів малого і середнього підприємни-
цтва до участі в розробленні національних стандартів та ко-
дексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених 
суб’єктів до текстів таких документів;

 підготовка щорічного звіту про свою діяльність, вне-
сення його після схвалення керівною радою на розгляд до цен-
трального органу виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері стандартизації, та оприлюднен-
ня на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня 
схвалення цього звіту керівною радою, але не пізніше 1 квітня 
наступного за звітним року.

Національним органом стандартизації є ДП “УкрНДНЦ” 
(після ребрендингу – ДП “Українське агентство зі стандартиза-
ції” (UAS)). 

Керівником національного органу стандартизації може 
бути громадянин України, який проживає в Україні останні 
п’ять років, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на 
керівних посадах не менше, ніж три роки, досвід роботи у сфе-
рі стандартизації не менше, ніж п’ять років та в якого відсутня 
не погашена або не знята судимість за вчинення злочину. Він є 
членом керівної ради, не може бути обраний її головою (заступ-
ником голови) або головувати на її засіданнях, призначається 
на посаду та звільняється з посади керівником центрального 
органу виконавчої влади за пропозицією керівної ради.

Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного 
органу стандартизації та формується на паритетних засадах з 
представників:

 центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації, інших 
центральних органів виконавчої влади та державних органів;

 наукових установ, навчальних закладів, науково-техніч-
них та інженерних товариств (спілок);
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 громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у 
тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва), ор-
ганізацій роботодавців та їхніх об’єднань;

 громадських організацій споживачів (об’єднань спожи-
вачів);

 інших громадських об’єднань та професійних спілок.
Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громад-

ських засадах. До повноважень керівної ради належить:
1) підготовка пропозицій щодо:
  формування державної політики у сфері стандартизації;
  здійснення контролю за дотриманням національним 
органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;
  приєднання до міжнародних та регіональних організа-
цій стандартизації, укладення договорів про співробітни-
цтво та проведення робіт у сфері стандартизації з націо-
нальними органами стандартизації інших держав;
2) схвалення проектів:
 рішень щодо створення та припинення діяльності тех-
нічних комітетів стандартизації, визначення сфери їхньої 
діяльності;
 програми робіт з національної стандартизації; щорічного 
звіту про діяльність національного органу стандартизації;
3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів зі 

стандартизації;
4) здійснення нагляду за виконанням національним орга-

ном стандартизації його повноважень.
Організаційне забезпечення діяльності керівної ради здій-

снюється національним органом стандартизації.
Технічним комітетом стандартизації є форма співробітни-

цтва заінтересованих юридичних і фізичних осіб (уповноважені 
представники органів виконавчої влади, інших державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарю-
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вання та їхніх громадських об’єднань, організацій роботодавців 
та їхніх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, 
науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громад-
ських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших 
громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науков-
ців і фахівців) з метою організації і виконання робіт з міжна-
родної, регіональної, національної стандартизації у визначених 
сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації. 
Формується з урахуванням принципу представництва усіх за-
інтересованих сторін, членство є добровільним.

До повноважень технічних комітетів стандартизації нале-
жить:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандар-
тизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, ко-
дексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стан-
дартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодек-
сів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та 
відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них.

Організаційне забезпечення діяльності технічних коміте-
тів стандартизації здійснюють їхні секретаріати, функції яко-
го може виконувати національний орган стандартизації або 
організація, що є юридичною особою – резидентом України та 
офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату 
і підтвердить спроможність організаційно, технічно та фінан-
сово забезпечити його діяльність. Технічні комітети стандар-
тизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї 
діяльності.
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В Україні діє 163 ТК [123]. 
З 2003 року діє Технічний комітет стандартизації ТК 82 

“Охорона довкілля” (до 2017 року назва – ТК 82 “Охорона навко-
лишнього природного середовища України”). У структурі ТК 82 
діє 6 підкомітетів: 

ПК 1 ТК 82 Екологічний аудит; 
ПК 2 ТК 82 Оцінка ефективності екологічного управління; 
ПК 3 ТК 82 Оцінка життєвого циклу; 
ПК 4 ТК 82 Управління відходами, їхнє знешкодження та 

переробка; 
ПК 5 ТК 82 Атмосферне повітря; 
ПК 6 ТК 82 Оцінка впливів на довкілля. 
Структура та сфера діяльності ТК 82 дзеркально відповідає 

структурі та сфері діяльності технічних комітетів Міжнародної 
організації зі стандартизації (ISO/TC): 

 ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases – Об-
ладнання для очищення повітря і інших газів;

 ISO/TC 146 Air quality – Якість повітря;
 ISO/TC 147 Water quality – Якість води;
 ISO/TC 176 Quality management and guality assurance – 

Управління якістю і забезпечення якості;
 ISO/TC 180 Solar energy – Сонячна енергія;
 ISO/TC 190 Soil quality – Якість ґрунтів;
 ISO/TC 200 Waste – Відходи;
 ISO/TC 205 Building environment design – Екологічне про-

ектування;
 ISO/TC 207 Environmental management – Екологічне 

управління;
 ISO/ТС 209 – Cleanrooms and associated controlled 

environments – Чисті приміщення і відповідні контрольовані се-
редовища.

Сфера діяльності та об’єкти стандартизації закріплені за 
ТК 82 згідно з наказом національного органу стандартиза-
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ції ДП “УкрНДНЦ” від 22.12.2017 р. № 457. ТК 82 активно бере 
участь у роботі міжнародних технічних комітетів зі стандарти-
зації ISO. Зокрема, є членом ISO/TC 207/TCG, ISO/TC 207/SC 1; 
ISO/TC 207/SC 2; ISO/TC 207/WG 8; ISO/TC 207/WG 10; 
ISO/TC 207/SC 5; ISO/TC 207/SC 7; ISO/PC 277; ISO/TC 207/SC 4, 
ISO/TC 146/SC 1, ISO/ TC 146/SC 3, ISO/TC 146/SC 4 [91].

 Підприємства, установи та організації мають право у відпо-
відних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських 
і професійних потреб організовувати та виконувати роботи зі 
стандартизації, зокрема:

1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасо-
вувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови 
і зміни до них, установлювати процедури їхнього розроблення, 
прийняття, перевіряння, перегляду, скасування та застосування;

2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси уста-
леної практики та технічні умови;

3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних і ре-
гіональних організацій стандартизації відповідно до положень 
про такі організації;

4) створювати та вести фонди нормативних документів і 
видавати каталоги нормативних документів для забезпечення 
своєї діяльності та інформаційного обміну;

5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, 
кодекси усталеної практики та технічні умови, документи від-
повідних спеціалізованих міжнародних організацій стандарти-
зації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі 
положень про такі організації або відповідних договорів.

Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, 
прийняті підприємствами, установами та організаціями, засто-
совують на добровільній основі.

Об’єкт стандартизації – це продукція, процеси та послуги, 
зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня 
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сумісність, правила, процедури функції, методи чи діяльність. 
Найважливішими об’єктами стандартизації є:

а) організаційно-методичні та загальнотехнічні об’єкти, зо-
крема:

1) організація провадження робіт зі стандартизації;
2) термінологічні системи різних галузей знань і діяль-

ності;
3) класифікація та кодування інформації;
4) методи випробовування (аналізування), системи та 

методи забезпечування якості, контролювання якості та 
управління якістю;

5) метрологічне забезпечення (захист громадян і націо-
нальної економіки від наслідків недостовірних результатів 
вимірювання);

6) системи фізичних величин та одиниць вимірювання;
7) стандартні довідкові дані про фізичні сталі та влас-

тивості речовин і матеріалів;
8) системи технічної та іншої документації загального 

застосовування;
9) типорозмірні ряди і типові конструкції виробів за-

гальномашинобудівного використовування;
10) умовні позначення (зокрема, графічні та їхні систе-

ми, розмірні геометричні системи і допуски, посадки, гео-
метрія поверхні тощо) та їхнє контролювання;

11) інформаційні технологїї, зокрема: програмні та 
технічні засоби інформаційних систем загального призна-
чення;
б) продукція, призначена для використовування у різних 

видах економічної діяльності, продукція для державних закупі-
вель і широкого вжитку;

в) системи та господарські об’єкти, які мають важливе зна-
чення, та їхні складники, зокрема, транспорт, зв’язок, енерго-
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система, використовування природних ресурсів тощо;
г) вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ер-

гономіки, технічної естетики, охорони природного довкілля;
д) будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, 

системи функціонального забезпечення будинків, складні буді-
вельні споруди та методи контролювання у будівництві;

е) потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної 
безпеки.

6.4. Êàòåãîð³¿ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â 
ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿ òà âèäè ñòàíäàðò³â

Нормативний документ – документ, що встановлює 
правила, загальні принципи чи характеристики різного виду 
діяльності або її результатів.

Згідно з рівнями суб’єктів стандартизації, в Україні розріз-
няють такі НД:

 національні;
 організацій.

НД національного рівня розробляють на об’єкти стандарти-
зації державного значення та приймають на засадах консенсусу.

Міжнародні та регіональні документи у сфері стандарти-
зації приймають на засадах пріоритетності та переважно че-
рез НД національного рівня. Прийняті установленим порядком 
міжнародні та регіональні документи – це складові чинного На-
ціонального фонду нормативних документів.

Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нор-
мативні документи, вирізняють такі нормативні документи 
[10]:

1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, 
прийняті національним органом стандартизації;
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2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умо-
ви, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що 
здійснюють стандартизацію.

Стандарт – створений на основі консенсусу та ухвалений 
визнаним органом нормативний документ, що встановлює для 
загального і багаторазового користування правила, настановчі 
вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її ре-
зультатів, який спрямований на досягнення оптимального сту-
пеня впорядкованості у певній сфері та доступний широкому 
колу користувачів [13].

Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнарод-
ною організацією зі стандартизації та доступний для широкого 
кола користувачів. 

Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональ-
ною організацією зі стандартизації та доступний для широкого 
кола користувачів.

Національний стандарт – стандарт, прийнятий національ-
ним органом зі стандартизації та доступний для широкого кола 
користувачів. 

Адміністративно-територіальний стандарт – стандарт, 
прийнятий на рівні адміністративно-територіальної одиниці 
держави та доступний для широкого кола користувачів. 

У сферах, де об’єкти стандартизації швидко змінюються або 
за потреби накопичити досвід використовування виробу чи 
стандарту з метою спробувати положення стандарту чи обґрун-
тувати вибір із можливих запропонованих альтернатив певних 
положень, розробляють пробні стандарти. Їх розробляють, у 
разі потреби, також на основі проектів міжнародних і регіо-
нальних стандартів, які перебувають на завершальних етапах 
розроблення. Пробні стандарти можуть мати менший рівень 
консенсусу, зокрема, його можна досягти на рівні технічного 
комітету стандартизації чи навіть на рівні його робочої групи.
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Як пробні стандарти можна застосовувати нові документи 
міжнародної організації стандартизації PAS, TS та ІТА.

П р и м і т к а . PAS – загальнодоступні технічні умови; TS – техніч-
ні умови; ІТА – галузеві технічні угоди.

У разі, коли розроблення проекту стандарту неможливо за-
вершити як стандарт за умов, установлених ДСТУ 1.2, його оформ-
ляють як технічний звіт. Звіт не є нормативним документом.

НД національного рівня на продукцію, процеси та послуги, 
для яких встановлено вимоги технічними регламентами та за-
конодавством, потрібно будувати та викладати так, щоб їх мож-
на було використовувати для підтверджування відповідності 
зазначених продукції, процесів та послуг.

НД громадських організацій (наукових, науково-технічних 
та інженерних товариств і спілок) розробляють, якщо є потреба 
поширити результати фундаментального та прикладного до-
слідження чи практичного досвіду, одержаних у певних галузях 
науки чи сферах професійних інтересів.

НД на рівні суб’єктів господарювання та їхніх об’єднань роз-
робляють на продукцію, процеси та послуги, використовувані 
на власні потреби.

Рекомендовано забезпечувати узгодженість НД усіх рівнів 
на ті самі чи пов’язані між собою об’єкти стандартизації з ура-
хуванням пріоритетності положень документів національного 
рівня.

Кодекси усталеної практики розробляють на устаткуван-
ня, конструкції, технічні системи, вироби тієї самої чи подібної 
функційної призначеності, але які різняться конструктивним 
виконанням чи принципом дії, і для яких аспекти проектуван-
ня, виготовлювання чи встановлювання (монтування), експлу-
атування чи утилізування є визначальні для їхнього безпеч-
ного функціонування (житлові, промислові будівлі та споруди, 
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котли, посудини, що працюють під тиском, компресорне устат-
кування тощо).

У кодексах усталеної практики також зазначають правила 
та методи розв’язування завдань щодо організації та координа-
ції робіт зі стандартизації та метрології, а також реалізації пев-
них вимог технічних регламентів чи стандартів тощо.

Технічні умови (ТУ) установлюють вимоги до продукції, 
призначеної для самостійного постачання, до виконування 
процесів чи надавання послуг замовникові і регулюють відно-
сини між виробником (постачальником) і споживачем (корис-
тувачем).

В ТУ установлюють вимоги до якості, виконання, розмірів, 
сировини, безпечності, охоплюючи вимоги до торгового фір-
мового знака, термінології, умовних позначень, методів випро-
бовування (вимірювання, контролювання, аналізування), па-
кування, маркування та етикетування, надавання послуг, а та-
кож визначають, за потреби, способи оцінювання відповідності 
встановленим обов’язковим вимогам.

Залежно від специфіки об’єкта стандартизації встановлено 
такі види стандартів [13]:

 основоположні (організаційно-методичні, загальнотех-
нічні та термінологічні);

 на методи (методики) випробовування (вимірювання, 
аналізування, контролювання);

 на продукцію;
 на процеси;
 на послуги;
 на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньому 

спільному використовуванні;
 загальних технічних вимог.
Право власності на НД установлює та регулює чинне зако-

нодавство.
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В усіх нормативних документах, окрім національних, треба 
зазначати код згідно з “Єдиним державним реєстром підпри-
ємств і організацій України” (ЄДРПОУ) юридичної особи, якій 
належить право власності на відповідний документ.

Позначення нормативного документа складається з індек-
су, номера та року прийняття. Встановлено такі індекси доку-
ментів:

а) для національного рівня:
“ДСТУ” – національний стандарт; 
“ДСТУ–П” – пробний стандарт;
“ДСТУ–Н” – настанова, правила, звід правил, кодекс устале-

ної практики, що не є стандартом;
“ДК” – державний класифікатор;
“ДСТУ–ЗТ” – технічний звіт;
б) для інших рівнів:
“СОУ” – стандарт організації;
“ТУУ” – технічні умови, що не є стандартом;
“СТУ” – стандарт наукового, науково-технічного або інже-

нерного товариства чи спілки.
У позначенні НД громадських організацій (окрім наукового, 

науково-технічного або інженерного товариства чи спілки), за-
реєстрованих у Мін’юсті України, як індекс рекомендовано за-
стосовувати скорочену назву відповідної організації.

Для позначання проектів документів застосовують індекс 
відповідного документа, сполучений зі скороченням слова 
“проект” – “пр”, яке розміщують перед індексом: Проект націо-
нального стандарту матиме позначення прДСТУ, а державного 
класифікатора – прДК.

Правила надавання номера та позначання року для націо-
нальних НД – згідно з ДСТУ 1.5. Приймаючи міжнародний чи 
регіональний стандарт через національний стандарт, його по-
значають згідно з ДСТУ 1.7.
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У позначенні НД інших суб’єктів стандартизації рекомендо-
вано після індексу НД зазначати коди державних класифікаторів:

 групу згідно з ДК 009 (перші три цифри кодового позна-
чення виду економічної діяльності);

 через дефіс – код суб’єкта стандартизації, якому нале-
жить право власності на документ згідно з ЄДРПОУ.

Якщо у позначенні чинного в Україні документа у сфері 
стандартизації використано позначення документа міжнарод-
ної чи регіональної організації (ISO, ІЕС, EN, ГОСТ чи іншої), а 
також якщо назву відповідного документа перекладено, то 
таке позначення не змінюють (не транслітерують). Правила, як 
розробляти та приймати національні НД, установлює ДСТУ 1.2 
та ДСТУ ISO/ІEС Guide 59. Вимоги до побудови, викладу, оформ-
лення та змісту національних НД установлює ДСТУ 1.5.

Національні НД застосовують суб’єкти господарювання не-
залежно від форм власності і підпорядкованості, на діяльність 
яких чи її результати поширюються ці документи.

Стандарти організацій застосовують суб’єкти господарю-
вання сфери керування органу, який їх прийняв, та їхні підпри-
ємства-суміжники, а також інші суб’єкти господарювання, на 
діяльність яких чи її результати поширюється чинність зазна-
чених НД, за умови отримання згоди на їхнє застосовування від 
органу, що їх прийняв.

Стандарти громадських організацій (наукових, науково-
технічних та інженерних товариств і спілок) та ТУУ може засто-
совувати будь-який суб’єкт господарювання, за умови отриман-
ня згоди на їхнє застосовування від власника зазначених НД на 
договірних чи інших засадах. Договори чи угоди щодо застосо-
вування НД треба укладати згідно з актами чинного законодав-
ства України.

Для потреб експорту суб’єктам господарювання дозволено 
пряме застосовування НД міжнародних чи регіональних орга-
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нізацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших 
міжнародних організацій, за якими визнано право приймати 
НД Генеральною Угодою з тарифів та торгівлі Світової органі-
зації торгівлі, якщо вимоги цих НД не суперечать чинному за-
конодавству України у частині вимог до процесу виготовлю-
вання продукції, її зберігання та транспортування на території 
України.

Щоб виконувати процес, надавати послуги чи виготов-
ляти продукцію на експорт, суб’єктам господарювання до-
зволено застосовувати НД інших країн, якщо це зазначено в 
договорі (контракті) на постачання. Замовник надає НД, за-
значені в договорі (контракті), і він солідарно відповідаль-
ний щодо дотримання міжнародно визнаного законодавства 
у сфері захисту авторських прав та прав на інтелектуальну 
власність, про що треба зазначити у договорі (контракті) на 
постачання.

Державний нагляд за дотримуванням суб’єктами господа-
рювання вимог НД, обов’язковість яких встановлено техніч-
ними регламентами та чинним законодавством, здійснюють 
на стадіях проектування, виготовлювання, реалізування, уста-
новлювання (монтування), експлуатування (застосовування), 
зберігання, транспортування та утилізування продукції, вико-
нування процесу чи надавання послуги.

Інформаційні послуги надають публікуванням офіційних 
текстів стандартів, кодексів усталеної практики, класифікато-
рів, каталогів, переліків, інформаційних та довідкових видань, 
а також їхнім розповсюджуванням інформаційними мережами з 
дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері стандар-
тизації в ініціативному порядку та на замовлення користувачів.

Інформаційне забезпечування робіт у сфері стандарти-
зації провадять згідно з чинним законодавством, ДСТУ 1.2, 
ДСТУ 1.13, ДСТУ ISO/IEC Guide 59, “Угодою про технічні бар’єри 
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в торгівлі” та “Положенням про Національний фонд норматив-
них документів”.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартиза-
ції через національний фонд нормативних документів та націо-
нальний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO 
забезпечує користувачів інформацією про:

 технічні регламенти з підтвердження відповідності та 
інші нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги до 
продукції, процесів чи послуг;

 національні нормативні документи;
 НД міжнародних і регіональних організацій, членом 

яких є Україна, та яких центральний орган виконавчої влади у 
сфері стандартизації представляє інтереси України;

 офіційні бібліографічні та інформаційні видання міжна-
родних (регіональних) організацій;

 міжнародні договори України з питань стандартизації, 
метрології, оцінювання відповідності та акредитації у сфері 
технічного регулювання;

 національні стандарти інших держав;
 технічні комітети стандартизації;
 офіційні інформаційні та бібліографічні видання цен-

трального органу виконавчої влади у сфері стандартизації;
 інформаційні видання інших фондів нормативних до-

кументів, які, згідно з положенням, затверджено установленим 
порядком.

Інформаційне забезпечування треба провадити, викорис-
товуючи сучасні програмно-технічні засоби збирання, обро-
блювання, передавання та відтворювання інформації. Інфор-
мація повинна бути доступна та її треба надавати на однакових 
умовах національному та іноземному користувачеві.

Основні завдання міжнародного співробітництва у сфері 
стандартизації:
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 зближувати та гармонізувати національну стандартиза-
цію України з міжнародними та регіональними системами, на-
ціональними системами стандартизації інших країн;

 удосконалювати та розвивати Національний фонд НД 
України, застосовуючи міжнародні, регіональні та національні 
стандарти інших країн, а також систематизуючи, узагальнюю-
чи й максимально використовуючи досягнення науково-тех-
нічного прогресу;

 поліпшувати нормативне забезпечення торговельної, 
економічної і науково-технічної співпраці України з іншими 
країнами та її участь у міжнародному розподілі праці, зокрема 
вирішуючи проблеми класифікації, термінологічної та інфор-
маційної сумісності стандартів;

 забезпечувати захист інтересів України під час розро-
блення міжнародних і регіональних стандартів;

 забезпечувати єдність вимірювання;
 забезпечувати взаємне визнання результатів випробу-

вання продукції та оцінення відповідності.
В Україні чинні такі нормативні документи:
1) міждержавні стандарти, настановчі документи, реко-

мендації;
2) національні стандарти України;
3) республіканські стандарти колишньої УРСР, затвердже-

ні Держпланом колишньої УРСР чи Міністерством економіки 
України до 1 серпня 1991 р.;

4) настановчі документи Держспоживстандарту України 
(КНД та Р);

5) державні класифікатори;
6) технічні умови (ТУ) колишнього СРСР, затверджені до 

1 січня 1992 р., термін чинності яких продовжено, якщо вимоги 
цих НД не суперечать чинному законодавству України;

7) стандарти організацій України (СОУ), зареєстровані 
Державним підприємством “Український науково-дослідний 
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і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості” (ДП “УкрНДНЦ”);

8) технічні умови, зареєстровані територіальними органа-
ми Держспоживстандарту України – центрами стандартизації, 
метрології та сертифікації;

9) нормативні документи центральних органів виконавчої 
влади України.

У Каталозі нормативних документів НД мають такі індекси:
 ДСТУ – національні стандарти, затверджені Держспо-

живстандартом України;
 ДСТУ.../ ГОСТ... – національні стандарти України, які при-

йнято Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сер-
тифікації як міждержавні стандарти;

 ДСТУ ГОСТ – національні стандарти, через які впрова-
джено міждержавні стандарти (ГОСТ);

 ДСТУ – Н ПМГ – настанови, через які впроваджено пра-
вила міждержавної стандартизації;

 ДСТУ – Н РМГ – настанови, через які впроваджено реко-
мендації міждержавної стандартизації;

 ДСТУ Б – національні стандарти в галузі будівництва та 
будматеріалів, які затверджено Держбудом України;

 РСТ УССР – республіканські стандарти колишнього УРСР;
 ДК – державні класифікатори;
 ДССДД – методики “Державної служби стандартних до-

відкових даних”;
 СДД – таблиці стандартних довідкових даних;
 КНД – керівні нормативні документи зі стандартизації;
 Р – рекомендації;
 СОУ – стандарти організації України (з 2003 р.).
Індекси національних стандартів, через які впроваджено 

міжнародні чи європейські стандарти, мають два складники, 
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а саме: перший – індекс національного стандарту (ДСТУ), дру-
гий – індекс відповідної міжнародної чи європейської організа-
ції, що прийняла документ.

Наприклад, ДСТУ ISO – національні стандарти, через які 
впроваджено стандарти Міжнародної організації зі стандарти-
зації (ISO). У цьому випадку номер стандарту відповідає номе-
ру міжнародного стандарту, а рік – рокові затвердження націо-
нального стандарту. За таким самим правилом позначено всі 
національні стандарти, через які впроваджено міжнародні чи 
європейські стандарти.

У Каталозі другий складник індексу стандарту відповідає:
 EN – європейському стандарту;
 IEC – стандарту Міжнародної електротехнічної комісії;
 ISO/IEC – стандарту, прийнятому спільно Міжнародною 

організацією стандартизації та Міжнародною електротехніч-
ною комісією;

 CISPR – стандарту Міжнародного спеціального комітету 
з радіоперешкод;

 ETSI, ETS – стандарту Європейського інституту стандар-
тизації у сфері телекомунікації;

 IDF – стандарту Міжнародної федерації виробників 
молока;

 IEEE Std – стандарту Американського інституту з елек-
тротехніки та електроніки;

 ITU – стандарту Міжнародного союзу телекомунікації;
 IWA –документу міжнародної робочої групи (International 

Workshop Agreement);
 UIC – стандарту Міжнародного союзу залізниць;
 OIML – стандарту Міжнародної організації законодавчої 

метрології;
 OHSAS – міжнародного стандарту щодо дій з охорони 

здоров’я та безпеки персоналу;



159

Ðîçä³ë 6
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²¯

 UN/ECER – стандарту Європейської економічної комісії 
ООН.

Позначення національних стандартів подано в Каталозі без 
індексу, а позначення республіканських стандартів – з індексом 
РСТ УССР.

6.5. Ïðàâèëà ïîáóäîâè íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíò³â ³ ¿õíÿ ñòðóêòóðà

Правила як розробляти, приймати, переглядати, змі-
нювати, визнавати такими, що втратили чинність, та розпо-
всюджувати національні стандарти України, кодекси усталеної 
практики, зводи правил, настанови, правила (далі – НД) вста-
новлює ДСТУ 1.2 та ДСТУ ISO/IEC Guide 59. 

НД розробляють відповідно до програми робіт зі стандар-
тизації, дотримуючись норм чинних технічних регламентів та 
законодавства України, вимог комплексу стандартів національ-
ної стандартизації та враховуючи положення документів між-
народних і регіональних організацій зі стандартизації. 

НД розробляють технічні комітети стандартизації (ТК), а в 
разі їхньої відсутності – інші суб’єкти стандартизації, що мають 
для цього відповідний науково-технічний потенціал (організа-
ція-розробник).

Щоб організувати і координувати розроблення стандартів 
та їхню підготовку до впровадження, встановлено такі етапи 
робіт [17]:

– організація розроблення НД;
– розроблення першої редакції проекту;
– розроблення другої редакції проекту;
– розроблення остаточної редакції проекту та підготов-

лення справи НД;
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– державна експертиза проекту;
– прийняття та надання чинності НД;
– державна реєстрація та видання НД.
В обґрунтованих випадках дозволено перші чотири етапи 

об’єднувати або вводити додаткові.
Розробляючи НД, як виняток, можна виконувати приклад-

ну науково-дослідну роботу (НДР). Рішення стосовно НДР при-
ймає замовник стандарту на підставі поданого розробником 
обґрунтування.

Міжнародні та регіональні стандарти приймають, засто-
совуючи ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.7 та ДСТУ ISO/IEC Guide 59. Зокрема, 
положення ДСТУ 1.7 застосовують у разі прийняття стандартів 
міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Укра-
їна, а також інших міжнародних і регіональних організацій, за 
якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою 
організацією торгівлі визнано право приймати нормативні до-
кументи. Положення цього стандарту застосовують усі суб’єкти 
підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від 
форм власності та організаційно-правових форм господарю-
вання, які виконують роботи в означеній сфері. 

Побудова, виклад, форма та зміст НД повинні відповідати 
вимогам ДСТУ 1.5:2015.

Якщо розроблений національний стандарт гармонізовано 
з міжнародним чи регіональним стандартом, який супроводжує 
визначений у цьому стандарті орган, то необхідно визначити 
орган, який супроводжує національний стандарт.

Розробляючи національні НД, усі документи треба викла-
дати державною мовою.

Стандар, зазвичай, містить такі структурні елементи (за 
найвищим рівнем підпорядкованості) [17]:

1) елементи передньої частини:
– титульний аркуш;
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– передмова;
– зміст; 
– вступ;

2) елементи основної частини:
– назва; 
– сфера застосування;
– нормативні посилання;
– терміни та визначення понять;
– позначення та скорочення;
– вимоги до об’єкта стандартизації;
– додатки;
– бібліографічні дані.

Національні стандарти обов’язково повинні мати структур-
ні елементи: “Титульний аркуш”, “Передмову”, “Назву”, “Сферу 
застосування”, “Вимоги до об’єкта стандартизації”, “Бібліогра-
фічні дані”. Наявність решти структурних елементів зумовлює 
специфіка об’єкта стандартизації. 

Структурні елементи “Терміни та визначення понять” і “По-
значення та скорочення” можна об’єднати під загальною на-
звою “Терміни, визначення понять, позначення та скорочення” 
тоді, коли обсяг кожного з цих структурних елементів не пере-
вищує десяти позицій.

Назва структурного елемента “Вимоги до об’єкта стандар-
тизації” умовна. Залежно від виду, стандарт налічує конкретні 
структурні елементи (розділи, підрозділи тощо).

Залежно від специфіки об’єкта стандартизації, сфери засто-
сування стандарту та виду стандарту, він може мати інші схеми 
поділу на структурні елементи.

На титульному аркуші стандарту має бути:
– зображення Державного герба України;
– назва стандарту;
– повне позначення стандарту;
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– назва установи, що видала стандарт, рік і місце опублі-
кування;

– для стандарту, опублікованого у кількох томах – відо-
мості про кількість томів і номер тому.

У структурному елементі “Передмова” наводять довідкові 
відомості про стандарт. У разі перегляду стандарту наводять 
відомості про останню публікацію стандарту.

Після “Передмови”, починаючи з нової сторінки, розташо-
вують структурний елемент “Зміст”. Залежно від обсягу та вміс-
ту конкретного стандарту, “Зміст” може містити відомості про 
структурні елементи такого рівня підпорядкованості:

– розділи;
– підрозділи;
– структурні елементи нижчого рівня підпорядкованості, 

що мають заголовки;
– додатки.
За потреби до змісту можна вносити відомості про наявні у 

стандарті таблиці і рисунки.
Відомості про структурні елементи стандарту подають у та-

кому вигляді:
– порядкові номери структурних елементів;
– назви структурних елементів;
– номери сторінок, на яких розпочинаються структурні 

елементи.
У “Вступі” не викладають вимог до об’єкта стандартизації. 

“Вступ” може містити лише відомості про стандарт, які викла-
дають у довільній формі:

– обґрунтування потреби розробити стандарт;
– загальну характеристику стандарту, перелік частин, до-

датків, їхній статус;
– характеристику взаємопов’язаних нормативних доку-

ментів, на які є посилання, і ступінь їхньої відповідності.
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За потреби у “Вступі” можна подавати іншу довідкову ін-
формацію про стандарт.

“Вступ” дозволено розташовувати в основній частині стан-
дарту і нумерувати цифрою “0”.

“Назву” стандарту як структурний елемент розміщують на 
новій сторінці, яку нумерують арабською цифрою “1”.

Назва стандарту має бути стислою і точно характеризувати 
об’єкт стандартизації, забезпечуючи правильну класифікацію 
стандарту в системі класифікування нормативних документів.

Назву складають з окремих складових, починаючи із за-
гального і закінчуючи конкретним. Кожна складова повинна 
мати одне речення, зрідка – два речення. У назві можна вико-
ристовувати не більше, ніж три складових.

Назву зазначають:
– на титульному аркуші українською мовою;
– у назві – українською та англійською мовами.
Структурний елемент “Сфера застосування” розміщують 

після “Назви” стандарту. Він має однозначно окреслювати 
об’єкт стандартизації, сферу застосування стандарту і, за по-
треби, може уточнювати, на які саме об’єкти він поширюється. 
Його положення формулюють так:

– “Цей стандарт встановлює...”;
– “Цей стандарт застосовний...”;
– “Цей стандарт застосовують...”;
– “Цей стандарт поширюється на...”.
Для чіткого окреслення сфери застосування стандартів ви-

користовують формулювання: “Стандарт поширюється на ...” чи 
“Стандарт не застосовний ...”.

У стандартах на продукцію, процеси та послуги, що мають 
вимоги, спрямовані на безпеку життя, здоров’я та майна грома-
дян, охорону довкілля та вимоги до методів випробування цих 
показників, треба зазначити: “Вимоги щодо безпечності про-
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дукції (роботи, процесу, послуг) викладено в (позначення роз-
ділів, підрозділів, пунктів)”.

“Нормативні посилання” подають, якщо в тексті стандарту 
є посилання на інші чинні в Україні нормативні документи, по-
ложення яких разом з положеннями стандарту становлять су-
купність його положень та вимог.

Список нормативних документів починають словами: 
“У цьому стандарті є посилання на такі нормативні до-
кументи:”

Потрібно зазначати конкретний вид нормативного доку-
мента: “У цьому стандарті ...”, “У цьому кодексі ...”, “У цій настано-
ві ...”, “У цьому класифікаторі ...” тощо.

Список нормативних документів повинен містити повні по-
значення документів, їхні назви мовою оригіналу та переклад 
назви українською мовою в круглих дужках. Документи у спис-
ку не нумерують і розташовують за зростанням їхніх реєстра-
ційних номерів.

Стандарти та інші нормативні документи подають у такому 
порядку:

– закони України;
– нормативно-правові акти, затверджені розпорядчими 

документами Президента України;
– нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;
– нормативно-правові акти органів виконавчої влади та 

інших державних органів;
– національні класифікатори;
– акти європейського законодавства;
– міжнародні стандарти;
– регіональні стандарти;
– стандарти інших країн, стандарти окремих іноземних 

компаній тощо.
Перед позначенням нормативного документа і після його 

назви жодних розділових знаків не ставлять. 
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У розділі “Терміни та визначення понять” наводять науко-
во-технічні терміни, не встановлені іншими стандартами, а за 
потреби – загальновідомі слова чи вислови (терміни), які мо-
жуть мати кілька значень, що може спричинити неоднозначне 
розуміння вимог і положень стандарту.

Список термінів починають словами: “Нижче подано тер-
міни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними 
понять”.

Якщо стандарт – упровадження міжнародного (регіональ-
ного, національного іншої держави) стандарту, обов’язково 
подають іншомовний відповідник. Його подають після україн-
ського терміна мовою, якою опубліковано міжнародний стан-
дарт, курсивом у круглих дужках.

Структурний елемент “Позначення та скорочення” містить 
список позначень та скорочень, використаних у стандарті й по-
трібних для розуміння його тексту.

Позначення і скорочення подають з потрібним розкриттям 
і поясненням у такій послідовності:

– за українською абеткою;
– за латинською абеткою;
– за грецькою абеткою;
– за іншими абетками;
– позначення та скорочення, які починаються числами у 

послідовності зростання цих чисел.
Якщо стандарт – упровадження міжнародного (регіональ-

ного, національного іншої держави) стандарту, використані в 
ньому позначення треба подавати згідно з ДСТУ 1.7.

Структурний елемент “Вимоги до об’єкта стандартизації” – 
визначальний у стандарті. У ньому викладають сутнісну части-
ну стандарту (правила, положення, вимоги, методи тощо).

Матеріал, що доповнює та унаочнює положення стандар-
ту, дозволено розміщувати в додатках. Наприклад, у додатках 
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можна розміщувати рисунки, таблиці великого формату тощо.
Додаток може мати статус обов’язкового та довідкового.
В обов’язковому додатку подають детальний виклад окре-

мих положень стандарту, щоб уникнути переобтяження осно-
вного тексту.

У довідковому додатку наводять відомості, які унаочнюють 
положення стандарту, або які містять довідкові відомості про 
стан чи об’єкт стандартизації.

Додатки позначають великими літерами української абет-
ки, починаючи з А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Щ, Ь, напри-
клад, “Додаток В”.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, 
за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української і (або) ла-
тинської абеток дозволено позначати додатки арабськими 
цифрами.

Якщо в стандарті один додаток, його позначають “Додаток А”.
Кожен додаток повинен мати назву.
Сторінки, на яких розміщено додатки, мають наскрізну для 

усього стандарту нумерацію сторінок.
У тексті стандарту на всі додатки повинні бути посилання.
Додатки розташовують у порядку посилання на них у тек-

сті стандарту, за винятком довідкового додатка “Бібліографія”, 
який розміщують останнім.

Довідковий додаток “Бібліографія” містить список бібліо-
графічних описів документів, на які можуть бути посилання в 
тексті стандарту, а також інші документи, використані під час 
розроблення стандарту.

Структурний елемент “Бібліографічні дані” не має заголо-
вка. Його розміщують на останній сторінці стандарту.

Кожну частину багаточастинного стандарту оформляють 
як окремий стандарт і її можна публікувати і застосовувати як 
окремий документ.
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Залежно від об’єкта стандартизації та обсягу конкретного 
стандарту його основну частину, зазвичай, ділять на структурні 
елементи чотирьох рівнів підпорядкованості:

– розділи;
– підрозділи;
– пункти;
– підпункти.
Дозволено ділити підпункти на елементи нижчого рівня 

підпорядкованості (вторинні підпункти).
Для розділів і підрозділів наявність заголовків обов’язкова. 

Для структурних елементів рівнів підпорядкованості, нижчих 
за розділи та підрозділи, заголовки не обов’язкові.

Заголовок треба формувати так, щоб у ньому було відобра-
жено зміст структурного елемента.

Заголовки розділів треба друкувати з абзацу великими лі-
терами напівжирним шрифтом, а підрозділів та інших струк-
турних елементів нижчого рівня підпорядкованості треба дру-
кувати з абзацу з першої великої літери.

Дозволено заголовки структурних елементів передньої час-
тини стандартів та додатків розташовувати посередині рядка.

У кінці заголовка крапку не ставлять. Якщо заголовок скла-
дається з кількох речень, їх відокремлюють крапкою. Розрива-
ти слова знаком переносу в заголовках заборонено.

Розділи стандарту нумерують арабськими цифрами, почи-
наючи з цифри “1”, якою нумерують “Сферу застосування”. Ну-
мерувати треба всі розділи до додатків і не поширювати на них.

Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах 
кожного розділу окремо. Номер підрозділу складають з номе-
ра відповідного розділу та порядкового номера підрозділу, які 
сполучають крапкою.

Пункти нумерують арабськими цифрами, починаючи з циф-
ри “1” у межах структурного елемента (розділу чи підрозділу).
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Підпункти нумерують арабськими цифрами. Номер пункту 
містить номер структурного елемента вищого рівня підпоряд-
кованості (розділу, підрозділу чи пункту) та порядковий номер 
підпункту в межах пункту, сполучені крапкою.

Після останньої цифри у номері будь-якого структурного 
елемента крапку не ставлять.

Якщо структурний елемент стандарту має лише один еле-
мент нижчого рівня підпорядкованості, то цей елемент не ну-
мерують.

Якщо елемент вищого рівня підпорядкованості має відо-
мості, що стосуються всіх елементів нижчого рівня, то ці відо-
мості розміщують одразу після заголовка структурного еле-
мента вищого рівня і їх не нумерують.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Простежте історію становлення національного органу стан-
дартизації.

2. Назвіть установу, яка виконує функції національного органу 
стандартизації, час її утворення і структуру.

3. Відтворіть хронологію розвитку органу національної стан-
дартизації на Львівщині.

4. Перелічіть законодавчо-нормативну базу національної систе-
ми стандартизації.

5. Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про ме-
трологію та метрологічну діяльність”.

6. Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про 
стандартизацію”.

7. Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності”.

8. Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”.
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9. Назвіть основні повноваження національного органу стан-
дартизації відповідно до Закону “Про стандартизацію”.

10. Назвіть стандарти, які входять до комплексу стандартів “На-
ціональна стандартизація”.

11. Назвіть основні поняття у сфері стандартизації.
12. Мета і завдання національної стандартизації.
13. Принципи, на яких базується державна політика у сфері стан-

дартизації.
14. Суб’єкти стандартизації в Україні.
15. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 

стандартизації.
16. Повноваження національного органу стандартизації.
17. Повноваження керівної ради стандартизації.
18. Повноваження технічних комітетів стандартизації.
19. Об’єкти стандартизації.
20. Категорії нормативних документів.
21. Види стандартів.
22. Нормативні документи національного рівня.
23. Нормативні документи організацій.
24. Інформаційне забезпечення робіт у сфері стандартизації.
25. Нормативні документи, чинні в Україні.
26. Індекси НД у Каталозі.
27. Правила побудови нормативних документів.
28. Структура нормативних документів.
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7.1. ªâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè â ñèñòåì³ 
åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà ñèñòåì³ 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ

Одним із лідерів апробації нових ринкових інстру-
ментів екологічного управління є Велика Британія, де 
1990 р. прийнято новий “Екологічний акт” (Environmental act), 
за яким у 1992 р. слідував Стандарт у галузі систем екологічного 
управління BS 7750 (Specification for Environmental Management 
Systems), підготовлений і випущений Британським інститутом 
стандартизації відповідно до запиту Британської конфедерації 
промисловості. Це перший європейський стандарт з екологіч-
ного управління, який сьогодні застосовують і в інших країнах 
Європи як національний стандарт. На його підставі розроблено 
Правила Європейського Союзу з екологічного менеджменту та 
екологічного аудиту 1836/93 Ecomanagement and audit scheme 
(EMAS), прийняті Радою ЄС 1993 р. 
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На початковому етапі заплановано, що британські підпри-
ємства на добровільних засадах приводитимуть характеристи-
ки своєї діяльності відповідно до принципів BS 7750. Згодом до 
Великої Британії приєдналися й інші держави, а детально роз-
роблений стандарт, з інформацією в об’ємних навчальних посіб-
никах щодо його застосування, слугував основою для підготов-
ки міжнародних документів. 

Стандартом BS 7750 передбачено такі стадії розробки і 
впровадження системи екологічного управління:

 Попередній огляд ситуації. Необхідно визначити усі еко-
логічні нормативні вимоги, пропоновані до діяльності підпри-
ємства, і встановити, які елементи екологічного управління 
вже практично використовують на цьому об’єкті. 

 Розробка заяви про екологічну політику, яка охоплю-
ватиме усі аспекти діяльності і продукцію підприємства, буде 
розтлумачена і прийнята до виконання усіма уповноваженими 
сторонами (підрозділами, особами). 

 Визначення структури розподілу обов’язків і відпові-
дальності в системі екологічного управління. 

 Оцінка ступеня впливу діяльності підприємства на на-
вколишнє середовище. Необхідно скласти перелік встановле-
них нормативів, характеристик викидів в атмосферу, скидів у 
водні об’єкти, розміщення відходів, а також опис аспектів впли-
ву на навколишнє середовище підприємств-постачальників. 

 Розробка екологічних цілей і завдань підприємства. 
 Визначення тих стадій виробництва, процесів і видів ді-

яльності, реалізованих на підприємстві, що можуть вплинути 
на навколишнє середовище, розробка системи контролю їхньо-
го функціонування. 

 Розробка програми екологічного управління, призна-
чення відповідального за її виконання старшого менеджера. 
Програму необхідно скласти так, щоб врахувати не тільки су-
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часні, а й усі минулі види діяльності підприємства, а також імо-
вірний вплив на навколишнє середовище життєвого циклу но-
вих видів продукції.

 Розробка і випуск детального посібника, який даватиме 
змогу аудитору системи екологічного управління визначити, 
що система функціонує і враховує усі значимі аспекти впливу 
підприємства на навколишнє середовище. 

 Встановлення системи реєстрації усіх екологічно значи-
мих подій, видів діяльності тощо, наприклад, запису випадків 
порушення вимог екологічної політики, опису розпочатих для 
покращення ситуації заходів, звітів за підсумками інспекції і по-
точного контролю. 

BS 7750 налічує опис процедури аудиту і деталізує вимо-
ги до аудиторського плану. Незалежно від цього акредитую-
ча організація може розпочати зовнішню перевірку підсумків 
внутрішнього аудиту (у BS 7750 під аудитом розуміють систе-
матичну оцінку, яку здійснюють з метою визначення: узгодже-
ності функціонування системи екологічного управління з за-
планованими цілями, задачами, структурою і т. п.; ефективності 
впровадження системи екологічного управління та її відповід-
ності вимогам екологічної політики підприємства).

BS 7750 було прийнято Фінляндією, Нідерландами і Шве-
цією. Франція, Ірландія та Іспанія розробили свої стандарти. 
Австрія очікувала на опублікування міжнародних вимог до сис-
тем екологічного управління. 

Стандат BS 7750 цілком вписується у вимоги стандарту 
якості BS 5750 та ISO 9000. Стандарт не наказує і не визначає 
вимог до природоохоронної діяльності підприємства, однак 
містить рекомендації корисні для створення ефективної систе-
ми екологічного управління для розвитку ініціативного еколо-
гічного аудиту, що передбачає покращення екологічних харак-
теристик діяльності організації загалом.
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У березні 1992 р. в Європейському Співтоваристві випуще-
но “Вимоги до еко-аудиту”. Мета цього документа – створити 
стимули використання процедури екологічного аудиту для 
оцінки діяльності підприємств. Уже 1993 р. остаточно пого-
джено й опубліковано вимоги до створення Схеми екологічно-
го менеджменту й аудиту (Eco-management and audit scheme or 
EMAS), завдяки чому підприємства мали змогу одержати серти-
фікат відповідно до EMAS з 1995 р. 

Головною метою розробки EMAS були оцінка і покращен-
ня екологічних характеристик діяльності підприємств, а також 
створення належних умов для отримання екологічної інфор-
мації зацікавленими сторонами. Цю систему створено виключ-
но для промислових підприємств. Реєстрація (сертифікація) 
організацій відповідно до вимог EMAS є добровільною. Систе-
ма EMAS складається з декількох стадій, які залежать одна від 
одної. Вважають, що основою для розробки EMAS був британ-
ський стандарт BS 7750, тому основні пункти загальноєвропей-
ської системи екологічного управління й аудиту та британсько-
го стандарту є доволі схожими. 

Основні компоненти встановлення системи екологічного 
управління згідно з EMAS:

1. Розроблення екологічної політики та декларування зая-
ви про наміри підприємства щодо впровадження цієї політики. 

2. Оцінка ситуації, що склалася на час прийняття екологіч-
ної політики, порівняно з тією, з якою буде оцінюватися ефек-
тивність подальшого функціонування системи екологічного 
управління. 

3. Формулювання конкретних завдань екологічної політи-
ки підприємства, тобто ідентифікація тих характеристик діяль-
ності, які необхідно вдосконалити. 

4. Розробка детальної програми досягнення поставлених 
цілей. 
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5. Проведення екологічного аудиту з метою постійної оцін-
ки прогресу у виконанні поставлених завдань.

Сьогодні система ЕМАS діє лише в межах Європейського 
Союзу. Вона може бути цікавою для виробників, орієнтованих 
на експорт до країн Європейського Союзу або країн, які претен-
дують на членство в ЄС. EMAS – документ європейський і по-
європейськи винятковий. А безліч експертів вважає, що май-
бутнє належить всесвітній системі і стандартам, підготовленим 
Міжнародною організацією ISO. 

Історія стандартів якості ISO починається від британського 
стандарту BS 5750, який розпочав своє існування як код Мініс-
терства для забезпечення “співвідношення ціни та якості” при 
великих закупівлях на національному рівні 1979 р. за сприян-
ня М. Тетчер та Британського інституту стандартів (BSI) для 
підвищення якості виробництва британської промисловості. 
BS 5750 вимагає від компанії вислухати те, чого хочуть її клієн-
ти, забезпечити наявність механізмів для оцінки якості продук-
ції та засвоїти будь-які уроки, отримані в процесі роботи. Потім 
у посібниках описати перелік способів досягнення очікувань, 
посібники затвердити і,зрештою, визнана та незалежна третя 
сторона має видати сертифікат у випадку, коли компанія пока-
же, що правила застосовують. По суті це “скажи те, що ти робиш; 
роби те, що ти кажеш, а потім доведи, що ти це зробив” [114].
Британський стандарт BS 5750 значно підняв інтерес євро-
пейців до проблеми забезпечення якості і сертифікації систем 
якості. У Європі стали приділяти значну увагу документуванню 
систем забезпечення якості і їхній реєстрації чи сертифікації 
третьою (незалежною) стороною.
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7.2. ISO 14000 ³ 9000 – ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè 
â ñèñòåì³ åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ 
òà ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ

Міжнародна організація ISO почала функціонувати 
23 лютого 1947 р. як добровільна, неурядова організація. Її 
організовано на основі досягнутої на конференції в Лондоні 
1946 р. згоди між представниками 25-ти індустріально розви-
нутих країн щодо створення організації, яка матиме повнова-
ження координувати на міжнародному рівні розроблення різ-
них промислових стандартів і здійснювати процедуру їхнього 
прийняття як міжнародних стандартів.

Головну ціль сформульовано в Статуті ISO: “... сприяння роз-
витку стандартизації в світовому масштабі для забезпечення 
міжнародного товарообміну та взаємодопомоги, а також для 
розширення співробітництва в галузях інтелектуальної, науко-
вої, технічної й економічної діяльності”. Офіційні мови ISO – ан-
глійська, французька і російська.

Центральний секретаріат ISO розташований у Женеві. Він 
здійснює організацію роботи комітетів, інформаційне забезпе-
чення членів ISO, технічну та організаційну підтримку роботи 
секретаріатів комітетів і підкомітетів тощо.

Сьогодні членами ISO є 164 країни: 117 повноправних чле-
нів, 41 член-кореспондент і 4 члени за перепискою (члени-або-
ненти), якими є організації зі стандартизації країн, що розвива-
ються. Україна є повноправним членом з 1 січня 1993 р. Повно-
правні члени можуть брати участь у роботі будь-якого ТС ISO, 
голосувати за проекти стандартів, обиратись до складу Ради 
ISO та бути представленими на засіданнях Генеральної Асамб-
леї. Члени-кореспонденти не провадять активної роботи в ISO, 
але мають право на отримання інформації щодо розроблення 
стандартів. Члени-абоненти сплачують пільгові внески та ма-
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ють змогу отримати інформацію щодо актуальних подій у між-
народній стандартизації [67].

Україну в ISO до 2011 року представляв Державний комітет 
України з питань технічного регулювання та споживчої полі-
тики. Станом на 2014 рік Україну в ISO представляло Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі. Сьогодні представником 
України є ДП “УкрНДНЦ” – Українське агентство зі стандартиза-
ції (УАС).

Україна 2004 р. стала членом Постійного Комітету Ради ISO 
зі стратегії (CSC/STRAT). Українське агентство зі стандартизації 
є активним членом (Р-членом) Комітету ISO з оцінки відповід-
ності (CASCO) та членом інформаційної мережі (ISONET); у Ко-
мітеті ISO з питань країн, що розвиваються (DEVCO), та спосте-
рігачем (о-членом) у Комітеті ISO з політики у справах спожи-
вачів (COPOLCO) та Комітеті зі зразкових матеріалів (REMCO), 
що дає змогу опрацьовувати документи цих комітетів, брати 
участь у виробленні політики у зазначених сферах [67].

Платформа для пошуку он-лайн доступна за адресою: 
www.iso.org/obp. 

Організацією встановлено понад 15 тисяч міжнародних 
стандартів, що забезпечують сумісність виробничих процесів і 
технологій. Стандарти ISO сьогодні є уніфікованим механізмом 
для оцінки якості виробництва та управління у світовому спів-
товаристві. Їх застосовують в усіх традиційних галузях, почи-
наючи від сільського господарства і будівництва, виробництва 
побутових товарів і найскладнішого медичного обладнання, 
до новітніх напрямів інформаційних технологій. Необхідність 
розробки стандартів ISO диктує ринок. Вони сприяють прогре-
су бізнесу, розвитку споживчого сектора та економіки загалом. 
Доволі відомі і визнані у світі стандарти – ISO 9000 (стандар-
ти управління якістю) та ISO 14000 (стандарти екологічного 
управління).
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Сучасну серію стандартів ISO 14000, яку розроблено Між-
народною організацією зі стандартизації, вважають найпер-
спективнішою та найпристосованішою для впровадження сис-
темою екологічного управління в усьому світі. Серія ISO 14000 
виникла внаслідок рішень, прийнятих на двох визначних самі-
тах: Всесвітньому саміті ООН зі сталого розвитку, що відбувся в 
Ріо-де-Жанейро 1992 р., та протягом Уругвайського раунду пе-
реговорів щодо Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (сучасна 
Світова організація торгівлі) 1994 р. Головною метою впрова-
дження стандартів серії ISO 14000 стало забезпечення єдиних 
рекомендацій для всіх країн світу, які враховують найкращий 
досвід уже діючих регіональних або національних систем еко-
логічного управління. Міжнародні стандарти ISO серії 14000 та 
відповідні національні стандарти є базою для побудови систе-
ми управління навколишнім середовищем в організації.

Після конференції в Ріо-де-Жанейро 1993 р. створено тех-
нічний комітет ISO/TK 207 “Управління навколишнім середови-
щем” з метою розроблення системи стандартів для управління 
навколишнім середовищем, які могли б впроваджувати різні 
організації приватного чи державного секторів.

До сфери стандартизації технічного комітету ISO/TC 207 
належать: 

• системи екологічного управління; 
• екологічний аудит та пов’язані з ним екологічні дослі-

дження; 
• оцінка екологічної ефективності; 
• екологічне маркування; 
• оцінка життєвого циклу; 
• екологічні комунікації; 
• екологічні аспекти проектування та розроблення про-

дукції; 
• екологічні аспекти в товарних стандартах; 
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• терміни та визначення; 
• управління парниковим газом та пов’язані з ним заходи; 
• розрахунок вуглецевого та водного сліду продукції.
До структури ISO/TC 207 входить 6 підкомітетів: 
 SC1 Системи екологічного управління;
 SC2 Екологічний аудит;
 SC3 Екологічне маркування;
 SC4 Оцінка екологічних показників діяльності організації;
 SC5 Аналіз життєвого циклу;
 SC6 Терміни та визначення.
Членство в технічному комітеті ISO/TC 207 є одним з най-

вищих за статусом з усіх технічних комітетів ISO; він має ши-
роке та різноманітне представництво. Національна делегація 
екологічних експертів з більш, ніж 100 країн, бере участь у його 
роботі, у тому числі 27 країн, що розвиваються. Співкерівни-
цтво комітетом поділяють між розвиненою країною і країною, 
що розвивається. Зараз це Канада та Бразилія. Національних 
делегатів у складі технічного комітету ISO/TC 207 визначають 
національні органи стандартизації. Україну у складі ISO/TC 207 
представляє “дзеркальний” технічний комітет стандартизації 
ТК 82 “Охорона довкілля”. Національні делегати зобов’язані на-
давати технічному комітету ISO/TC 207 національно узгоджену 
позицію з питань, які розглядає технічний комітет (перегляд 
стандартів, актуалізація, розробляння нових нормативних до-
кументів тощо). Ця національно узгоджена позиція формується 
під час консультацій із зацікавленими учасниками та сторона-
ми в кожній країні. Роботу провадять постійно в закритій систе-
мі електронних консультацій.

Комітет ISO/TC 207 співпрацює з більше, ніж 30-ма міжна-
родними організаціями, що дає змогу залучати їх до комітету. 
До таких організацій належать: Світова організація торгівлі, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Програма ООН з до-
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вкілля, Міжнародна торгова палата, Глобальний екологічний 
фонд, Глобальна мережа екологічного маркування тощо. Про-
граму стандартизації ISO/TC 207 постійно переглядають, з орі-
єнтуванням на нові глобальні цілі та завдання. З актуальними 
стандартами та новими ініціативами ISO/TC 207 можна ознайо-
митися за посиланням www.iso.org. Детальніша інформація про 
ISO/TC 207 на www.tc207.org.

Офіційне видання ISO – журнал “ISO Focus” – видають 6 ра-
зів на рік англійською та французькою мовами. Основний фо-
кус: огляди нових розробок технічних комітетів ISO та кращі 
практики застосування міжнародних стандартів. Детальніше за 
посиланням www.iso.org. Видання містить величезну кількість 
новин та практичних прикладів того, як стандарти ISO вплива-
ють на економічне зростання, екологічну дієвість і соціальну 
справедливість [91].

Стандарти серії ІSО 14000 поділяють на три основні групи: 
принципи створення та використання системи екологічного 
управління; інструменти екологічного контролю та оцінки; 
стандарти, що орієнтовані на продукцію. 

Україна з 1993 р. (час вступу до ISO) бере участь у роботі 
всіх Технічних комітетів (Technical Committees) зі стандартиза-
ції в галузі охорони довкілля: з якості повітря, ґрунтів. Проте 
найбільшу увагу українські фахівці приділяють роботі у ново-
створеному ISO/TC 207, який розробляє стандарти з управлін-
ня навколишнім середовищем, що можуть широко застосовува-
ти в різних сферах бізнесу. Важливим результатом діяльності 
ТC 207 стало прийняття 1996 року п’яти стандартів ISO серії 
14000, що містили склад та опис елементів системи управління 
навколишнім середовищем, настанови з їхнього застосування, 
а також настанови щодо здійснення екологічного аудиту.

Перед тим як започаткувати користування в Україні міжна-
родними чи регіональними стандартами, кожен з них необхід-
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но прийняти як національний. Саме прийняття міжнародних і 
регіональних стандартів як національних розуміють як гармо-
нізацію. Відповідно до вимог стандарту ДСТУ 1.7:2015 передба-
чено прийняття міжнародних і регіональних стандартів на на-
ціональному рівні, як на національній мові (“методом перекла-
ду”, так і мовою оригіналу (методи “підтвердження”, “передру-
ку” та “обкладинки”). За методом “обкладинки” європейський 
стандарт застосовують мовою оригіналу, до якого необхідно 
розробити національні структурні елементи (“Титульний ар-
куш”, “Передмова”, “Зміст”, “Національний вступ”, “Бібліографіч-
ні дані”) та додатки українською мовою. Хоча таким методом 
можна приймати обмежене коло стандартів.

Держстандарт України 1997 р. першим серед країн СНД 
підготував для прямого впровадження міжнародні стандарти 
ISO 14001, 14004, 14010, 14011, 14012, які встановлюють за-
гальні правила управління довкіллям, принципи й процедури 
екологічного аудиту та кваліфікаційні критерії для аудиторів з 
екології. 

 Зазначимо, що в усьому світі, як і в Україні, стандарти ISO 
серії 14000 добровільні, тому завдання держави полягає в тому, 
щоб створити умови, які стимулюватимуть вітчизняні підпри-
ємства до впровадження систем управління якістю і довкіллям 
відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 і 14000.

На міжнародному рівні добровільний процес стандартиза-
ції фактично координують Міжнародна організація зі стандар-
тизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) та Між-
народний союз електрозв’язку (ITU).

Реалізація екологічної політики держави є одним із голо-
вних напрямів діяльності Українського агентства зі стандар-
тизації, про що свідчить затверджена Програма гармонізації 
нормативної бази України з міжнародними та європейськи-
ми стандартами. Згідно з цією Програмою здійснюється ін-
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тенсивне розроблення стандартів з екологічного управління 
шляхом ідентичного перекладу міжнародних та європейських 
стандартів.

Участь Українського агентства зі стандартизації у міжна-
родних і регіональних організаціях дає змогу використовувати 
міжнародні нормативні документи як національні і заощаджу-
вати 1,5 млн доларів США щорічно на безкоштовному отри-
манні повної бази міжнародних і європейських стандартів. За-
значимо, що середня вартість стандарту, наприклад ISO, сягає 
100–120 швейцарських франків.

В Українському агентстві зі стандартизації працює техніч-
ний комітет зі стандартизації ТК 82 “Охорона довкілля”, а до 
27 червня 2017 р. діяв ще ТК 93 “Системи управління якістю, 
довкіллям та безпечністю харчових продуктів” (діяльність при-
пинено відповідно до ДСТУ 1.14:2015). З метою впроваджен-
ня національних стандартів у сфері екологічного управління, 
екологічного маркування, у тому числі стосовно гармонізації з 
міжнародними, термінів та визначень понять, а також за галу-
зевим принципом, ТК 82 повідомляє про намір розширити сфе-
ру діяльності “Захист довкілля” за кодами згідно з ДК 004:2008: 
13.020.10 Екологічне управління; 13.020.20 Економіка довкіл-
ля; 13.020.50 Екологічне маркування.

ISO 9000 – серія стандартів ISO, які застосовують при ство-
ренні та удосконаленні систем управління якістю. Вони розро-
блені технічним комітетом ISO/TС 176 “Управління якістю і за-
безпечення якості”, створеного 1979 р. ТК виконує основну ро-
боту зі створення міжнародних стандартів на системи якості, а 
саме – стандартів серії ISO 9000 з 1987 р. Комітет керувався по-
передніми розробками Британського інституту стандартів, що 
знайшли своє відображення в Британському стандарті BS 5750. 

Міжнародні стандарти на системи якості, що розробляє 
ISO/TС 176, пов’язані з настановами щодо побудови, вибору і за-
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стосування цих систем, перевірки ефективності їхнього функ-
ціонування; вже розробив і видав 16 міжнародних стандартів 
з систем якості. Стандарти містять опис елементів, що їх ма-
ють включати системи якості, а не порядок запровадження 
цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на 
меті спонукати до створення однакових систем якості, оскіль-
кі різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи 
впровадження систем якості повинні обов’язково враховува-
ти конкретні цілі організації, продукцію, яку вона виготовляє, 
процеси, що при цьому застосовують, а також конкретні мето-
ди праці.

За рішенням ISO/IEC ISO/TС 176 повинен координувати 
роботу у сфері системи якості всіх ТС з метою усунення несу-
місностей, а також однакового тлумачення вимог стандартів. 
Особливу увагу приділяють спільній праці з ISO/TС 207 щодо 
адаптації стандартів системи якості у сфері управління навко-
лишнім середовищем.

Секретаріат ISO/TС 176 веде SCC (Канадська рада зі стан-
дартів).

Стандарти серії ISO 9000, прийняті більше, ніж 90 країнами 
світу як національні, застосовують до будь-яких підприємств, 
незалежно від їхнього розміру, форм власності та сфери діяль-
ності.

Мета серії стандартів ISO 9000 – стабільне функціонування 
документованої системи управління якістю підприємства-по-
стачальника. Стандарти допомагають підприємствам формалі-
зувати їхню систему управління, вводячи, зокрема, такі систе-
моутворюючі поняття, як внутрішній аудит, процесний підхід, 
коригувальні та запобіжні дії тощо.
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7.3. Ñòàíäàðòè ñåð³¿ ISO 14000 ³ 9000, 
ïðèéíÿò³ â Óêðà¿í³

Базою для побудови системи управління навколишнім 
середовищем і системи управління якістю є міжнародні стан-
дарти ІSО серії 14000 і 9000 та відповідні національні стандар-
ти, наведені у таблиці 1.

Стандарти ISO серії 14000 встановлюють системний підхід 
до аналізу та покращення показників екологічної дієвості ор-
ганізації. Вони орієнтовані на поліпшення екологічних харак-
теристик діяльності підприємства, мають рекомендаційний 
характер і містять практичні інструменти для створення ефек-
тивної системи екологічного управління та розвитку ініціатив-
ного екологічного аудиту. Стандарти серії ISO 14000 включа-
ють групи стандартів з таких питань: принципи розроблення 
та впровадження систем екологічного управління; оцінювання 
життєвого циклу та управління ним; інструменти екологічного 
контролю та оцінки; комунікації, екологічні декларації та мар-
кування; стандарти, що орієнтовані на продукцію; управління 
парниковими газами. 

Ключовим поняттям стандартів серії ISO 14000 є поняття 
системи екологічного управління. Тому головним стандартом 
у цій серії вважають ISO 14001. Міжнародною організацією зі 
стандартизації 2015 року переглянуто стандарт ISO 14001:2004 
та на його заміну прийнято нову редакцію – ISO 14001:2015.
 ISO 14001 установлює вимоги до системи екологічного управ-
ління, що їх організація може використовувати для підвищення 
своєї екологічної дієвості. Призначення цього стандарту – на-
дати організаціям загальну схему діяльності задля охорони до-
вкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному 
поєднанні із соціально-економічними потребами. 
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 1 Доповнює ISO 14001 та на-
дає додаткові вказівки та корисні 
пояснення щодо впровадження 
систем екологічного управління 
стандарт ISO 14004. Стандарт по-
кликаний допомогти організа-
ціям отримати максимальну від-
дачу від своїх систем управління 
впливом на довкілля, незалежно 
від розміру або типу таких орга-
нізацій.

У стандарті ISO 14005 подано 
настанови для всіх організацій, 
передусім для малих та середніх 
підприємств, щодо поетапного 
розробляння, запроваджування, 
підтримування та поліпшування 
системи екологічного управлін-
ня. Стандарт також містить ре-
комендації щодо інтеграції й ви-
користання екологічних методів 
оцінки продуктивності. Стандарт 
застосовний до будь-якої органі-
зації, незалежно від рівня її роз-
витку, характеру діяльності чи 
місця її провадження. Системи 
екологічного управління не сто-
суються виключно екологічних 
аспектів процесів виробництва. 
Вони пов’язані зі зв’язками з по-
стачальниками, підрядниками, 
продукцією чи послугами, вико-
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нанням робіт, споживачами та іншими зацікавленими сторона-
ми. Тому комітет ISO/TC 207 розробив додаткові інструменти 
для вирішення таких аспектів.

Оцінка життєвого циклу (ОЖЦ) є інструментом для ви-
значення та оцінки екологічних аспектів товарів і послуг від 
“колиски до могили”: від отримання природних ресурсів до 
можливостей утилізації продукту або його відходів. Стандарти 
серії ISO 14040 дають рекомендації щодо принципів та методів 
досліджень життєвого циклу, які надають організації інформа-
цію про те, як зменшити загальний вплив своїх продуктів та по-
слуг на стан довкілля. Зокрема, стандарт ISO 14040 установлює 
принципи та структуру ОЖЦ, вимоги та процедури, необхідні 
для збору даних і визначення мети, сфери дослідження ОЖЦ й 
інтерпретації результатів і звіту про інвентаризаційний аналіз 
життєвого циклу (ІАЖЦ). ISO 14044 визначає вимоги та містить 
рекомендації щодо ОЖЦ, у тому числі: визначення мети і сфери 
застосування ОЖЦ, стадії інвентаризаційного аналізу життєво-
го циклу (ІАЖЦ), стадії оцінки впливу життєвого циклу, стадії 
інтерпретації життєвого циклу, підготовки звітів і критичного 
аналізу ОЖЦ, обмежень ОЖЦ, взаємозалежності стадій ОЖЦ, 
умов використання кількісних значень і додаткових елементів. 
Деякі приклади, які пояснюють положення ISO 14044, містить 
стандарт ISO/TR 14047. Стандарт ISO/TR 14049 містить при-
клади виконання методів інвентаризаційного аналізування 
життєвого циклу (ІАЖЦ) як засобу задоволення відповідних 
положень стандарту ISO 14044. ISO/TS 14048 встановлює вимо-
ги та структуру формату документування даних, який викорис-
товують для точної і зрозумілої оцінки життєвого циклу, забез-
печуючи одноманітність при документуванні, поданні зібра-
них даних, їхнього розрахунку та забезпеченні якості шляхом 
визначення і структурування відповідної інформації. Стандарт 
ISO/TS 14071 визначає вимоги й керівні вказівки, що допо-
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внюють положення ISO  14040 та ISO  14044 щодо виконання 
критичного аналізу будь-яких ОЖЦ-досліджень, та компе-
тенції, необхідні для виконання власне критичного аналізу. 
ISO/TS 14072 розширює вимоги та настанови щодо ефективно-
го застосування в організаціях ISO 14040 та ISO 14044, деталі-
зуючи: застосування принципів і методології ОЖЦ для органі-
зацій; вигоди, які може отримати організація при використанні 
методології ОЖЦ на організаційному рівні; межі системи; кон-
кретні проблеми при реалізації ОЖЦ, ІАЖЦ і їхня інтерпретація; 
обмеження щодо подання звітності, екологічних декларацій 
та порівняльних тверджень. Будь-яка продукція без винятку, 
тобто всі товари і послуги, впливає на довкілля на всіх стадіях 
свого життєвого циклу (стадіях придбання сировини, виробни-
цтва, розподілу, використання та утилізації тощо). Ці дії можуть 
змінюватися від легкого до значного; вони можуть бути корот-
котерміновими або довготерміновими; можуть відбуватися 
на локальному, регіональному або глобальному рівні (або їхні 
комбінації). 

Серія 14000 також налічує низку стандартів, які орієнтова-
ні на продукцію та визначають загальні положення щодо враху-
вання екологічних аспектів у стандартах на продукцію. Зокре-
ма, ISO 14006 надає рекомендації щодо впровадження екологіч-
ного проектування – урахування екологічних аспектів під час 
проектування та розробляння продукції з метою зменшення 
несприятливих впливів на довкілля впродовж життєвого циклу 
продукції. Цей стандарт поширюється на пов’язані з продук-
цією екологічні аспекти, які організація може контролювати і 
на які вона може впливати. 

ISO 14045 встановлює принципи, вимоги та настанови з 
оцінювання екологічної ефективності продукційних систем. 
Оцінювання екологічної ефективності є кількісним методом 
управління, який дає змогу вивчати впливи на довкілля про-
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дуктивної системи впродовж її життєвого циклу водночас із 
цінністю цієї продуктивної системи для зацікавленої сторони. 
У межах оцінювання екологічної ефективності впливи на до-
вкілля визначають за допомогою ОЖЦ відповідно до ISO 14040, 
ISO 14044. Тому під час оцінювання екологічної ефективності, 
так само як і під час ОЖЦ, застосовують багато важливих прин-
ципів, таких як перспективи життєвого циклу, повнота, метод 
функційних одиниць, повторювані особливості, прозорість і 
пріоритетність наукового підходу. Основними цілями стандар-
ту є: 

• описати чітку термінологію та загальні методичні прин-
ципи для оцінки екологічної ефективності; 

• створити умови для практичного застосування оцінки 
екологічної ефективності щодо широкого спектра систем про-
дукції (включаючи послуги); 

• забезпечити чітке керівництво з інтерпретації результа-
тів оцінки екологічної ефективності; 

• стимулювати прозору, точну й інформативну звітність ре-
зультатів оцінки екологічної ефективності. 

ISO 14051 описує загальну структуру обліковування ви-
трат, пов’язаних з матеріальними потоками (MFCA). MFCA – це 
інструмент обліку природоохоронної звітності, який допомагає 
організаціям краще зрозуміти їхнє матеріальне й енергетич-
не використання, втрати й пов’язані з цим витрати, викликані 
суттєвою неефективністю. MFCA здебільшого відстежує пото-
ки й запаси матеріалів усередині організації, кількісно оцінює 
ці матеріальні потоки у фізичних одиницях (наприклад, маса, 
об’єм) і оцінює витрати, пов’язані з потоками матеріалів і спо-
живанням енергії. MFCA застосовують до будь-якої організації, 
яка використовує матеріали та енергію, незалежно від її про-
дуктів, послуг, розміру, структури, місця розташування та наяв-
них систем управління та обліку. Теоретично MFCA можна за-
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стосовувати як інструмент обліку екологічного менеджменту в 
ланцюжку поставок як на початку, так і наприкінці виробничо-
го циклу, що може сприяти в розробленні комплексного підхо-
ду для поліпшення матеріальної та енергетичної ефективнос-
ті в ланцюжку поставок. Структура MFCA передбачає сценарії 
для поліпшення матеріальної та енергетичної ефективності в 
ланцюжку поставок, принципи успішного застосування MFCA 
в ланцюжку поставок, обмін інформацією, а також практичні 
кроки щодо реалізації MFCA в ланцюжку поставок. Розширення 
сфери дії MFCA серед безлічі організацій у ланцюжку поставок 
дає змогу розробити комплексний підхід до ефективнішого ви-
користання матеріалів та енергії. Це може сприяти різним еко-
номічним й екологічним вигодам для різних організацій у лан-
цюжку поставок. До них належить скорочення загальних втрат 
матеріалу (основні матеріали, енергетичні та допоміжні мате-
ріали), а, отже, надання загальних можливостей для зниження 
витрат, підвищення екологічної ефективності (наприклад, ско-
рочення викидів парникових газів і дещо вища ефективність 
матеріалів / енергії) і збільшення довіри, співпраці та плідних 
ділових відносин. Довірчі відносини між різними організація-
ми в ланцюжку поставок і збільшуване загальне розуміння їх-
ньої власної ситуації сприяють співпраці. Це також може стати 
стимулом для довготермінових контрактів за допомогою вза-
ємного співробітництва MFCA. Для досягнення ефективнос-
ті проекту MFCA, поширеного на ланцюжок поставок для всіх 
організацій, попередньою умовою є те, що організації, які спів-
працюють, прагнуть обмінюватися інформацією про процеси 
й пов’язані з ними потоки матеріалів та енергії для створення 
всебічного розуміння системи виробництва. MFCA може допо-
внювати наявні методи управління природокористуванням й 
управлінського обліку. Крім того, ретельна оцінка потоків мате-
ріалів і використання енергії на всіх етапах ланцюжка поставок 
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також може слугувати основою для комплексного управління 
сталістю. Наприклад, інформацію MFCA можна використовува-
ти для моніторингу екологічних показників або для визначен-
ня й пом’якшення ризиків у ланцюжку поставок. Керівництво 
для практичної реалізації обліку вартості матеріальних пото-
ків (MFCA) у ланцюжку поставок, принципи якого встановле-
ні стандартом ISO 14051:2011, надає міжнародний стандарт 
ISO 14052. Стандарт містить рекомендації щодо: 

• важливості інтеграції MFCA організаціями; 
• загального підходу до підвищення матеріальної та енер-

гетичної ефективності в ланцюжку поставок; 
• кроків для впровадження MFCA в ланцюжок поставок. 
ISO/TR 14062 визначає концепції та існуючі методи, що на-

лежать до інтегрування екологічних аспектів у проектування й 
розроблення продукції, де під “продукцією” розуміють товари 
та послуги. Цей стандарт може застосовуватися для розроблен-
ня документів, спеціалізованих для різних секторів економіки. 

Екологічні проблеми та пов’язані з ними наслідки для гос-
подарської діяльності можуть бути оцінені із застосуванням ме-
тодології екологічного оцінювання виробничих об’єктів та ор-
ганізацій (EASO). Стандарт ISO 14015 містить настанови щодо 
того, як провадити EASO за допомогою систематичної ідентифі-
кації екологічних аспектів та екологічних проблем, і визначен-
ня, за необхідності, їхніх наслідків для господарської діяльнос-
ті. Багато організацій прагне усвідомити, продемонструвати та 
поліпшити свою екологічну дієвість. Цього можна досягти ре-
зультативним управлінням тими складовими діяльності, про-
дукції та послуг, які можуть суттєво впливати на довкілля. 

ISO 14031 описує процес, який називають оцінюванням 
екологічної дієвості, що дає змогу організаціям вимірювати та 
оцінювати свою екологічну дієвість та обмінюватися інформа-
цією щодо екологічної дієвості, використовуючи її основні по-



198 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

казники. Оцінювання екологічної дієвості однаково можуть за-
стосовувати як малі, так і великі підприємства. Це можна вико-
ристати для підтримування системи екологічного управління, 
отож організація матиме змогу оцінити екологічну дієвість на 
відповідність своїй екологічній політиці, цілям, завданням та 
іншим критеріям щодо екологічної дієвості. Стандарт можуть 
застосовувати всі організації, незалежно від їхнього типу, роз-
міру, місця розташування та складності. Як національний стан-
дарт діє ДСТУ ISO/TR 14032, який містить приклади оцінюван-
ня екологічної характеристики (міжнародний стандарт скасо-
ваний) і який можна застосувати як довідник.

ISO 14034 визначає принципи, процедури та вимоги для ве-
рифікації екологічної технології (ETV). ETV уперше застосова-
на у США 1995 року. Пізніше аналогічні ініціативи реалізували 
в інших країнах – Канаді, деяких країнах ЄС, Японії, Південній 
Кореї, Філіппінах тощо. Метою ETV є забезпечення достовірної, 
надійної та незалежної верифікації функціонування екологіч-
них технологій. Під “екологічною технологією” розуміють тех-
нологію, яка створює додану вартість і/або вимірює екологічні 
параметри. Такі технології відіграють щораз важливішу роль у 
розв’язанні екологічних проблем і забезпеченні сталого розви-
тку. ETV сприяє захисту та збереженню довкілля шляхом стиму-
лювання й полегшення розуміння ринку інноваційних еколо-
гічних технологій, зокрема тих, які сприяють реалізації вдоско-
налених альтернативних варіантів. ETV застосовують до тих 
екологічних технологій, інноваційні особливості або технічні 
показники яких неможливо повністю відобразити у стандар-
тах на продукцію. Використовуючи у своїх положеннях лише 
об’єктивні дані, ETV забезпечує незалежне й неупереджене під-
твердження того, що вказані екологічні показники діяльності 
реалізують екологічними технологіями. ETV зміцнює ринко-
ву життєздатність інноваційних технологій шляхом забезпе-
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чення обґрунтованого прийняття рішень користувачами цих 
технологій.

Серія стандартів ISO 14020 стосується різноманітних підхо-
дів до застосування екологічних декларацій та маркувань, що 
вказують на екологічні характеристики та переваги продукції. 
Зокрема, ISO 14020 установлює принципи, якими варто керу-
ватися в розробленні та використанні екологічних маркувань 
та декларацій. Передбачають, що цей стандарт використову-
ватимуть спільно з іншими застосовними стандартами ISO се-
рії 14020. ISO 14021 установлює вимоги до екологічних само-
декларацій у вигляді формулювань, символів або зображень 
стосовно продукції (екологічні декларації типу ІІ) та містить 
пояснення окремих загальноприйнятих термінів, використо-
вуваних в екологічних твердженнях, визначає кваліфікаційні 
критерії їхнього використання, а також описує загальну мето-
дологію оцінення та перевірки екологічних самодекларацій та 
конкретні методи оцінення та перевірки деяких тверджень, по-
даних у стандарті. ISO 14024 встановлює принципи та методи, 
застосовані для розроблення програм екологічного маркуван-
ня типу I, включаючи вибір категорій продукції, екологічних 
критеріїв продукції і функціональних характеристик продукції, 
а також для оцінювання та демонстрування відповідності. Цей 
стандарт також установлює процедури сертифікації для при-
своєння екологічного маркування. ISO/TR 14025 ідентифікує й 
описує елементи та питання, що стосуються екологічних декла-
рацій типу III та відповідних програм, включаючи технічні мір-
кування, оформлення та розповсюдження декларацій, а також 
адміністративні міркування щодо розроблення та/чи випуску 
екологічної декларації. ISO 14026 містить принципи, вимоги та 
настанови щодо повідомлення про екологічні аспекти та потен-
ційний вплив на довкілля продукту, пов’язаний з конкретною 
проблемою. ISO/TS 14027 містить принципи, вимоги та наста-



200 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

нови щодо розроблення, перегляду, реєстрації та оновлення 
правил категорії продукції в рамках екологічної декларації 
типу III або програм вуглецевого сліду, які базуються на основі 
ОЖЦ відповідно до ISO 14040 та ISO 14044, а також ISO 14025, 
ISO 14046 і ISO/TS 14067. Стандарт також надає інструкції щодо 
способів інтеграції додаткової екологічної інформації, незалеж-
но від того, чи вона ґрунтується на ОЖЦ, на основі узгоджено-
го та науково обґрунтованого способу відповідно до стандарту 
ISO 14025. 

ISO 14033 встановлює керівні принципи та наводить при-
клади для складання та передачі кількісної екологічної інфор-
мації. Стандарт призначений для підтримання застосування 
стандартів і звітів, які стосуються екологічного управління. 
Стандарт містить настанови щодо збирання кількісних еколо-
гічних даних та інформації, а також щодо застосування відпо-
відних методів. Крім того, містить настанови щодо загальних 
принципів, політики, стратегії та діяльності, які необхідні ор-
ганізаціям, щоб отримати кількісну екологічну інформацію для 
виконання внутрішніх та/або зовнішніх завдань. У стандарті 
розглядають питання, пов’язані з визначанням, збиранням, об-
роблянням, інтерпретуванням та поданням кількісної еколо-
гічної інформації. 

Однією з актуальних проблем, з якими зіштовхуються ор-
ганізації за наявності або відсутності системи екологічного 
управління, є обмін екологічною інформацією. ISO 14063 вста-
новлює рекомендації для організацій з основних принципів, 
політики, стратегії та діяльності, пов’язаних з внутрішнім і зов-
нішнім обміном екологічною інформацією. 

До серії 14000 належить також комплект стандартів ISO, що 
розглядають питання зміни клімату та емісії парникових газів. 
Зокрема, три частини стандарту ISO 14064 встановлюють вимо-
ги до обліку та перевірки парникових газів для впровадження 
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проектів щодо скорочення викидів парникових газів. ISO 14065 
доповнює стандарт ISO 14064, визначаючи вимоги щодо акре-
дитації або визнання органів, які здійснюють перевірку вики-
дів парникових газів, керуючись ISO 14064 або іншими норма-
тивними документами. 

З урахуванням глобальної проблеми щодо доступності чи-
стої води, Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) роз-
робила стандарт ISO 14046. Стандарт призначений для органі-
зацій, які прагнуть мінімізувати водокористування без шкоди 
для своєї господарської діяльності. Його автори акцентували 
увагу на терміні “водний слід”, який відображає кількість води, 
що витрачається при наданні будь-якої послуги або виготов-
ленні будь-якого продукту. Стандарт встановлює вимоги та ке-
рівні принципи для кількісної оцінки та звітності щодо водно-
го сліду. Оцінку водного сліду відповідно до ISO 14046 можуть 
проводити як окремо, де оцінюють тільки вплив, пов’язаний з 
водою, або як частину оцінки життєвого циклу. Крім того, за-
лежно від мети й обсягу оцінки, можливі різні варіанти вибору 
й підходи до моделювання. Ілюстративні приклади того, як за-
стосовувати ISO 14046 для оцінки водного сліду на основі оцін-
ки життєвого циклу, містить ISO/TR 14073. 

ІSO 14055–1 надає рекомендації щодо розвитку ефективних 
методів боротьби з деградацією земель та опустелюванням. 
Стандарт посилається на заходи втручання з метою запобіган-
ня або зменшення деградації земель та заходи з оновлення з 
метою поліпшення продуктивності та відновлення екосистеми, 
де земля вже погіршена. Оскільки управління земельними ре-
сурсами безпосередньо позначається на засобах існування лю-
дей та їхньому здоров’ї, стандарт порушує різні теми, які треба 
розглядати, обираючи ефективні методи, такі, наприклад, як 
ставлення до прав людини, лісове управління й сільськогоспо-
дарські методи, умови клімату та промислові заходи тощо. Та-
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кож стандарт містить керівництво щодо моніторингу та звіт-
ності про впровадження передової практики. 

Поняття та їхні визначення, пов’язані з управлінням на-
вколишнім середовищем, що використовують у серії ISO 14000, 
містить стандарт ISO 14050.

Система екологічного управління є інструментом, який дає 
змогу організації:

 визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи 
послуг;

 оцінити їхній вплив на довкілля;
 розробити та впровадити дії з запобігання забрудненню;
 встановити контроль за впливом та застосовувати ко-

ригувальні заходи;
 визначити застосовні екологічні законодавчі та норма-

тивні вимоги;
 забезпечити діяльність відповідно до екологічного за-

конодавства України;
 визначати та досягати екологічних цілей;
 поліпшувати екологічні характеристики;
 збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні 

інтереси;
 своєчасно адаптуватися до умов, що постійно змінюються.
До потенційних вигод, пов’язаних із впровадженням ефек-

тивної системи екологічного управління, належать:
 поліпшення репутації організації в очах громадськості, 

органів державної влади, інвесторів;
 поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами;
 укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
 отримання права на пільгове оподаткування;
 вдосконалення управління витратами;
 зменшення кількості інцидентів, що спричиняють юри-

дичну відповідальність;
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 заощадження сировини, матеріалів та енергії.
У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі стандар-

тизації ISO прийняті нові версії стандартів ISO 9000:2015 та 
ISO 9001:2015. Це п’ята редакція популярного у всьому світі 
сімейства стандартів. Перша версія цього стандарту прийгята 
1987 р.

Стандарт ISO 9001 є однією з моделей управління діяльніс-
тю організації з метою забезпечення її результативності.

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління під-
приємством допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх 
запитань:

 поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну 
основу для ініціатив щодо сталого розвитку;

 покращити якість продукції та послуг і водночас підви-
щити задоволеність своїх замовників;

 стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зо-
внішніх ринках;

 реалізовувати продукцію за світовими цінами;
 налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зо-

крема, щодо отримання інвестицій);
 отримати переваги перед конкурентами за участі у тендерах;
 забезпечити прозорість та легкість управління діяльніс-

тю організації;
 запровадити механізм постійного покращення системи 

управління та підвищити ефективність роботи співробітників 
на всіх рівнях.

Внутрішні результати, що отримує організація від запрова-
дження системи управління якістю, напряму залежать від зу-
силь, що вона докладає для покращення своєї діяльності. Зов-
нішні переваги організація отримує, сертифікуючи свою систе-
му управління якістю у незалежному компетентному органі з 
сертифікації.
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Основу стандартів на системи управління якістю формують 
сім принципів:

 орієнтація на замовника;
 лідерство;
 діяльність персоналу;
 процесний підхід;
 поліпшення;
 прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 керування зв’язками.
Одним із ключових принципів побудови системи менедж-

менту якості, відповідно до вимог ISO 9001, є процесний під-
хід: діяльність організації складається з низки взаємозалежних 
процесів, які функціонують як цілісна система. При цьому ви-
хідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. 
Отож процесний підхід полягає в систематичній діяльності 
щодо визначення процесів, їхньої послідовності й взаємодії, 
управління процесами й зв’язками між ними.

Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управ-
ління якістю організації необхідно:

 визначити процеси, потрібні для системи управління 
якістю та їхнього застосування в межах організації;

 визначити необхідні входи цих процесів і очікувані від 
них виходи;

 визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
 визначити та застосовувати критерії та методи (зокре-

ма, моніторинг, вимірювання та відповідні показники дієвості), 
потрібні для забезпечування результативності функціонуван-
ня та контролювання цих процесів;

 визначити ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпе-
чувати їх;

 призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями 
щодо цих процесів;
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 розглядати ризики та можливості;
 оцінювати ці процеси та запроваджувати будь-які змі-

ни, потрібні для забезпечування того, щоб ці процеси досягали 
своїх передбачених результатів;

 поліпшувати процеси та систему управління якістю.
Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і 

не передбачають забезпечення однаковості структури систем 
управління якістю або однаковість документації, тому що за-
стосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, 
розміру та продукції, що випускається (послуги, що надається).

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менедж-
менту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона 
праці, фінансовий менеджмент), але дає змогу організації інте-
грувати свою систему менеджменту якості з відповідними ви-
могами загальної системи менеджменту.

Розвитком вимог ISO 9001 є стандарт ISO 9004, що не при-
значений для цілей сертифікації. Вимоги ISO 9004 рекоменду-
ють як керівництво для організацій, які бажають перевищити 
вимоги ISO 9001 з метою вдосконалення та досягнення сталого 
розвитку: концепція ISO 9001 спрямована на досягнення по-
ставлених цілей, а виконання положень ISO 9004 дає змогу до-
сягати поставлені цілі з більшою ефективністю [119].

Керівні вказівки щодо здійснення аудитів систем управ-
ління, у тім числі систем екологічного управління, зокрема, 
принципів аудиту, управління програмами аудиту, проведення 
аудитів, компетенції аудиторів, аудиторських груп, осіб, відпо-
відальних за управління програмами аудиту, містить стандарт 
ISO 19011.

Існує чітка паралель між вимогами до організації систе-
ми управління якістю та системи екологічного управління. 
Ядром філософії менеджменту в розвинених країнах вважають 
концепцію загального управління якістю – TQM (Total Quality 
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Management), яка націлена на ефективне управління якістю 
продукції і послуг (від етапу отримання сировини до етапу 
остаточного розміщення відходів). Поява концепції загально-
го управління якістю пов’язана із зусиллями фахівців у сфері 
ефективності промислових систем, які у 20-х роках XX ст. по-
чали систематично досліджувати методи організації виробни-
цтва. Модель Демінга розроблена американським інженером 
Чарльзом Демінгом, “батьком” концепції загального управлін-
ня якістю. Цю модель широко використовують у всьому світі 
при вдосконаленні організації та управління взагалі й еколо-
гічного управління зокрема. Модель Демінга для управління 
якістю, використана в міжнародних стандартах серії ISO 9000, є 
основою для переважної більшості систем екологічного управ-
ління в організаціях. Відповідно до цієї моделі, дії організації 
поділяють на чотири фази: плануй (визначають загальні цілі 
та завдання організації, а також розробляють методи їхнього 
досягнення) – виконуй (реалізують прийнятий план і впро-
ваджують узгоджені заходи щодо досягнення цілей організа-
ції) – перевіряй (заходи, вжиті згідно з планом, перевіряють з 
точки зору їхньої технічної й економічної ефективності, отри-
мані результати порівнюють із запланованими) – дій (коригу-
вальні дії: виявляють та усувають усі помилки або недоліки, 
після чого план можуть переглянути й адаптувати до умов, що 
змінилися, а процедури вдосконалити або переробити). Фак-
тично, будь-яка система екологічного управління, розроблю-
вана або чинна сьогодні в тій чи іншій організації, побудована 
на основі цієї моделі. Усі національні та міжнародні стандарти 
у сфері систем екологічного управління також засновані на цій 
моделі (зокрема, саме ця концепція закладена в структуру стан-
дарту ISO 14001).
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7.4. Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü 
â ÑÅÓ òà ÑÓß

Стандарт ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. 
Словник термінів подає основоположні поняття стосовно сис-
тем екологічного управління (СЕУ) та забезпечує основу для 
інших стандартів СЕУ.

Аудит (audit) – систематичний, незалежний і задокументо-
ваний процес отримання доказів аудиту та їхнього об’єктивного 
оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання критеріїв 
аудиту.

Примітки: 1. Внутрішній аудит провадить сама організація або зо-
внішня сторона за її дорученням; 2. Аудит може бути скомбінованим 
аудитом (коли поєднують аудити двох або більше сфер діяльності); 
3. Підтвердженням незалежності може бути відсутність відповідаль-
ності за дію, аудит якої провадять, чи відсутність упередженості та 
конфлікту інтересів; 4. “Докази аудиту” охоплюють протоколи, викла-
ди фактів або іншу інформацію, що стосуються критеріїв аудиту та які 
можна перевірити; “критерії аудиту” – сукупність політик, методик 
або вимог, використовуваних як еталон, з яким порівнюють докази 
аудиту. 

Аутсорсинг; передавання виконання сторонньому вико-
навцю (outsource) – укладання угоди, за якою частину функ-
ції чи процесу організації виконуватиме стороння організа-
ція. 

Примітка. Стороння організація є поза сферою застосування 
системи управління, тоді як функція чи процес, передані сторон-
ньому виконавцю, охоплено сферою застосування. 

Вимірювання (measurement) – процес визначання величини.
Вимога (requirement) – сформульовані потреба чи очікуван-

ня, загальнозрозумілі чи обов’язкові.
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Примітки: 1. “Загальнозрозумілі” означає, що є звичайною чи за-
гальноприйнятою практикою для організації та зацікавлених сторін 
уважати потребу чи очікування, про які йдеться, самі по собі зрозумі-
лими; 2. Установлена вимога – це вимога, сформульована, наприклад, 
у задокументованій інформації; 3. Окрім правових вимог, вимоги, які 
організація вирішує дотримувати, стають обов’язковими для неї. 

Відповідність (conformity) – виконання вимоги. 
Вплив на довкілля (environmental impact) – зміна в довкіллі, 

несприятлива чи сприятлива, яку цілком або частково спричи-
нено екологічними аспектами організації.

Дієвість; характеристика (performance) – вимірний 
результат. 

Примітки: 1. Дієвість може бути пов’язана як з кількісними, так 
і з якісними отриманими даними; 2. Дієвість може стосуватися керу-
вання роботами, процесами, продукцією (зокрема, послугами), систе-
мами чи організаціями. 

Довкілля (environment) – середовище, у якому функціонує 
організація, охоплюючи атмосферне повітря, водні об’єкти, зе-
мельні ділянки, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також 
взаємозв’язки між ними.

Примітки: 1. Середовище може простягатися від середовища 
організації до місцевої, регіональної та глобальної системи; 2. Сере-
довище може бути описане щодо біорозмаїття, екосистеми, клімату та 
інших характеристик. 

Екологічна дієвість; екологічна характеристика (environ-
mental performance) – дієвість, пов’язана з управлінням еколо-
гічними аспектами.

Примітка. У системі екологічного управління результати можуть 
бути виміряні щодо екологічної політики організації, її екологічних 
цілей або інших критеріїв за допомогою показників. 
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Екологічна політика (environmental policy) – наміри та спря-
мованість організації щодо своєї екологічної дієвості, офіційно 
проголошені її найвищим керівництвом. 

Екологічна самодекларація (self–declared environmental 
claim) – екологічне твердження, яке робиться (без проведен-
ня незалежної сертифікації третьою стороною) виробника-
ми, імпортерами, дистриб’юторами, роздрібними торговцями 
або будь-якою особою, для якої таке твердження може бути 
корисним. 

Екологічна ціль (environmental objective) – ціль, установлена 
організацією відповідно до своєї екологічної політики. 

Екологічне маркування (environmental label), екологічна де-
кларація (environmental declaration) – твердження, у якому за-
значені екологічні аспекти певної продукції.

Екологічне твердження (environmental claim) – формулю-
вання, символ чи зображення, яке визначає певний екологічний 
аспект продукції, його компонента або пакування. Екологічне 
твердження може бути зроблене на етикетці, яку прикріплю-
ють до продукції чи пакування, у документації на продукцію, 
технічних бюлетенях, рекламних матеріалах, у мережі телемар-
кетингу, а також у цифрових чи електронних засобах інформа-
ції, таких як Інтернет. 

Екологічний аспект (environmental aspect) – елемент діяль-
ності організації або її продукції чи послуг, який взаємодіє чи 
може взаємодіяти з довкіллям.

Примітки: 1. Екологічний аспект може спричиняти вплив(и) на 
довкілля. Суттєвий екологічний аспект – це такий екологічний аспект, 
який спричиняє чи може спричинити суттєвий вплив (або кілька сут-
тєвих впливів) на довкілля; 2. Суттєвий екологічний аспект установ-
лює організація за одним або кількома критеріями. 

Життєвий цикл (life cycle) – послідовні та взаємопов’язані 
стадії продуктивної системи (чи послуги) – від придбання си-
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ровини чи її добування з природних ресурсів до остаточного 
видалення.

Примітка. Стадії життєвого циклу охоплюють придбання сиро-
вини, матеріалів, проектування, виготовлення, транспортування/по-
стачання, використання, обробляння в кінці строку використання та 
остаточне видалення. 

Задокументована інформація (documented information) – ін-
формація, яку організація має контролювати та підтримувати в 
актуальному стані, та носій, на якому її розміщено. 

Примітки: 1. Задокументована інформація може бути подана в 
будь-якому форматі та на будь-яких носіях і походити з будь-якого 
джерела; 2. Задокументована інформація може стосуватися: 

• системи екологічного управління, зокрема, пов’язаних з нею 
процесів; 

• інформації, розробленої для того, щоб організація функціонува-
ла (можуть згадувати як документацію); 

• доказу досягнених результатів (можуть згадувати як 
запис). 

Запобігання забрудненню (prevention of pollution) – викорис-
тання процесів, методів, засобів, матеріалів, продукції, послуг 
або енергії для уникнення, зменшення чи регулювання (окре-
мо чи в поєднанні) утворювання, викидання чи скидання будь-
якого виду забруднювальних речовин або відходів, щоб змен-
шити несприятливі впливи на довкілля. 

Примітка. Запобігання забрудненню може стосуватися посла-
блення чи усунення джерела забруднювання, зміни в процесі, продук-
ції чи послугах, ефективного використання ресурсів, заміни матеріа-
лів і виду енергії, їх повторного використання, відновлення, рециклі-
зації, утилізації та оброблення. 

Зацікавлена сторона (interested party) – особа чи органі-
зація, яка може вплинути на рішення чи діяльність, зазнає 
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впливу чи сприймає себе такою, що зазнає впливу рішень або 
діяльності. 

Приклад. Замовники, громадські об’єднання, постачальники, ре-
гуляторні органи, неурядові організації, інвестори та працівники. 

Інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (life cycle 
inventory analysis); IАЖЦ (LCI) – етап оцінювання життєвого ци-
клу, що охоплює збирання та узагальнення даних і кількісне 
визначення вхідних потоків та вихідних потоків продукційної 
системи протягом її життєвого циклу. 

Інтерпретування життєвого циклу (life cycle interpretation) – 
етап оцінювання життєвого циклу, на якому результати інвен-
таризаційного аналізування чи оцінювання впливу або й того, і 
того оцінюють відповідно до визначеної цілі та сфери застосу-
вання, щоб зробити висновки й підготувати рекомендації.

Компетентність (competence) – здатність застосовувати 
знання та навички для досягнення передбачених результатів.

Коригувальна дія (corrective action) – дія, яку виконують, 
щоб усунути причину невідповідності та запобігти її повторно-
му виникненню.

Примітка. Може бути кілька причин невідповідності. 

Моніторинг (monitoring) – визначання стану системи, про-
цесу чи роботи.

Примітка. Для визначення стану може бути потрібно перевіряти, 
проконтролювати чи критично спостерігати. 

Найвище керівництво (top management) – особа чи група 
осіб, яка спрямовує та контролює діяльність організації на най-
вищому рівні.

Примітки: 1. Найвище керівництво має право делегувати повно-
важення та забезпечувати ресурси в межах організації; 2. Якщо сфера 
застосування системи управління охоплює тільки частину організа-
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ції, то до найвищого керівництва належать ті, хто спрямовує та конт-
ролює цю частину організації. 

Невідповідність (nonconformity) – невиконання вимоги. 
Обов’язкові для дотримання відповідності вимоги 

(compliance obligation), правові та інші вимоги (legal requirements 
and other requirements) – правові вимоги, яких організація пови-
нна дотримуватися, а також інші вимоги, яких організація до-
тримується чи вирішує дотримуватися.

Примітки: 1. Обов’язкові для дотримання відповідності вимоги 
стосуються системи екологічного управління; 2. Обов’язкові для до-
тримання відповідності вимоги можуть бути сформульовані на основі 
обов’язкових вимог, таких як застосовні закони та регуляторні акти 
чи добровільні зобов’язання, зокрема, стандарти організації та галу-
зеві стандарти, договірні взаємовідносини, кодекси усталеної практи-
ки та угоди з громадськими групами чи неурядовими організаціями. 

Організація (organization) – особа чи група людей, які мають 
власні функції з відповідальністю, повноваженнями та взаємо-
відносинами, щоб досягати своїх цілей. 

Примітка. Поняття організації охоплює (але не обмежується) ін-
дивідуального торговця, компанію, корпорацію, фірму, підприємство, 
орган влади, товариство, асоціацію, доброчинну організацію чи уста-
нову або частину чи їхню комбінацію, об’єднані чи ні, державні або 
приватні. 

Оцінювання впливу протягом життєвого циклу (life cycle 
impact assessment); ОВЖЦ (LCIA) – етап оцінювання життє-
вого циклу, спрямований на розуміння й оцінювання вели-
чини та значущості потенційних впливів на довкілля, які 
чинить продукційна система протягом життєвого циклу 
продукції. 

Оцінювання життєвого циклу (life cycle assessment); 
ОЖЦ (LCA) – збирання й оцінювання інформації щодо вхід-
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них потоків, вихідних потоків і потенційних впливів на до-
вкілля протягом життєвого циклу продукційної системи.

Показник; індикатор (indicator) – ознака, яка дає змогу оці-
нити умови та стан виконання робіт, керування чи характерис-
тику. 

Постійне поліпшування (continual improvement) – повторю-
вана дія щодо підвищення дієвості.

Примітки: 1. Підвищення дієвості пов’язане із застосуванням сис-
теми екологічного управління для підвищення екологічної дієвості 
відповідно до екологічної політики організації; 2. Дії необов’язково 
виконувати в усіх сферах одночасно чи без перерви. 

Продукція (product) – будь-які матеріали, товари, вироби чи 
послуги.

Примітки: 1. Продукцію можна розподілити за такими категоріями: 
• послуги (наприклад, перевезення); 
• інтелектуальна продукція (наприклад, комп’ютерна програма, 

словник); 
• технічні засоби (наприклад, механічна частина двигуна); 
• перероблені матеріали (наприклад, мастило). 
2. Послуги мають матеріальні та нематеріальні елементи. Надан-

ня послуги може охоплювати, наприклад: 
• дії, виконувані з матеріальною продукцією, поданою замовни-

ком (наприклад, з автомобілем, що підлягав ремонту); 
• дії, виконувані з нематеріальною продукцією, поданою замов-

ником (наприклад, з декларацією про доходи, необхідною для повер-
нення податку); 

• подання нематеріальної продукції (наприклад, подання інфор-
мації в контексті передавання знань); 

• створення сприятливих умов для замовника (наприклад, у готе-
лях і ресторанах). 
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До інтелектуальної продукції належить інформація, що є, 
зазвичай, нематеріальною і може набувати форми підходів, ді-
лових угод або методик. Технічні засоби, зазвичай, матеріальні, 
і їхня кількість становить обчислювану характеристику. Пере-
роблені матеріали, зазвичай, матеріальні, і їхня кількість є ха-
рактеристикою, яку не можна підрахувати. 

Продукційна система (product system) – сукупність одинич-
них процесів з елементарними потоками та потоками продук-
ції, яка виконує одну чи кілька визначених функцій і відобра-
жає життєвий цикл продукції.

Проектування та розробляння (design and development) – 
сукупність процесів, які перетворюють вимоги в установлені 
характеристики чи в технічні умови на продукцію, процес або 
систему.

Примітки: 1. Терміни “проектування” та “розробляння” іноді ви-
користовують як синоніми, а іноді – для визначення різних стадій за-
гального втілення задуму у виріб; 2. Розробляння продукції – це вті-
лювання задуму щодо продукції від планування до випуску продукції 
на ринок і її аналізування. У межах цього процесу, щоб довести про-
дукцію до практичного використання, застосовують ділові стратегії, 
маркетингові міркування, методи дослідження та проектні підходи. 
Розробляння передбачає поліпшування й модифікування наявних 
продукції чи процесів; 3. Проектування та розробляння продукції з 
ураховуванням екологічних аспектів можна також назвати “проекту-
ванням заради довкілля” (DFE), “еко-проектуванням”, “екологічною 
частиною розширеної відповідальності за продукцію” тощо. 

Процес (process) – сукупність взаємопов’язаних або взаємо-
дійних дій, що перетворює входи на виходи.

Примітка. Процес може бути задокументовано чи незадокумен-
товано. 
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Ризик (risk) – вплив невизначеності.
Примітки: 1. Вплив – це відхил, позитивний або негативний, від 

очікуваного; 2. Невизначеність – це стан нестачі навіть часткової ін-
формації щодо розуміння чи знання події, її наслідку чи ймовірності; 
3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та мож-
ливі наслідки чи на їх поєднання; 4. Ризик часто подають з погляду 
поєднання наслідків події (охоплюючи зміни в обставинах) і ймовір-
ністю її виникнення. 

Ризики та можливості (risks and opportunities) – потенційні 
несприятливі наслідки (загрози) та потенційні сприятливі на-
слідки (можливості). 

Результативність (effectiveness) – ступінь реалізації запла-
нованих робіт і досягнення запланованих результатів. 

Система екологічного управління (environmental management 
system) – частина системи управління, яку використовують для 
керування екологічними аспектами, виконання обов’язкових 
для дотримання відповідності вимог та вирішення питань, 
пов’язаних з ризиками та можливостями.

Система управління (management system) – сукупність 
взаємопов’язаних або взаємодійних елементів організації для 
формування політик і встановлення цілей та процесів, щоб до-
сягати цих цілей.

Примітки: 1. Система управління може стосуватись однієї сфе-
ри діяльності чи кількох сфер (наприклад, управління якістю, еко-
логічного управління, управління охороною здоров’я та безпекою 
праці, енергетичного управління, управління фінансами); 2. Еле-
менти системи – структура організації, функції та обов’язки, пла-
нування та функціонування, оцінювання дієвості та поліпшування; 
3. Сфера застосування системи управління може охоплювати всю 
організацію, конкретні та ідентифіковані функціональні підрозді-
ли організації, конкретні та ідентифіковані ділянки організації чи 
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один або кілька функціональних підрозділів у межах групи органі-
зацій. 

Стандарт – нормативний документ, заснований на консен-
сусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загаль-
ного й неодноразового використання правила, настанови або 
характеристики щодо діяльності чи її результатів та спрямова-
ний на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в 
певній сфері. 

Стандартизація – діяльність, що полягає в установленні 
положень для загального та неодноразового використання 
щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на до-
сягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній 
сфері. 

Умови довкілля (environmental condition) – стан або характе-
ристика довкілля, визначені в певний момент часу. 

Ціль (objective) – результат, який має бути досягнено.
Примітки: 1. Ціль може бути стратегічною, тактичною чи опера-

тивною; 2. Цілі можуть стосуватися різних сфер (наприклад, фінансо-
ві цілі, цілі щодо охорони здоров’я та безпеки праці, екологічні цілі) та 
їх можна застосовувати на різних рівнях (наприклад, стратегічні цілі, 
цілі для всієї організації, цілі проекту, цілі щодо продукції, послуги та 
процесу); 3. Ціль може бути виявлена іншими способами, наприклад, 
як передбачуваний результат, призначеність, операційний критерій, 
як екологічна ціль, або з використанням інших слів подібного значен-
ня (наприклад, мета, орієнтир або завдання). 

Стандарт ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. 
Основні положення та словник термінів подає основоположні 
поняття, принципи та словник термінів стосовно систем управ-
ління якістю (СУЯ) та забезпечує основу для інших стандартів 
СУЯ.

– Основоположні поняття: 
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Якість. Організація, орієнтована на якість, сприяє форму-
ванню культури, що має результатом поведінку, ставлення, ді-
яльність і процеси, які додають цінність через задоволення по-
треб і очікувань замовників й інших відповідних зацікавлених 
сторін. Якість продукції та послуг організації визначають здат-
ністю задовольняти замовників, а також передбаченим і непе-
редбаченим впливом на відповідні зацікавлені сторони. Якість 
продукції та послуг охоплює не тільки їхні передбачені функції 
та характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь 
для замовника. 

Система управління якістю. СУЯ охоплює дії, за допомогою 
яких організація ідентифікує свої цілі та визначає процеси й 
ресурси, потрібні для досягнення бажаних результатів. СУЯ ке-
рує взаємодійними процесами та ресурсами, потрібними, щоб 
створити цінності та здобути результати для відповідних заці-
кавлених сторін. СУЯ дає змогу найвищому керівництву опти-
мізувати використання ресурсів, ураховуючи короткострокові 
та довгострокові наслідки його рішень. СУЯ забезпечує засоби 
ідентифікування дій щодо вирішування передбачених і непе-
редбачених наслідків у постачанні продукції та наданні послуг. 

Середовище організації. Розуміння середовища організації – 
це процес. Цей процес визначає чинники, які впливають на при-
значеність, цілі та сталість організації. Він ураховує внутрішні 
чинники, зокрема цінності, культуру, знання та дієвість органі-
зації, а також ураховує зовнішні чинники, такі як правове, тех-
нологічне, конкурентне, ринкове, культурне, соціальне та еко-
номічне середовища. Приклади того, як може бути виявлено 
призначеність організації, є її бачення, місія, політики та цілі. 

Зацікавлені сторони. Поняття зацікавлених сторін простя-
гається поза межі зосередженості лише на замовнику. Важливо 
враховувати всі відповідні зацікавлені сторони. Частину проце-
су розуміння середовища організації становить ідентифікуван-
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ня її зацікавлених сторін. Відповідні зацікавлені сторони – це 
ті, з якими пов’язано значний ризик для сталості організації, 
якщо їхні потреби та очікування не буде виконано. Організації 
визначають, які результати необхідно подати цим відповід-
ним зацікавленим сторонам, щоб знизити цей ризик. Органі-
зації привертають увагу відповідних зацікавлених сторін, від 
яких залежить їхній успіх, залучають їх і зберігають їхню під-
тримку. 

Підтримання. Підтримання СУЯ з боку найвищого керівни-
цтва та задіяність персоналу дають змогу: 

 забезпечувати адекватні людські та інші ресурси; 
 здійснювати моніторинг процесів і результатів; 
 визначати та оцінювати ризики та можливості; 
 запроваджувати відповідні дії. Відповідальне придбан-

ня, розподілення, обслуговування, поліпшення та утилізація 
ресурсів сприяють організації в досяганні її цілей. 

Персонал. Люди становлять суттєво важливий ресурс в 
організації. Дієвість організації залежить від того, як персо-
нал поводить себе в межах системи, у якій він працює. У ме-
жах організації персонал стає задіяним і діє згуртовано в разі 
спільного розуміння політики у сфері якості та результатів, які 
бажає здобути організація. 

Компетентність. СУЯ є максимально результативною, якщо 
всі працівники розуміють, які навички, навчання, освіта та до-
свід потрібні для виконання їхніх функцій і обов’язків та засто-
совують їх. Найвище керівництво зобов’язане забезпечити мож-
ливості для персоналу розвивати необхідну компетентність.

Обізнаність. Обізнаність тоді набута, коли персонал розу-
міє свої обов’язки й те, як його дії сприяють досягненню цілей 
організації. 

Обмінювання інформацією. Сплановане та результативне 
внутрішнє (тобто по всій організації) та зовнішнє (тобто з від-
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повідними зацікавленими сторонами) обмінювання інформа-
цією сприяє задіяності персоналу та підвищеному розумінню: 

 середовища організації; 
 потреб і очікувань замовників й інших відповідних за-

цікавлених сторін; 
 СУЯ. 
– Принципи управління якістю: 
Орієнтація на замовника. Основну увагу в управлінні якіс-

тю приділяють задоволенню вимог замовника та прагненню до 
перевершення його очікувань. Обґрунтування Сталого успіху 
досягають, якщо організація привертає та утримує довіру за-
мовників й інших відповідних зацікавлених сторін. Кожен ас-
пект взаємодії із замовником становить можливість створити 
більшу цінність для замовника. Розуміння поточних і майбутніх 
потреб замовників й інших зацікавлених сторін сприяє сталому 
успіху організації. Перелічимо деякі можливі ключові вигоди: 

 збільшення цінності для замовника; 
 збільшення задоволеності замовника; 
 поліпшення лояльності замовника; 
 збільшення кількості повторних бізнесових операцій; 
 покращення репутації організації; 
 розширення бази замовників; 
 збільшення доходів і ринкової частки. 
Можливі дії охоплюють: 
 визнання безпосередніх і опосередкованих замовників 

як таких, що одержують цінність від організації; 
 розуміння поточних і майбутніх потреб та очікувань за-

мовників; 
 пов’язування цілей організації з потребами та очікуван-

нями замовників; 
 доведення до відома всіх в організації про потреби та 

очікування замовників; 
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 планування, проектування, розроблення, виготовлен-
ня, доставлення та підтримання продукції та послуг, щоб задо-
вольнити потреби й очікування замовника; 

 вимірювання та моніторинг рівня задоволеності замов-
ника й виконання відповідних дій; 

 визначення та виконання дій щодо потреб і доречних 
очікувань відповідних зацікавлених сторін, які можуть позна-
читися на задоволеності замовника; 

 активне управління стосунками із замовниками для до-
сягнення сталого успіху. 

Лідерство. Керівники на всіх рівнях установлюють єдність 
призначеності та напрямів розвитку і створюють умови для за-
діяння персоналу до досягнення цілей організації у сфері якос-
ті. Створення єдності призначеності, спрямування і задіяності 
персоналу дає змогу організації узгоджувати свої стратегії, по-
літики, процеси та ресурси для досягнення своїх цілей. Деякі 
можливі ключові вигоди: 

 підвищення результативності та ефективності в досяг-
ненні цілей організації у сфері якості; 

 покращення координації процесів організації;
 поліпшення інформаційного зв’язку між рівнями та 

функціями організації;
 розвинення та поліпшення спроможності організації та 

її персоналу отримувати бажані результати. 
Можливі дії охоплюють: 
 інформування персоналу організації про її місію, бачен-

ня, стратегію, політики та процеси; 
 створення та підтримання спільних цінностей, справед-

ливості та етичних моделей поведінки на всіх рівнях організації; 
 формування культури довіри та чесності; 
 заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всієї 

організації; 



221

Ðîçä³ë 7

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ßÊ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ßÊ²ÑÒÞ

 забезпечення того, щоб керівники на всіх рівнях слугу-
вали позитивними прикладами для персоналу в організації; 

 забезпечення персоналу необхідними ресурсами, на-
вчанням і наданням повноважень, щоб діяти прозоро та відпо-
відально; 

 надихання, заохочування та визнання внеску 
персоналу. 

Задіяність персоналу. Компетентний, правочинний та за-
діяний персонал на всіх рівнях в організації – суттєво важли-
вий для покращення спроможності організації створювати цін-
ність. Щоб результативно та ефективно керувати організацією, 
важливо поважати та залучати весь персонал на всіх рівнях. Ви-
знання, правонаділення та підвищення компетентності сприяє 
задіяності персоналу до досягнення цілей організації у сфері 
якості. Деякі можливі ключові вигоди: 

 поліпшене розуміння персоналом цілей організації у 
сфері якості та підвищена мотивація до їхнього досягнення; 

 підвищення залученості персоналу до діяльності з по-
ліпшення; 

 підвищення фахового розвитку, ініціативності та креа-
тивності персоналу; 

 підвищення задоволеності персоналу; 
 збільшення довіри та співпраці в межах усієї організації; 
 збільшення уваги до спільних цінностей і культури в 

усій організації. 
Можливі дії охоплюють: 
 спілкування з персоналом задля сприяння його розумін-

ню важливості його власного внеску;
 сприяння співпраці в усій організації; 
 сприяння відвертому обговоренню та обмінюванню 

знаннями й досвідом; 
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 уповноваження персоналу визначати обмежувальні 
чинники в роботі і без остраху брати на себе ініціативи; 

 визнання та винагородження персоналу за його внесок, 
набуття знань і самовдосконалення;

 надання можливості самооцінювати роботу з погляду 
реалізації особистих цілей; 

 проведення обстеження, щоб оцінити рівень задоволе-
ності персоналу, інформування про його результати і виконан-
ня відповідних дій. 

Процесний підхід. Узгоджені та передбачувані результа-
ти досягають результативніше та ефективніше, якщо діяль-
ність розуміють та нею керують як взаємозв’язаними проце-
сами, які функціонують як цілісна система. СУЯ складається із 
взаємозв’язаних процесів. Розуміння того, як ця система отри-
мує результати, дає змогу організації оптимізувати систему та 
її дієвість. Деякі можливі ключові вигоди:

 підвищення здатності зосереджувати зусилля на ключо-
вих процесах і можливостях для поліпшення; 

 послідовні та передбачувані результати в системі узго-
джених процесів; 

 оптимізована дієвість завдяки результативному управ-
лінню процесами, ефективному використанню ресурсів і зни-
женню міжфункціональних бар’єрів; 

 забезпечена змога організації формувати довіру заці-
кавлених сторін в її послідовності, результативності та ефек-
тивності. 

Можливі дії охоплюють: 
 визначення цілей системи та процесів, потрібних для їх-

нього досягнення; 
 установлення повноважень, обов’язків і підзвітності 

щодо управління процесами; 
 розуміння можливостей організації та визначання об-

межень у ресурсах перед виконанням дій; 
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 визначення взаємозалежності процесів і аналізування 
впливу змін в окремих процесах на систему загалом; 

 керування процесами та їхніми взаємозв’язками як сис-
темою для результативного та ефективного досягнення цілей 
організації у сфері якості; 

 забезпечення наявності інформації, необхідної для 
функціонування та поліпшування процесів, а також для здій-
снення моніторингу, аналізування та оцінювання дієвості всієї 
системи; 

 керування ризиками, які можуть вплинути на виходи 
процесів і загальні результати СУЯ. 

Поліпшення. Успішні організації постійно зорієнтовані на 
поліпшення. Поліпшення важливе для організації, щоб підтри-
мувати поточні рівні дієвості, реагувати на зміни в її внутріш-
ніх і зовнішніх умовах, а також щоб створити нові можливості. 
Деякі можливі ключові вигоди: 

 поліпшені показники функціонування процесу, 
спроможності організації та підвищення задоволеності за-
мовника; 

 підвищена зосередженість на досліджуванні та визна-
ченні докорінних причин за подальшого виконання запобіжних 
і коригувальних дій; 

 підвищена здатність прогнозувати внутрішні та зовніш-
ні ризики й можливості, а також реагувати на них; 

 підвищене врахування як поступового, так і проривного 
поліпшення; 

 збільшене використання набутих знань для поліпшення; 
 підвищене прагнення до інновацій. 
Можливі дії охоплюють: 
 сприяння встановленню цілей щодо поліпшення на всіх 

рівнях організації; 
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 теоретичне та практичне навчання персоналу на всіх 
рівнях стосовно того, як застосовувати базові інструменти та 
методології для досягнення цілей щодо поліпшення; 

 забезпечення компетентності персоналу для успішного 
просування та завершення проектів щодо поліпшення; 

 розроблення та впровадження процесів для реалізації 
проектів щодо поліпшення в усій організації; 

 відстежування, аналізування та проведення аудиту пла-
нування, запровадження, завершення та результатів проектів 
щодо поліпшення; 

 інтегроване розглядання поліпшень у розробленні но-
вих або модифікованих продукції та послуг, а також процесів; 

 визнання та винагородження за поліпшення.
Прийняття рішень на підставі фактичних даних. Рішен-

ня, базовані на аналізуванні й оцінюванні даних та інформа-
ції, більшою ймовірністю уможливлюють бажані результати. 
Прийняття рішень може бути складним процесом і це завжди 
передбачає деяку невизначеність. Часто це охоплює чимало 
видів і джерел вхідних даних, а також їхню інтерпретацію, яка 
може бути суб’єктивною. Важливо розуміти причинно-наслід-
кові зв’язки та можливі непередбачені наслідки. Аналізування 
фактів, доказів і даних зумовлює більшу об’єктивність і впевне-
ність у прийнятті рішень. Деякі можливі ключові вигоди: 

 поліпшені процеси прийняття рішень; 
 поліпшене оцінювання показників функціонування 

процесу та підвищення здатності досягати цілі; 
 поліпшена операційна результативність та ефектив-

ність; 
 збільшена здатність аналізувати, оскаржувати та змі-

нювати погляди й рішення; 
 збільшена здатність демонструвати результативність 

минулих рішень. 
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Можливі дії охоплюють: 
 визначення, вимірювання та здійснювання моніторингу 

ключових показників для демонстрування дієвості організації; 
 забезпечення доступності до всіх необхідних даних від-

повідного персоналу; 
 забезпечення, щоб дані та інформація були достатньо 

точними, надійними та захищеними; 
 аналізування та оцінювання даних та інформації з вико-

ристанням відповідних методів; 
 забезпечення компетентності персоналу, щоб аналізува-

ти й оцінювати дані, за потреби; 
 прийняття рішень та виконання дій на основі фактич-

них даних і виважено з урахуванням досвіду та інтуїції. 
Керування взаємовідносинами. Для досягнення сталого успі-

ху організації керують своїми взаємовідносинами з відповідни-
ми зацікавленими сторонами, наприклад, з постачальниками. 
Відповідні зацікавлені сторони впливають на дієвість організа-
ції. Сталого успіху з більшою ймовірністю досягають, якщо ор-
ганізація керує взаємовідносинами зі всіма своїми зацікавлени-
ми сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на свою дієвість. 
Керування взаємовідносинами з мережами своїх постачальни-
ків і партнерів надзвичайно важливе. Перелічимо деякі можли-
ві ключові вигоди: 

 підвищена дієвість організації та її відповідних зацікав-
лених сторін завдяки врахуванню можливостей і обмежень, 
пов’язаних з кожною зацікавленою стороною; 

 спільне розуміння цілей і цінностей зацікавленими сто-
ронами; 

 збільшена спроможність створювати цінність для за-
цікавлених сторін завдяки спільному користуванню ресурса-
ми та знаннями, а також керуванню ризиками, пов’язаними з 
якістю;
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 належно-керований ланцюг постачання, який забезпе-
чує стабільний потік продукції та послуг. 

Можливі дії охоплюють: 
 визначення відповідних зацікавлених сторін (напри-

клад, постачальників, партнерів, замовників, інвесторів, пра-
цівників або суспільства загалом) і їхніх зв’язків з організацією;

 визначення та встановлення пріоритетності взаємовід-
носин із зацікавленими сторонами, що ними потрібно керувати; 

 установлення взаємовідносин, які збалансовують виго-
ди короткотермінового та довготермінового характеру;

 збирання інформації та обмінювання нею й експертним 
досвідом і ресурсами з відповідними зацікавленими сторонами; 

 вимірювання показників діяльності та забезпечення 
щодо них зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами, за 
потреби, щоб сприяти ініціативам з поліпшування; 

 запроваджування спільної діяльності щодо розвинення 
та поліпшування з постачальниками, партнерами та іншими за-
цікавленими сторонами; 

 заохочування та визнавання поліпшення та досягнення 
постачальників і партнерів. 

– Розроблення СУЯ з використанням основоположних по-
нять і принципів:

Модель СУЯ. Організації мають багато спільного з людьми 
як живі та здатні до навчання соціальні організми. І ті, й інші 
легко пристосовні та залежать від взаємодій систем, процесів 
і дій. Щоб пристосуватися до їхнього мінливого середовища, 
кожна потребує здатності змінюватися. Організації часто вда-
ються до інновацій, щоб досягти проривних поліпшень. Модель 
СУЯ організації визнає, що не всі системи, процеси та дії можна 
наперед визначити; отож потрібно, щоб вона була гнучкою та 
легко пристосовною в складному середовищі організації. Орга-
нізації прагнуть зрозуміти внутрішнє і зовнішнє середовище, 
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щоб ідентифікувати потреби та очікування відповідних заці-
кавлених сторін. Цю інформацію використовують під час роз-
робляння СУЯ для досягнення сталого функціонування органі-
зації. Виходи одного процесу можуть бути входами інших про-
цесів і є взаємозв’язані в загальній мережі. Кожна організація 
та її СУЯ унікальні, хоча часто здається, що вони складаються з 
подібних процесів. Організація має процеси, які може бути ви-
значено, виміряно та поліпшено. Ці процеси взаємодіють, щоб 
давати результати, узгоджені з цілями організації та перетина-
ють її функціональні межі. Деякі процеси можуть бути критич-
но важливі, інші – ні. Процеси мають взаємозв’язані роботи з 
входами для перетворювання їх на виходи. Люди співпрацюють 
у межах процесу, щоб здійснювати свою повсякденну роботу. 
Деякі види робіт установлені та залежать від розуміння цілей 
організації, тоді як інші такими не є, і їхній характер і виконан-
ня – реакція на зовнішні впливи. 

Розроблення СУЯ. СУЯ – це динамічна система, яка еволюці-
онує в часі через періоди поліпшення. Кожна організація про-
вадить діяльність з управління якістю, офіційно сплановану чи 
ні. Необхідно визначити ті види робіт, які вже є в організації, 
та їхню придатність з погляду середовища організації. Офіційна 
СУЯ становить структурну основу для планування, отримання, 
моніторингу та поліпшення показників діяльності з управлін-
ня якістю. Не треба, щоб СУЯ була надто складною, вона має 
лише точно відображати потреби організації. Планування СУЯ – 
це не одноразова подія, скоріше це безперервний процес. Плани 
розвиваються у міру того, як організація набуває знань, а обста-
вини змінюються. У плані враховують усі види діяльності ор-
ганізації у сфері якості та забезпечують упевненість у тому, що 
в ньому охоплено всі настанови та вимоги стандартів ІSО 9000 
і 9001. План виконують після ухвалення. Для організації важ-
ливо регулярно здійснювати моніторинг і оцінювати як вико-
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нання плану, так й дієвість СУЯ. Ретельно продумані показники 
полегшують моніторинг та оцінювання діяльності. Проведення 
аудиту – це засіб оцінювання результативності СУЯ, щоб іден-
тифікувати ризики та визначити дотримання вимог. Щоб ауди-
ти були результативними, треба зібрати матеріальні та немате-
ріальні докази. За результатами аналізування зібраних доказів 
виконують дії щодо коригування та поліпшення. Набуті знання 
мають сприяти введенню інновацій, підіймаючи дієвість СУЯ 
на вищі рівні.

Стандарти СУЯ, інші системи управління та моделі до-
сконалості. Підходи до СУЯ, описані в стандартах, які роз-
робляє ISO/ТС 176, інших стандартах щодо систем управ-
ління, а також у моделях досконалості організацій базують-
ся на спільних принципах. Усі вони дають змогу організації 
ідентифікувати ризики та можливості, а також охоплюють 
настанови щодо поліпшення. У сучасному контексті чи-
мало питань, таких як інновації, етика, довіра та репута-
ція, можна вважати за параметри в межах СУЯ. Стандарти, 
пов’язані з управлінням якістю (наприклад, ISO 9001), еко-
логічним управлінням (наприклад, ISO 14001) та енерге-
тичним управлінням (наприклад, ISO 50001), а також інші 
стандарти управління та моделі досконалості організацій 
розглядають ці питання. Стандарти на СУЯ, які розробляє 
ISO/TC 176, забезпечують комплекс вимог і настанов щодо 
СУЯ. ISO 9001 установлює вимоги до СУЯ. ISO 9004 слугує наста-
новою щодо широкого діапазону цілей СУЯ задля досягнення 
сталого успіху та поліпшеної дієвості. Настанови щодо скла-
дових СУЯ подано в ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004, 
ISO 10008, ISO 10012 та ISO 19011. Настанови щодо технічних 
аспектів на підтримання СУЯ подано в ISO 10005, ISO 10006, 
ISO 10007, ISO 10014, ISO 10015, ISO 10018 та ISO 10019. Тех-
нічні звіти на підтримання СУЯ наведено в ISO/TR 10013 та 
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ISO/TR 10017. Вимоги до СУЯ подано також у стандартах для 
окремих галузей, наприклад, у ISO/TS 16949. Різноманітні 
частини системи управління організації, зокрема її СУЯ, може 
бути зінтегровано в єдину систему управління. Досягнення 
цілі, використання процесів і ресурсів, пов’язані з якістю, 
розвиненням, фінансуванням, прибутковістю, середовищем, 
охороною здоров’я та безпекою праці, енергією, безпекою та 
іншими аспектами організації, можуть бути результативніші 
та ефективніші, якщо СУЯ зінтегровано з іншими системами 
управління. Організація може провадити комплексний аудит 
своєї системи управління на вимоги багатьох стандартів, зо-
крема ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 та ISO 50001. 

– Терміни стосовно особи чи персоналу: 
Найвище керівництво (top management) – особа чи група 

осіб, яка спрямовує та контролює діяльність організації на най-
вищому рівні. 

Примітки: 1. Найвище керівництво має право надавати повно-
важення та забезпечувати ресурси в межах організації; 2. Якщо сфе-
ра застосування системи управління охоплює тільки частину органі-
зації, то до найвищого керівництва відносять тих, хто спрямовує та 
контролює цю частину організації; 3. Це один із загальних термінів 
і основних визначень поняття для стандартів ISO на системи управ-
ління.

Консультант з питань систем управління якістю (quality 
management system consultant) – особа, яка допомагає організа-
ції запровадити систему управління якістю, даючи поради чи 
інформацію.

Примітки: 1. Консультант з питань систем управління якістю 
може також допомагати запроваджувати частини системи управлін-
ня якістю; 2. У ISO 10019:2005 подано настанови щодо того, як роз-
різнити компетентного та некомпетентного консультанта з питань 
систем управління якістю.
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Залучання, залученість (involvement) – процес, наслідок про-
цесу участі в діяльності, події чи ситуації.

Задіяння, задіяність (engagement) – залучення, залученість 
до діяльності та внесок у діяльність для досягнення спільних 
цілей.

Орган стосовно конфігурації; рада з питань контролю конфі-
гурації; розпорядчий орган (configuration authority, configuration 
control board, dispositioning authority) – особа чи група осіб, на-
ділена відповідальністю та повноваженням приймати рішення 
стосовно конфігурації.

Примітка. В органі стосовно конфігурації мають бути представ-
лені доречні зацікавлені сторони, внутрішні чи зовнішні стосовно ор-
ганізації.

Розв’язувач спорів (dispute resolver) – окрема особа, яку про-
вайдер процесу розв’язання спорів призначає, щоб сприяти сто-
ронам у розв’язанні спору. 

Приклад. Особа з-поміж штатного персоналу, волонтер, особа 
з-поміж персоналу, що працює за контрактом.

– Терміни стосовно організації:
Організація (organization) – особа чи група осіб, які мають 

свої власні функції з відповідальністю, повноваженнями та вза-
ємовідносинами, щоб досягати своїх цілей. 

Примітки: 1. Поняття організація охоплює індивідуального тор-
говця, компанію, корпорацію, фірму, підприємство, орган влади, то-
вариство, асоціацію, доброчинну організацію чи установу (але не 
обмежується ними) або частину чи їхню комбінацію, об’єднані чи ні, 
державні чи приватні; 2. Це один із загальних термінів і основних ви-
значень поняття для стандартів ISO на системи управління.

Середовище організації (context of the organization) – су-
купність внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть впли-
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вати на підхід організації до розроблення та досягнення сво-
їх цілей.

Примітки: 1. Цілі організації можуть бути пов’язані з її продук-
цією та послугами, інвестиціями та ставленням до своїх зацікавлених 
сторін; 2. Поняття середовище організації однаково застосовне як до 
некомерційних організацій чи державних організацій сфери послуг, 
так і до тих, які прагнуть отримувати прибуток; 3. В англійській мові 
це поняття часто означають іншими термінами, такими як “business 
environment” (бізнес-середовище), “organizational environment” (орга-
нізаційне середовище) чи “ecosystem of an organization” (екосистема 
організації); 4. Розуміння інфраструктури може допомагати у визна-
чанні середовища організації.

Зацікавлена сторона; причетна сторона (interested party, 
stakeholder) – особа чи організація, яка може вплинути на рі-
шення, чи діяльність, піддана впливу, чи сприймає себе такою, 
що піддана впливу рішень або діяльності. 

Приклади: замовники, власники, персонал організації, постачаль-
ники, банкіри, регуляторні органи, спілки, партнери чи суспільство 
або ж конкуренти чи опозиційні групи тиску. 

Примітка. Один із загальних термінів і основних визначень по-
няття для стандартів ISO на системи управління.

Замовник (customer) – особа чи організація, яка може 
отримати чи отримує продукцію чи послугу, призначену для 
цієї особи чи організації, або яку потребує ця особа чи орга-
нізація. 

Приклади: споживач, клієнт, кінцевий користувач, роздрібний 
торговець, одержувач продукції чи послуги від внутрішнього про-
цесу, вигодоодержувач (бенефіціар) і покупець. 

Примітка. Стосовно організації замовник може бути внутрішнім 
або зовнішнім.
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Постачальник; провайдер (supplier, provider) – організація, 
яка постачає продукцію чи послугу. 

Приклади: виробник, дистриб’ютор, роздрібний продавець або 
агент з продажу продукції чи послуги. 

Примітки: 1. Стосовно організації постачальник може бути вну-
трішнім або зовнішнім; 2. У контрактній ситуації постачальника часто 
називають “підрядник”.

Зовнішній постачальник; зовнішній провайдер (external 
supplier; external provider) – постачальник, який не є частиною 
організації. 

Приклади: виробник, дистриб’ютор, роздрібний продавець або 
агент з продажу продукції чи послуги.

Провайдер процесу розв’язання спорів (DRP-provider; dispute 
resolution process provider) – особа чи організація, яка забезпечує 
та здійснює процес зовнішнього розв’язання спорів.

Примітки: 1. Зазвичай, провайдер процесу розв’язання спо-
рів – це юридична особа, не пов’язана з організацією, чи приватна 
особа, а також скаржник. Саме це підкреслює такі ознаки, як неза-
лежність і чесність. Інколи в межах організації засновують окре-
мий підрозділ, щоб розглядати невирішені скарги; 2. Провайдер 
процесу розв’язання спорів укладає зі сторонами контракт на за-
безпечення розв’язання спору та відповідає за його дієвість, за-
безпечує участь розв’язувачів спорів і допоміжний, виконавчий та 
інший управлінський штатний персонал, щоб забезпечити фінан-
сові ресурси, канцтовари, допомогу у складанні планів-графіків, 
навчання, приміщення для засідань, наглядові та подібні функції; 
3. Провайдерами процесу розв’язання спорів можуть бути суб’єкти 
різної організаційно-правової форми, зокрема, некомерційні, ко-
мерційні та державні. Асоціація також може бути провайдером 
процесу розв’язання спорів; 4. У ISO 10003:2007 замість терміна 
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“провайдер процесу розв’язання спорів” використовують термін 
“провайдер”.

Асоціація; задоволеність замовників (association; customer 
satisfactio) – організація, членами якої є організації чи особи.

Метрологічна служба (metrological function) – функціо-
нальний підрозділ, що відповідає адміністративно та технічно 
за визначення та запровадження системи керування вимірю-
ванням.

– Терміни стосовно діяльності:
Поліпшування (improvement) – дія щодо підвищування ді-

євості. 
Примітка. Дія може бути повторюваною чи одиничною.

Постійне поліпшування (continual improvement) – повторю-
вана дія щодо підвищування дієвості.

Примітки: 1. Процес установлення цілей і пошуку можливостей 
поліпшування – це постійний процес, у якому використовують дані 
аудиту і висновки аудиту, аналізування даних, аналізування стосовно 
управління чи інші засоби і який, зазвичай, зумовлює коригувальну 
чи запобіжну дію; 2. Один із загальних термінів і основних визначень 
поняття для стандартів ISO на системи управління.

Управління; керування (management) – скоординовані дії 
щодо спрямовування та контролювання діяльності організації.

Примітки: 1. Управління/керування може охоплювати форму-
вання політик і встановлення цілей, а процеси – щоб досягати цих 
цілей; 2. Слово “management” деколи стосується людей, тобто особи 
чи групи осіб, яка має повноваження спрямовувати та контролювати 
діяльність організації та відповідає за це. Якщо слово “management” 
використовують у цьому розумінні, його треба завжди вживати з 
певною формою визначника, щоб уникнути плутанини з поняттям 
“management”, що його визначено вище як сукупність дій. Наприклад, 
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“management shall...” (управління повинне...) недопустимо, тоді, як 
“top management shall...” (найвище керівництво повинне...) прийнятне. 
Інакше треба вживати інші слова для позначення певного поняття, 
коли воно пов’язане з людьми, наприклад, “managerial” (адміністра-
тивний персонал) чи “managers” (керівники).

Управління якістю (quality management) – управління сто-
совно якості. 

Примітка. Управління якістю може охоплювати формування по-
літики у сфері якості та встановлення цілей у сфері якості, а також 
процеси, щоб досягати цих цілей у сфері якості через планування 
якості, забезпечування якості, контролювання якості та поліпшуван-
ня якості.

Планування якості (quality planning) – складова частина 
управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері 
якості та на визначенні операційних процесів і відповідних ре-
сурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості. 

Примітка. Розроблення програм якості може бути складовою 
планування якості.

Забезпечування якості (quality assurance) – складова части-
на управління якістю, зосереджена на створюванні впевненості 
в тому, що вимоги щодо якості буде виконано.

Контролювання якості (quality control) – складова частина 
управління якістю, зосереджена на виконуванні вимог щодо 
якості.

Поліпшування якості (quality improvement) – складова час-
тина управління якістю, зосереджена на збільшуванні здатнос-
ті виконувати вимоги щодо якості.

Примітка. Вимоги щодо якості можуть бути пов’язані з будь-яким з 
таких аспектів, як результативність, ефективність чи простежуваність.
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Керування конфігурацією (configuration management) – ско-
ординовані дії щодо спрямовування та контролювання конфі-
гурації.

Примітка. Керування конфігурацією зосереджується передусім 
на технічній та організаційній діяльності щодо встановлення та під-
тримання контролю продукції чи послуги та відповідній інформації 
про конфігурацію продукції протягом усього життєвого циклу про-
дукції.

Контролювання змін; керування конфігурацією (change 
control; configuration management) – дії щодо контролювання ви-
ходу після офіційного схвалення інформації про конфігурацію 
продукції.

Дія; вид робіт; керування проектом (activity; project 
management) – найменший визначений елемент роботи в 
проекті.

Керування проектом (project management) – планування, ор-
ганізування, моніторинг, контролювання та звітування щодо 
всіх аспектів проекту, а також стимулювання всіх учасників для 
досягнення цілей проекту.

Об’єкт конфігурації (configuration object) – об’єкт у ме-
жах конфігурації, який задовольняє функцію кінцевого ко-
ристування.

– Терміни стосовно процесу:
Процес (process) – сукупність взаємозв’язаних або взаємо-

дійних робіт, що використовують входи для створення запла-
нованого результату. 

Примітки: 1. Залежно від контексту посилання “запланований 
результат” процесу називають виходом, продукцією чи послугою; 
2. Входами процесу, зазвичай, є виходи інших процесів, а вихо-
ди процесу – зазвичай, входи до інших процесів; 3. Два чи більше 
взаємозв’язаних або взаємодійних процесів у серії також можна за-
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числити до процесу; 4. Процеси в організації, зазвичай, планують і ви-
конують за контрольованих умов, щоб додати цінності; 5. Процес, для 
якого підтвердження відповідності одержуваного в його результаті 
виходу ускладнено чи економічно невигідно, часто називають “спеці-
альний процес”; 6. Це – один із загальних термінів і основних визна-
чень поняття для стандартів ISO на системи управління.

Проектування, проект (project) – унікальний процес, наслі-
док процесу, який складається із сукупності скоординованих і 
контрольованих дій з датами початку та закінчення, що його 
виконують задля досягнення цілі, яка відповідає конкретним 
вимогам, і який має обмеження щодо терміну, вартості та ре-
сурсів. 

Примітки: 1. Окремий проект може бути частиною структури 
масштабнішого проекту та, зазвичай, має встановлені дати початку 
та кінця; 2. У деяких проектах цілі та сферу застосування актуалізу-
ють, а характеристики продукції чи послуги визначають поступово в 
ході виконання проекту; 3. Виходом проекту може бути одна чи кілька 
одиниць продукції чи послуги; 4. Відповідальна за проект організа-
ція є, зазвичай, тимчасовою; її створюють на період виконання про-
екту; 5. Складність взаємодій між видами робіт у межах проекту не 
обов’язково пов’язана з розміром проекту.

Запровадити (запровадження) систему(-и) управління якіс-
тю (quality management system realization) – процес, наслідок 
процесу розроблення, документування, уведення в дію, під-
тримування та постійного поліпшування системи управління 
якістю.

Набування, набуття компетентності (competence 
acquisition) – процес, наслідок процесу досягнення компетент-
ності.

Методика; процедура (procedure) – установлений спосіб ви-
конання роботи чи процесу. 
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Примітка. Методики можуть бути задокументовані чи ні.

Передавання виконання сторонньому виконавцю; аутсор-
синг (outsource) (verb) – укладання угоди, за якою частину функ-
ції чи процесу організації виконуватиме стороння організація.

Примітки: 1. Стороння організація є поза сферою застосування 
системи управління. тоді як функцію чи процес, передані сторонньо-
му виконавцю, охоплено сферою застосування; 2. Це один із загальних 
термінів і основних визначень поняття для стандартів ISO на системи 
управління.

Контракт; договір (contract) – угода, що має обов’язкову 
силу.

Проектування та розробляння, проект і розробка (design 
and development) – сукупність процесів, наслідків процесів, які 
перетворюють вимоги до об’єкта у докладніші вимоги до цього 
об’єкта. 

Примітки: 1. Вимоги, що становлять вхід до проектування та роз-
робляння, часто є результатом дослідження, їх може бути висловле-
но в ширшому, загальнішому сенсі, ніж вимоги, що становлять вихід 
проектування та розробляння. Вимоги, зазвичай, визначають у термі-
нах характеристик. У проекті може бути кілька стадій проектування 
та розробляння; 2. В англійській мові слова “design” і “development” і 
термін “design and development” часто використовують як синоніми, 
а іноді – для визначання різних стадій проектування та розробляння 
загалом. У французькій мові слова “conception” і “développement” і тер-
мін “conception et développement” часто використовують як синоніми, 
а іноді – для визначення різних стадій проектування та розроблен-
ня загалом; 3. Для зазначення характеру того, що проектують і роз-
робляють (наприклад, проектування та розроблення продукції, про-
ектування та розроблення послуги чи проектування та розроблення 
процесу), можна вживати уточнювальні слова.
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– Терміни стосовно системи:
Система (system) – сукупність взаємозв’язаних або взаємо-

дійних елементів.
Інфраструктура; організація (infrastructure) – система спо-

руд, устаткування та послуг, необхідних для функціонування 
організації.

Система управління (management system) – сукупність 
взаємозв’язаних або взаємодійних елементів організації для 
формування політик, установлення цілей і процесів, щоб дося-
гати ці цілі. 

Примітки: 1. Система управління може стосуватись однієї чи 
кількох сфер, наприклад, управління якістю, керування фінансами чи 
екологічного управління; 2. Елементи системи управління визнача-
ють структуру організації, функції та обов’язки, планування, функці-
онування, політики, практики, правила, переконання, цілі та процеси, 
щоб досягати цих цілей; 3. Сфера застосування системи управління 
може охоплювати всю організацію, конкретні та ідентифіковані функ-
ціональні підрозділи-організації, конкретні та ідентифіковані ділян-
ки організації, чи один або кілька функціональних підрозділів у межах 
групи організацій; 4. Це один із загальних термінів і основних визна-
чень поняття для стандартів ISO на системи управління.

Система управління якістю (quality management system) – 
частина системи управління стосовно якості.

Робоче середовище (work environment) – сукупність умов, за 
яких виконують роботу. 

Примітка. Умови можуть охоплювати фізичні, соціальні, психоло-
гічні та екологічні чинники (такі як температура, освітлення, схеми 
визнання, професійний стрес, ергономіка та склад атмосферного по-
вітря).

Метрологічне підтвердження (metrological confirmation) – 
сукупність операцій, потрібних для гарантування того, що ви-
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мірювальне устаткування відповідає вимогам щодо його вико-
ристання за призначеністю. 

Примітки: 1. Метрологічне підтвердження, зазвичай, охоплює 
калібрування чи перевіряння, будь-яке потрібне регулювання чи 
ремонтування і наступне повторне калібрування, порівняння з ме-
трологічними вимогами до використання за призначеністю устатку-
вання, а також необхідні пломбування та маркування; 2. Метрологіч-
не підтвердження не вважають завершеним доти, доки придатність 
вимірювального устаткування до використання за призначеністю 
не буде доведено та задокументовано; 3. Вимоги до використання 
за призначеністю охоплюють такі характеристики, як діапазон, роз-
дільна здатність і гранично допустимі похибки; 4. Метрологічні ви-
моги, зазвичай, відрізняються від вимог до продукції й не зазначені 
в них.

Система керування вимірюванням (measurement management 
system) – сукупність взаємозв’язаних або взаємодійних елемен-
тів, потрібних для забезпечування метрологічного підтвер-
дження та контролю процесів вимірювання.

Політика [організації] (policy) – наміри та спрямованість ор-
ганізації, офіційно сформульовані її найвищим керівництвом.

Примітка. Один із загальних термінів і основних визначень по-
няття для стандартів ISO на системи управління.

Політика у сфері якості (quality policy) – політика, пов’язана 
з якістю.

Примітки: 1. Політика у сфері якості – зазвичай, невід’ємна части-
на загальної політики організації, може бути узгоджена з баченням та 
місією організації та слугує структурною основою для встановлення 
цілей у сфері якості; 2. Принципи управління якістю, викладені в цьо-
му стандарті, можуть слугувати підґрунтям для встановлення політи-
ки у сфері якості.
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Бачення [організації] (vision) – прагнення того, чим органі-
зація хоче стати, як це сформулювало найвище керівництво.

Місія [організації] (mission) – сенс існування організації, як 
це сформулювало найвище керівництво.

Стратегія (strategy) – план досягнення довготермінової чи 
загальної цілі.

– Терміни стосовно вимоги:
Об’єкт; сутність; елемент (object; entity; item) – щось від-

чутне чи уявне. 
Приклади: продукція, послуга, процес, особа, організація, система, 

ресурс. 

Примітка. Об’єкти можуть бути матеріальні (наприклад, двигун, 
аркуш паперу, діамант) чи нематеріальні (наприклад, коефіцієнт пе-
ретворення, план проекту), чи уявними (наприклад, майбутній стан 
організації).

Якість (quality) – ступінь, до якого сукупність власних ха-
рактеристик об’єкта задовольняє вимоги.

Примітки: 1. Термін “якість” можна вживати з такими прикмет-
никами, як низька, хороша або висока; 2. “Власний”, на відміну від “на-
даваний”, означає наявний в об’єкті.

Рівень якості (grade) – категорія чи розряд, надані різним 
вимогам щодо об’єкта, які мають те саме функціональне засто-
сування. 

Приклади: клас авіаквитка та категорія готелю в готельному до-
віднику. 

Примітка. Якщо установлюють вимогу щодо якості,. зазвичай, за-
значають рівень якості.

Вимога (requirement) – сформульовані потреба чи очікуван-
ня, загальнозрозумілі чи обов’язкові. 
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Примітки: 1. “Загальнозрозумілі” означає, що є звичайною чи за-
гальноприйнятою практикою для організації та зацікавлених сторін 
уважати потребу чи очікування, про які йдеться, самі собою зрозумі-
лими; 2. Установлена вимога – це вимога, сформульована, наприклад, 
у задокументованій інформації; 3. Для позначення конкретного типу 
вимоги можна вживати означальні слова, наприклад, вимога до про-
дукції, вимога щодо управління якістю, вимога замовника, вимога 
щодо якості; 4. Вимоги можуть ставити різні зацікавлені сторони чи 
сама організація; 5. Для досягнення високого рівня задоволеності 
замовника може бути потрібним задовольнити очікування замовни-
ка, навіть якщо воно не є сформульованим, загальнозрозумілим чи 
обов’язковим. 

Вимога щодо якості (quality requirement) – вимога, пов’язана 
з якістю.

Законодавча вимога (statutory requirement) – обов’язкова ви-
мога, установлена законодавчим органом.

Регламентувальна вимога (regulatory requirement) – 
обов’язкова вимога, установлена органом, що його уповнова-
жив законодавчий орган.

Інформація про конфігурацію продукції (product configuration 
information) – вимога чи інша інформація щодо проектування, 
виготовлення, перевіряння, функціонування та обслуговуван-
ня продукції.

Невідповідність (nonconformity) – невиконання вимоги.
Примітка. Один із загальних термінів і основних визначень по-

няття для стандартів ISO на системи управління. 

Дефект (defect) – невідповідність, пов’язана з передбачува-
ним або встановленим використанням. 

Примітки: 1. Розрізнення понять “дефект” і “невідповідність” 
важливе, оскільки воно має підтекст юридичного характеру, зокрема, 
пов’язаний з питаннями відповідальності за продукцію та послугу; 
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2. Передбачуване використання, як його передбачає замовник, 
може залежати від характеру інформації, зокрема, інструкції з екс-
плуатації чи інструкції з технічного обслуговування, яку надає 
постачальник.

Відповідність (conformity) – виконання вимоги.
Примітки: 1. В англійській мові слово “conformance” є синоні-

мом, але вживати його не рекомендовано. У французькій мові слово 
“compliance” є синонімом, але вживати його не рекомендовано; 2. Це 
один із загальних термінів і основних визначень поняття для стан-
дартів ISO на системи управління. 

Спроможність (capability) – здатність об’єкта отримувати 
вихід, який відповідатиме вимогам до цього виходу. 

Простежуваність (traceability) – здатність простежити пе-
редісторію, застосування чи місце розташування об’єкта.

Примітки: 1. Коли йдеться про продукцію чи послугу простежува-
ність може стосуватися: 

• походження матеріалів і складових частин; 
• передісторії оброблення; 
• розподілу та місця розташування продукції чи послуги після 

постачання;
2. У сфері метрології прийнято визначення, наведене в ISO/IEC 

Guide 99.

Надійність (dependability) – здатність функціонувати як по-
трібно та коли потрібно.

Інновація (innovation) – новий або змінений об’єкт, що отри-
мує чи перерозподіляє цінність. 

Примітки: 1. Роботами, результатом яких є інновації, зазвичай, 
керують; 2. Інновація, зазвичай, значна за своїм ефектом.

– Терміни стосовно результату:
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Ціль (objective) – результат, який має бути досягнено. 
Примітки: 1. Ціль може бути стратегічною, тактичною чи опера-

тивною; 2. Цілі можуть стосуватись різних сфер (наприклад фінансові 
цілі, цілі щодо охорони здоров’я та безпеки праці, екологічні цілі) та 
їх можна застосовувати на різних рівнях (наприклад, стратегічні цілі, 
цілі для всієї організації, цілі проекту, цілі стосовно продукції та про-
цесу; 3. Ціль може бути подано іншими способами, наприклад, як за-
планований результат, призначеність, операційний критерій, як ціль 
у сфері якості чи з використанням інших слів подібного значення (на-
приклад, мета, орієнтир або завдання); 4. У контексті систем управ-
ління якістю цілі у сфері якості установлює організація відповідно до 
політики у сфері якості з тим, щоб отримати конкретні результати; 
5. Один із загальних термінів і основних визначень поняття для стан-
дартів ISO на системи управління. 

Ціль у сфері якості (quality objective) – ціль, пов’язана 
з якістю.

Примітки: 1. Основою цілей у сфері якості, зазвичай, є політика 
у сфері якості організації; 2. Цілі у сфері якості, зазвичай, установлю-
ють для відповідних функціональних підрозділів, рівнів і процесів в 
організації.

Успіх [організації] (success) – досягнення цілі.
Примітка. Успіх організації підкреслює необхідність віднайти ба-

ланс між її економічними чи фінансовими інтересами та потребами 
її зацікавлених сторін, наприклад, замовників, користувачів, інвесто-
рів/акціонерів (власників), персоналу в організації, постачальників, 
партнерів, зацікавлених груп і спільнот.

 Сталий успіх [організації] (sustained success) – успіх протя-
гом певного періоду часу. 

Примітки: 1. Сталий успіх передбачає потребу віднайти баланс 
між економічно-фінансовими інтересами організації та інтересами 
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соціального та екологічного середовища; 2. Сталий успіх стосується 
зацікавлених сторін організації, наприклад, замовників, власників, 
персоналу в організації, постачальників, фінансових установ, спілок, 
партнерів або суспільства.

Вихід (output) – результат процесу.
Примітка. Чи є вихід організації продукцією чи послугою, зале-

жить від того, які з характеристик переважають, наприклад, картина 
для продажу в галереї – це продукція, тоді як постачання картини на 
замовлення – послуга; гамбургер, куплений в магазині, – це продук-
ція, тоді як отримання замовлення та подавання замовленого гамбур-
гера в ресторані – послуга.

Продукція (product) – вихід організації, який може бути ви-
готовлено без будь-якої ділової угоди між організацією та за-
мовником.

Примітки: 1. Виробництво продукції здійснюють без того, що 
між постачальником і замовником обов’язкова якась ділова угода, 
але може часто передбачити цей елемент послуги під час постачан-
ня останньої замовнику; 2. Домінантним елементом продукції є те, 
що вона, зазвичай, матеріальна; 3. Технічні засоби матеріальні та їхня 
кількість становить обчислювальну характеристику (наприклад, 
шини). Перероблені матеріали матеріальні, і їхня кількість становить 
безперервну характеристику (наприклад, паливо та безалкогольні 
напої). Технічні засоби та перероблені матеріали часто називають то-
варом. Інтелектуальна продукція складається з інформації незалежно 
від її носія (наприклад, комп’ютерна програма, застосована програма 
до мобільного телефону, інструкція з експлуатації, вміст словників, 
музична композиція з авторським правом на неї, водійські права).

Послуга (service) – вихід організації за обов’язкового вико-
нання принаймні одного виду роботи між організацією та за-
мовником.
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Примітки: 1. Домінантні елементи послуги, зазвичай, нематері-
альні; 2. Послуга часто охоплює діяльність на межі взаємодії із замов-
ником, щоб установлювати вимоги замовника, а також під час нада-
вання послуги та може передбачити підтримання постійного зв’язку, 
наприклад, з фінансовими установами, бюро бухгалтерської експер-
тизи чи державними організаціями, як-от школи чи лікарні; 3. Надан-
ня послуги може охоплювати, наприклад:

• роботу, виконану з матеріальною продукцією, поданою замов-
ником (наприклад, з автомобілем, що підлягав ремонту); 

• роботу, виконану з нематеріальною продукцією, поданою за-
мовником (наприклад, з декларацією про доходи, необхідною для об-
числення розміру податку); 

• подання нематеріальної продукції (наприклад, подання інфор-
мації в контексті передавання знань); 

• створення сприятливих умов для замовника (наприклад, у готе-
лях і ресторанах);

4. Послугу, зазвичай, відчуває замовник.

Дієвість; показник діяльності (performance) – вимірний ре-
зультат. 

Примітки: 1. Дієвість може бути пов’язана як з кількісними, так 
і з якісними отриманими даними; 2. Дієвість може стосуватись керу-
вання/управління роботами, процесами, продукцією, послугами, сис-
темами чи організаціями; 3. Це один із загальних термінів і основних 
визначень поняття для стандартів ISO на системи управління.

Ризик (risk) – вплив невизначеності. 
Примітки: 1. Вплив – це відхил, позитивний або негативний, від 

очікуваного; 2. Невизначеність – це стан нестачі навіть часткової ін-
формації стосовно розуміння чи знання події, її наслідку чи ймовір-
ності; 3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та 
можливі наслідки чи на їхнє поєднання; 4. Ризик часто зазначають з 
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погляду поєднання наслідків події (охоплюючи зміни в обставинах) 
і ймовірністю її виникнення; 5. Слово “ризик” іноді використовують, 
якщо йдеться про можливість тільки негативних наслідків; 6. Це один 
із загальних термінів і основних визначень поняття для стандартів 
ISO на системи управління. 

Ефективність (efficiency) – співвідношення між досягненим 
результатом і використаними ресурсами.

Результативність (effectiveness) – ступінь реалізації запла-
нованих робіт і досягнення запланованих результатів. 

Примітка. Один із загальних термінів і основних визначень по-
няття для стандартів ISO на системи управління. 

– Терміни стосовно даних, інформації та документів:
Дані (data) – факти про об’єкт.
Інформація (information) – значущі дані.
Об’єктивний доказ (objective evidence) – дані, які підтверджу-

ють існування чи правдивість чого-небудь. 
Примітки: 1. Об’єктивний доказ може бути отримано спосте-

ріганням, вимірюванням, випробуванням або іншими способами; 
2. Об’єктивний доказ для цілей аудиту, зазвичай, охоплює протоколи, 
виклади фактів або іншої інформації, які суттєві щодо критеріїв ауди-
ту та можуть бути перевірені.

Інформаційна система; система управління якістю 
(information system) – мережа каналів обмінювання інформа-
цією, використовувана в межах організації.

Документ (document) – інформація та носій, на якому її роз-
міщено. 

Приклади: протокол, технічні умови, методичний документ, крес-
леник, звіт, стандарт. 
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Примітки: 1. Носієм може бути папір, магнітний, електронний 
або оптичний комп’ютерний диск, фотографія чи еталонний зразок 
або їх комбінація; 2. Комплект документів, наприклад, технічних умов 
і протоколів, часто називають “документацією”; 3. Деякі вимоги (на-
приклад, вимога до розбірливості) застосовні до всіх типів докумен-
тів. Проте можуть бути різні вимоги до технічних умов (наприклад, 
вимога щодо контрольованості переглядів) і до протоколів (напри-
клад, вимога щодо відновності).

Задокументована інформація (documented information) – ін-
формація, яку організація має контролювати та підтримувати в 
актуальному стані, та носій, на якому її розміщено. 

Примітки: 1. Задокументована інформація може бути подана в 
будь-якому форматі та на будь-яких носіях і походити з будь-якого 
джерела; 2. Задокументована інформація може стосуватись: 

 системи управління, зокрема, пов’язаних з нею процесів; 
 інформації, розробленої для того, щоб організація функціону-

вала (документація); 
 доказу досягнених результатів (протоколи); 
3. Один із загальних термінів і основних визначень поняття для 

стандартів ISO на системи управління.

Технічні умови; специфікація (specification) – документ, який 
установлює вимоги. 

Приклади: настанова щодо якості, програма якості, технічний 
кресленик, методичний документ, робоча інструкція. 

Примітки: 1. Технічні умови можуть стосуватися діяльності (на-
приклад, методичний документ, технічні умови на процес і технічні 
умови на випробування чи продукцію (наприклад, технічні умови на 
продукцію, специфікація дієвості та кресленик); 2. Може бути так, що 
поряд із викладом вимог у специфікації додатково зазначають резуль-
тати, досягнуті проектуванням і розроблянням і, таким чином, у дея-
ких випадках специфікацію можуть використовувати як протокол.
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Настанова щодо якості (quality manual) – специфікація 
щодо системи управління якістю організації. 

Примітка. Настанови щодо якості можуть мати різний ступінь 
деталізації та різну форму залежно від розміру та складності окремої 
організації.

Програма якості (quality plan) – специфікація методик і від-
повідних ресурсів із зазначенням того, хто та коли повинен їх 
застосовувати до конкретного об’єкта.

Примітки: 1. До цих методик, зазвичай, належать такі, що стосу-
ються процесів управління якістю і процесів виготовляння продукції 
та надання послуг; 2. У програмі якості часто наводять посилання на 
розділи настанови щодо якості чи на методичні документи; 3. Програ-
ма якості, зазвичай, – один із результатів планування якості.

Протокол; запис (record) – документ, у якому наведено одер-
жані результати чи докази виконаних робіт. 

Примітки: 1. Протоколи можна використовувати, наприклад, для 
документування простежуваності та наведення доказу щодо переві-
ряння, запобіжної та коригувальної дії; 2. Зазвичай, немає потреби 
контролювати нові редакції протоколів.

План керування проектом (project management plan) – до-
кумент, який визначає, що потрібно для досягнення цілі(-ей) 
проекту.

Примітки: 1. У плані керування проектом має бути програма 
якості проекту (безпосередньо чи через посилання на неї); 2. План 
керування проектом також охоплює інші плани, які стосуються орга-
нізаційної структури, ресурсів, графіка виконання, бюджету, керуван-
ня ризиками, екологічного управління, керування охороною праці, 
керування безпекою (безпосередньо чи через посилання на них, за 
потреби).
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Перевіряння; верифікація (verification) – підтвердження на-
данням об’єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано. 

Примітки: 1. Об’єктивний доказ, необхідний для перевіряння, 
може бути результатом інспектування чи інших форм визначання, 
зокрема, виконання альтернативних обчислень або аналізування 
документів; 2. Роботи, виконувані для перевіряння, іноді називають 
процесом кваліфікування; 3. Слово “перевірено” використовують для 
позначення відповідного статусу.

Затвердження; валідація (validation) – підтвердження на-
данням об’єктивного доказу, що вимоги щодо конкретного пе-
редбаченого використання або застосування виконано. 

Примітки: 1. Об’єктивний доказ, потрібний для перевіряння, 
може бути результатом випробування чи інших форм визначання, зо-
крема, виконання альтернативних обчислень або аналізування доку-
ментів; 2. Слово “затверджено” використовують для позначення від-
повідного статусу; 3. Умови використання для затвердження можуть 
бути реальними чи змодельованими.

Обліковування статусу конфігурації (configuration status 
accounting) – формалізоване реєстрування інформації про кон-
фігурацію продукції, статусу запропонованих змін і статусу за-
провадження ухвалених змін і звітування про них.

Конкретний випадок [програми якості] (specific case) – пред-
мет програми якості. 

Примітка. Термін використано, щоб уникнути повторювання 
термінів “процес, продукція, проект чи контракт” у межах ISO 10005.

– Терміни стосовно замовника:
Зворотний зв’язок; задоволеність замовника (feedback; 

customer satisfaction) – думки, зауваги та висловлення зацікав-
леності щодо продукції, послуги чи процесу.

Задоволеність замовника (customer satisfaction) – сприйнят-
тя замовником ступеня виконання його очікувань. 



250 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

Примітки: 1. Може бути так, що очікування замовника невідо-
мі організації чи навіть самому замовнику доти, доки продукцію не 
поставлено чи послугу не надано. Для досягнення високого рівня 
задоволеності замовника може бути необхідно задовольнити очіку-
вання замовника, навіть, якщо воно не є сформульованим, загально 
зрозумілим чи обов’язковим; 2. Скарги – загальноприйнятий показ-
ник низького рівня задоволеності замовників, але їхня відсутність 
не обов’язково означає високий рівень задоволеності замовників; 
3. Навіть якщо вимоги замовника узгоджено з ним та виконано, це не 
обов’язково гарантує високий рівень задоволеності замовника.

Скарга; задоволеність замовника (complaint; customer 
satisfaction) – висловлення організації незадоволеності щодо її 
продукції чи послуги, чи самого процесу розглядання скарг там, 
де явно чи неявно очікують відповіді або рішення. 

Обслуговування замовника (customer service) – взаємодія ор-
ганізації із замовником протягом усього життєвого циклу про-
дукції чи послуги.

Кодекс поведінки, зорієнтований на досягнення задоволеності 
замовників (customer satisfaction code of conduct) – зобов’язання, 
які бере на себе організація перед замовником стосовно своєї по-
ведінки та які спрямовані на підвищення рівня задоволеності за-
мовників, а також пов’язані з ними застороги. 

Примітки: 1. Застороги, пов’язані з зобов’язаннями, можуть бути 
стосовно цілей, умов, обмежень, контрактної інформації, а також ме-
тодик розглядання скарг; 2. У ISO 10001:2007 замість терміна “кодекс 
поведінки, зорієнтований на досягнення задоволеності замовників” 
ужито термін “кодекс”.

Спір; задоволеність замовника (dispute; customer satisfaction) – 
незгода, що виникає у зв’язку зі скаргою, подана провайдеру 
процесу розв’язання спорів. 
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Примітка. Деякі організації дають змогу своїм замовникам ви-
словлювати їхню незадоволеність провайдеру процесу розв’язання 
спорів у першій інстанції. У цій ситуації висловлення незадоволеності 
стає скаргою, якщо її надіслано організації для реагування, і стає спо-
ром, якщо організація не розв’яже цю незадоволеність без утручання 
провайдера процесу розв’язання спорів. Багато організацій віддають 
перевагу тому, щоб їхні замовники висловлювали будь-яку незадово-
леність спершу самій організації, перш, ніж удаватися до розв’язання 
спорів поза межами організації.

– Терміни стосовно характеристики:
Характеристика (characteristic) – розпізнавальна особли-

вість. 
Примітки: 1. Характеристика може бути власною чи наданою; 

2. Характеристика може бути якісною чи кількісною; 3. Є різні класи 
характеристик, зокрема: a) фізичні (наприклад, механічні, електрич-
ні, хімічні чи біологічні характеристики): б) органолептичні (напри-
клад, пов’язані із запахом, дотиком, смаком, зором, слухом); в) етич-
ні (наприклад, увічливість, чесність, правдивість); г) часові (напри-
клад, пунктуальність, безвідмовність, доступність, безперервність); 
д) ергономічні (наприклад, фізіологічні чи пов’язані з безпекою 
людини); ж) функціональні (наприклад, максимальна швидкість 
літака).

Характеристика якості (quality characteristic) – власна ха-
рактеристика об’єкта, пов’язана з вимогою.

Примітки: 1. “Власний” означає наявний у чому-небудь, саме як 
постійна характеристика; 2. Надана характеристика об’єкта (напри-
клад, ціна об’єкта) не є характеристикою якості об’єкта.

Людський чинник (human factor) – характеристика особи, 
яка має вплив на об’єкт, що його розглядають. 
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Примітки: 1. Характеристики можуть бути фізичні, когнітивні 
(пізнавальні) чи соціальні; 2. Людські чинники можуть мати значний 
вплив на систему управління.

Компетентність (competence) – здатність застосову-
вати знання та навички для досягнення запланованих ре-
зультатів. 

Примітки: 1. Доведену здатність іноді називають кваліфікацією; 
2. Один із загальних термінів і основних визначень поняття для стан-
дартів ISO на системи управління. 

Метрологічна характеристика (metrological characteristic) – 
характеристика, яка може впливати на результати вимірювання.

Примітки: 1. Вимірювальне устаткування, зазвичай, має кілька 
метрологічних характеристик; 2. Метрологічні характеристики мо-
жуть бути предметом калібрування.

Конфігурація (configuration) – взаємозв’язані функціональні 
та фізичні характеристики продукції чи послуги, визначені в ін-
формації про конфігурацію продукції.

Базис конфігурації (configuration baseline) – затверджена ін-
формація про конфігурацію продукції, у якій установлено ха-
рактеристики продукції чи послуги на певний момент часу та 
яка слугує орієнтиром для видів робіт, що їх здійснюють про-
тягом усього життєвого циклу продукції чи послуги.

– Терміни стосовно визначання:
Визначання (determination) – дія щодо знаходження однієї 

чи кількох характеристик та їхніх характеристичних значень.
Аналізування (review) – визначання придатності, адекват-

ності чи результативності об’єкта для досягнення поставлених 
цілей. 
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Приклади: аналізування стосовно управління, аналізування про-
ектування та розробляння, аналізування вимог замовника, аналізу-
вання коригувальної дії та експертне аналізування. 

Примітка. Аналізування може також охоплювати визначання 
ефективності.

Моніторинг (monitoring) – визначання статусу системи, 
процесу, продукції, послуги чи роботи. 

Примітки: 1. Для визначення статусу іноді потрібно перевіряти, 
наглядати чи критично спостерігати; 2. Зазвичай, моніторинг – це ви-
значання статусу об’єкта, здійснюване на різних стадіях або в різний 
час; 3. Один із загальних термінів і основних визначень поняття для 
стандартів ISO на системи управління.

Вимірювання (measurement) – процес визначання величини. 
Примітки: 1. Згідно з ISO 3534-2 величину визначають, зазвичай, 

як кількість; 2. Один із загальних термінів і основних визначень по-
няття для стандартів ISO системи управління. 

Процес вимірювання (measurement process) – сукупність опе-
рацій, щоб визначити значення величини.

Вимірювальне устаткування (measuring equipment) – ви-
мірювальний прилад, програмний засіб, еталон, стандартний 
зразок або допоміжні прилади чи їхня комбінація, потрібні для 
виконання процесу вимірювання.

Інспектування (inspection) – визначання відповідності уста-
новленим вимогам. 

Примітки: 1. Якщо результат інспектування засвідчує відповід-
ність, це може бути використано для цілей перевіряння; 2. Результат 
інспектування може засвідчувати відповідність або невідповідність, 
або ступінь відповідності випробування. 
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Тестування (test) – визначання відповідності вимогам щодо 
конкретного передбаченого використання чи застосування. 

Примітка. Якщо результат випробування засвідчує відповідність, 
це може бути використано для цілей затвердження.

Оцінювання ходу виконання; керування проектом (progress 
evaluation; project management) – визначання перебігу виконан-
ня з погляду досягнення цілей проекту.

Примітки: 1. Це оцінювання треба провадити в належних точках 
життєвого циклу проекту протягом процесів проекту, базуючись на 
критеріях щодо процесів проекту та продукції чи послуги проекту; 
2. Результати оцінювання перебігу виконання можуть зумовити пере-
глядання плану керування проектом.

– Терміни стосовно дії:
Запобіжна дія (preventive action) – дія, яку виконують, щоб 

усунути причину потенційної невідповідності чи іншої потен-
ційно небажаної ситуації.

Примітки: 1. Може бути кілька причин виникнення потенційної 
невідповідності; 2. Запобіжну дію виконують, щоб запобігти виник-
ненню події, тоді як коригувальну дію – щоб запобігти повторному 
виникненню події.

Коригувальна дія (corrective action) – дія, яку виконують, 
щоб усунути причину невідповідності та запобігти її повторно-
му виникненню. 

Примітки: 1. Може бути кілька причин виникнення невідповід-
ності; 2. Коригувальну дію виконують, щоб запобігти повторному ви-
никненню події, тоді як запобіжну дію – щоб запобігти виникненню 
події; 3. Один із загальних термінів і основних визначень поняття для 
стандартів ISO на системи управління.



255

Ðîçä³ë 7

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ßÊ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ßÊ²ÑÒÞ

Коригування (correction) – дія, яку виконують, щоб усунути 
виявлену невідповідність. 

Примітки: 1. Коригування можна провадити перед коригуваль-
ною дією, разом з нею чи після неї; 2. Коригуванням може бути, на-
приклад, переробляння чи зниження рівня якості. 

Зниження рівня якості (regrade) – змінювання рівня якості 
невідповідної продукції чи послуги, щоб зробити її відповідною 
вимогам, які відрізняються від початково встановлених.

Поступка (concession) – дозвіл на використання чи випуск 
продукції чи послуги, яка не відповідає встановленим вимогам. 

Примітка. Поступку, зазвичай, застосовують під час постачання про-
дукції чи надання послуги, які мають невідповідні характеристики в за-
даних межах, і, зазвичай, надають для обмеженої кількості продукції та 
послуг або на обмежений період часу та для конкретного використання.

Дозвіл на відхил (deviation permit) – дозвіл не дотримувати 
початково встановлених вимог до продукції чи послуги, вида-
ний до початку її виготовляння. 

Примітка. Дозвіл на відхил, зазвичай, видають на обмежену кіль-
кість продукції та послуги чи на обмежений період часу та для кон-
кретного використання.

Випуск (release) – дозвіл на перехід до наступної стадії про-
цесу чи до наступного процесу. 

Примітка. В англійській мові у контексті програмних засобів і до-
кументів терміном “release” часто називають версію програмного за-
собу чи документа.

Переробляння (rework) – дія, яку виконують з невідповідною 
продукцією чи послугою, щоб зробити її відповідною вимогам.

Примітка. Під час переробляння можуть змінювати чи замінюва-
ти складові частини невідповідної продукції чи послуги.
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Ремонтування (repair) – дія, яку виконують з невідповід-
ною продукцією чи послугою, щоб зробити її придатною для 
передбачуваного використання.

Примітки: 1. Успішне ремонтування не обов’язково робить невід-
повідну продукцію чи послугу відповідною вимогам. Може бути так, 
що разом із ремонтуванням потребуватимуть поступку; 2. Ремонту-
вання охоплює дії стосовно виправлення початкової відповідної про-
дукції чи послуги, щоб її відновити для використання, наприклад, як 
частину технічного обслуговування; 3. Під час ремонтування можуть 
змінювати чи замінювати складові частини невідповідної продукції 
чи послуги.

Бракування (scrap) – дія, яку виконують з невідповідною 
продукцією чи послугою, щоб не допустити її початкового пе-
редбачуваного використання. 

Приклади: утилізація, знищення. 

Примітка. У ситуації з невідповідною послугою її використанню 
запобігають, припиняючи надання послуги.

– Терміни стосовно аудиту:
Аудит (audit) – систематичний, незалежний і задокумен-

тований процес отримання об’єктивних доказів та їхнього 
об’єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання 
критеріїв аудиту.

Примітки: 1. Основоположні елементи аудиту охоплюють визна-
чання відповідності об’єкта відповідно до методики, що його прова-
дить персонал, який не відповідає за об’єкт, який піддають аудиту; 
2. Аудит може бути внутрішнім (аудит першою стороною) чи зовніш-
нім (аудит другою чи третьою стороною), а також може бути скомбі-
нованим або спільним; 3. Внутрішні аудити, що їх іноді називають 
“аудити першою стороною”, провадить сама організація чи, за її дору-
ченням, певна особа для аналізування стосовно управління та для ін-
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ших внутрішніх цілей, і вони можуть слугувати організації основою для 
декларування відповідності. Незалежність аудитора може бути доведе-
но тим, що він не відповідає за діяльність, аудит якої провадять; 4. До 
зовнішніх аудитів належать ті, що їх, зазвичай, називають “аудити дру-
гою стороною” та “аудити третьою стороною”. Аудити другою стороною 
провадять сторони, що мають певний інтерес до діяльності організації, 
наприклад, замовники або інші особи за їхнім дорученням. Аудити тре-
тьою стороною провадять зовнішні незалежні аудиторські організації, 
наприклад, ті, які здійснюють сертифікацію/реєстрацію відповідності, 
чи державні органи; 5. Один із загальних термінів і основних визначень 
поняття для стандартів ISO на системи управління.

Скомбінований аудит (combined audit) – аудит, який прова-
дять водночас на одному об’єкті аудиту стосовно двох або біль-
ше систем управління.

Примітка. Частини системи управління, які можуть бути залучені 
до скомбінованого аудиту, можуть бути визначені відповідними стан-
дартами на системи управління, стандартами на продукцію, стандарта-
ми на послуги чи стандартами на процеси, що їх застосовує організація. 

Спільний аудит (joint audit) – аудит, який провадять на од-
ному об’єкті аудиту дві чи більше аудиторських організацій.

Програма аудиту (audit programme) – один або кілька ауди-
тів, запланованих на конкретний період часу та спрямованих на 
досягнення конкретної цілі.

Сфера аудиту (audit scope) – обсяг і межі аудиту.
Примітка. Сфера аудиту, зазвичай, охоплює опис місця розта-

шування ділянок, структурних підрозділів організації, видів робіт і 
процесів.

План аудиту (audit plan) – опис дій і заходів для проведення 
аудиту.
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Критерії аудиту (audit criteria) – сукупність політик, мето-
дик або вимог, що їх використовують як еталон, з яким порів-
нюють об’єктивний доказ.

Доказ аудиту (audit evidence) – протоколи, виклади фактів 
чи інша інформація, що стосуються критеріїв аудиту і можуть 
бути перевірені.

Дані аудиту (audit findings) – результати оцінювання зібра-
них доказів аудиту за критеріями аудиту. 

Примітки: 1. Дані аудиту вказують на відповідність або невідпо-
відність; 2. Дані аудиту можуть зумовити ідентифікування можливос-
тей для поліпшування чи до реєстрування належних практик; 3. В ан-
глійській мові у разі, якщо критерії аудиту обирають із законодавчих 
вимог або регламентувальних вимог, то дані аудиту можна називати 
“дотримання” чи “недотримання”.

Висновок аудиту (audit conclusion) – підсумок аудиту після 
розглядання цілей аудиту та всіх даних аудиту.

Замовник аудиту (audit client) – організація чи особа, яка по-
дає заявку на проведення аудиту.

Об’єкт аудиту (auditee) – організація, яку піддають аудиту.
Гід [аудит] (guide) – особа, яку призначає об’єкт аудиту, щоб 

сприяти діяльності групи аудиту. 
Група аудиту (audit team) – одна чи кілька осіб, що про-

вадять аудит за підтримання, якщо необхідно, технічних 
експертів. 

Примітки: 1. Одного з аудиторів групи аудиту призначають керів-
ником групи аудиту; 2. До групи аудиту можуть входити аудитори-ста-
жисти.

Аудитор (auditor) – особа, яка провадить аудит.
Технічний експерт [аудит] (technical expert) – особа, яка має 

спеціальні знання чи досвід у групі аудиту.
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Примітки: 1. Спеціальні знання чи досвід стосуються організа-
ції, процесу чи діяльності, що піддають аудиту, або мови чи культури; 
2. Технічний експерт не має повноважень аудитора в групі аудиту.

Спостерігач [аудит] (observer) – особа, яка супроводжує 
групу аудиту, але не здійснює дії аудитора.

Примітка. Спостерігач може бути членом об’єкта аудиту або ре-
гуляторного органу чи іншої зацікавленої сторони, який є свідком 
аудиту.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Перший європейський стандарт у системі екологічного управ-
ління.

2. Що таке BS 7750?
3. Мета розроблення схеми екологічного менеджменту й аудиту 

EMAS.
4. Основні компоненти встановлення системи екологічного 

управління згідно з EMAS.
5. Історія британського стандарту BS 5750.
6. Міжнародна організація ISO – головний інструмент для 

розв’язання проблем довкілля.
7. Технічні комітети ISO, пов’язані з охороною довкілля.
8. Яка структура ISO/TC 207?
9. Яка сфера стандартизації ISO/TC 207?
10. До сфери діяльності якого національного ТК стандартизації 

належать питання, пов’язані з охороною довкілля? 
11. Яка головна мета впровадження стандартів серії ISO 14000? 
12. Які групи стандартів можна виокремити в серії ISO 14000?
13. Стандарти ДСТУ ISO серії 14000, прийняті в Україні.
14. Яка головна мета впровадження стандартів серії ISO 9000? 
15. Сфера діяльності ISO/TС 176.
16. Стандарти ДСТУ ISO серії 9000, прийняті в Україні.
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17. Який стандарт у серії ISO 14000 вважають головним? Його 
сутність.

18. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи з роз-
роблення та впровадження екологічних систем управління?

19. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи з оці-
нювання життєвого циклу та управління ним?

20. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи з про-
ведення аудитів та оцінювання екологічних показників?

21. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи з ко-
мунікацій та використання, екологічних декларацій, маркування?

22. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи стан-
дартів, орієнтованих на продукцію?

23. Які стандарти серії ISO 14000 можна зачислити до групи з 
управління парниковими газами?

24. Основні положення ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління 
якістю. Вимоги.

25. Основні положення ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління.

26. Які чинники засвідчують корисність та доцільність впрова-
дження системи екологічного управління?

27. Назвіть потенційні вигоди застосування підходів ISO 9001 у 
системі управління підприємством.

28. Назвіть ключові принципи побудови системи управління 
якістю відповідно до вимог ISO 9001.

29. Який зв’язок між стандартами серій ISO 9000 та ISO 14000?
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Національний орган стандартизації – ДП “УкрНДНЦ” – 
є провідною організацією в Україні у сфері стандартизації, яка 
визнана на національному, міжнародному та європейському 
рівнях. 

Підприємство представляє інтереси України в Міжнародній 
організації зі стандартизації (ISO), Міжнародній електротехніч-
ній комісії (ІЕС) як повноправний член та є організацією-ком-
паньйоном Європейського комітету стандартизації (CEN) та Єв-
ропейського комітету стандартизації в галузі електротехніки 
(CENELEC).

8.1. Ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿

Міжнародна організація зі стандартизації (англ. 
International Organization for Standardization, ISO) – міжнародна 
організація, метою діяльності якої є ратифікація стандартів, 
розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн.



262 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

Співробітництво різних країн у галузі стандартизації роз-
почалося 1921 p., коли провели першу конференцію семи націо-
нальних комітетів зі стандартизації. Ця конференція розробила 
організаційні принципи, на основі яких 1926 р. створено Між-
народну федерацію національних асоціацій зі стандартизації 
(ISA), до складу якої ввійшли майже 20 національних організа-
цій зі стандартизації. ISA розробила близько 180 міжнародних 
рекомендацій зі стандартизації. З початком Другої світової ві-
йни її діяльність була припинена. Уже 1943 р. при Організації 
Об’єднаних Націй (ООН) створили Комітет з координації стан-
дартів (ККС), до якого увійшли 18 країн. Основним завданням 
цього Комітету було збереження досвіду міжнародної стандар-
тизації та координація діяльності країн у галузі стандартизації 
у воєнний час. 

Після Другої світової війни, у жовтні 1946 p., у Лондоні від-
булося спільне засідання ККС і делегатів 25-ти країн, на якому 
прийняли рішення щодо створення Міжнародної організації зі 
стандартизації (The International Organization for Standardization 
– ISO). В основу абревіатури назви покладено грецьке слово 
“isos” – рівний. Після створення ISO прийнято її статут, який ви-
значив неурядовий статус цієї організації, структуру, функції 
керівних і робочих органів, методи їхньої роботи. Основною ме-
тою ISO є сприяння розвитку стандартизації у світовому масш-
табі для взаємодопомоги та полегшення міжнародного обміну 
товарами й послугами, а також розширення співробітництва в 
інтелектуальній, науковій, технічній та економічній діяльності 
[118].

До основних видів діяльності ISO належать: заходи, які 
сприяють координації, уніфікації та гармонізації національних 
нормативних документів; розроблення й затвердження між-
народних стандартів; обмін інформацією про роботу комітетів; 
співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які 
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зацікавлені в розв’язанні суміжних проблем. ISO займається 
питаннями стандартизації в усіх галузях та сертифікацією про-
дукції, за винятком електротехніки, радіотехніки та зв’язку, які 
належать до компетенції Міжнародної електротехнічної комі-
сії. ISO як неурядова організація користується консультатив-
ним статусом ООН і є найбільшою міжнародною організацією в 
галузі стандартизації з широкого кола питань.

Членами ISO є не уряди, а національні організації зі стандар-
тизації (комітети-члени) з правом одного голосу. Комітети-чле-
ни є повноправними членами ISO і мають право брати участь 
в усіх її робочих органах, бути обраними до керівних органів, 
отримувати копії усіх робочих документів, подавати на розгляд 
зауваження щодо них. Для цього виду членства встановлена 
шкала щорічних внесків до бюджету ISO. Члени-кореспонден-
ти – це країни, що розвиваються. За рахунок сплати незначного 
внеску до бюджету ISO вони мають право отримувати комплект 
усіх міжнародних стандартів та інші документи. Члени-абонен-
ти сплачують пільгові внески і мають змогу отримувати інфор-
мацію щодо міжнародної стандартизації. 

Органи ISO розташовані в Женеві (Швейцарія). Офіційні 
мови – англійська, французька, російська. Цими мовами вида-
ють усі матеріали та документи ISO. Організаційна структура 
ISO складається з керівних і робочих технічних органів (рис. 2). 
Вищим органом ISO є Генеральна асамблея – загальні збори усіх 
комітетів-членів, які скликаються один раз на три роки. Кожен 
комітет-член має право представляти не більше трьох делега-
тів. Члени-кореспонденти та члени-абоненти беруть участь як 
спостерігачі. До керівних органів належать: Президент, Рада, 
Технічне бюро та Центральний секретаріат. Вищим керівним 
органом є Президент, якого обирають на три роки, і Централь-
ний секретаріат. Рада керує роботою ISO в перервах між сесія-
ми Генеральної асамблеї. До складу Ради входять 18 комітетів-
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членів. Рішення Ради ухвалюють більшістю голосів присутніх 
на засіданні комітетів-членів Ради. У період між засіданнями і 
за потребою Рада може ухвалити рішення шляхом переписки. 
Поточну адміністративно-технічну роботу здійснює Централь-
ний секретаріат. Раді ISO підпорядковано 7 комітетів: PLACO 
(Технічне бюро), STACO (Комітет з вивчення наукових прин-
ципів стандартизації), CASCO (Комітет з оцінювання відповід-
ності), INFCO (Комітет з науково-технічної інформації і послуг), 
DEVCO (Комітет з надання допомоги країнам, що розвивають-
ся), CAPOLCO (Комітет із захисту інтересів споживачів), REMCO 
(Комітет зі стандартних зразків).

Рис. 2. Структура органів ISO
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Технічне бюро (PLACO) готує пропозиції щодо планування, 
організації та координації роботи комітетів. До сфери роботи 
Бюро належить розгляд пропозицій щодо створення та роз-
пуску ТК; визначення питань стандартизації, якими повинні 
займатися комітети. Технічними органами Ради ISO є Комітети, 
що займаються питаннями міжнародної стандартизації, сфери 
діяльності яких розмежовані.

Комітет з наукових принципів стандартизації (STACO) на-
дає методичну та інформаційну допомогу щодо принципів і 
методик розроблення міжнародних стандартів (MC). Комітет 
вивчає наукові принципи стандартизації та готує рекомендації 
для досягнення оптимальних результатів у певній галузі, за-
ймається питаннями термінології та організацією семінарів з 
використання MC для розвитку торгівлі. 

Комітет з оцінки відповідності (CASCO) створено на почат-
ку 70-х років XX століття у зв’язку з бурхливим розвитком сер-
тифікації в різних країнах. CASCO розробляє настанови у галу-
зі гармонізації національних систем сертифікації, створюючи 
методологічну базу для розроблення й акредитації національ-
них систем сертифікації для взаємного визнання результатів 
випробувань, вивчає способи оцінки відповідності продукції 
й систем якості вимогам НД, здійснює аналіз практичної ді-
яльності в галузі відповідності. CASCO періодично проводить 
аналіз усіх чинних національних, регіональних і міжнародних 
систем сертифікації з метою своєчасного вживання заходів для 
організацій міжнародних систем сертифікації продукції на від-
повідність вимогам ISO. 

Комітет з питань інформаційних мереж (ISONET) коорди-
нує та гармонізує діяльність ISO в галузі інформаційних послуг, 
поширює НД, керує та контролює діяльність інформаційної ме-
режі ISO. 
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Комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються 
(DEVCO), здійснює обслуговування цих країн з усіх питань стан-
дартизації, створює умови для обміну досвідом з розвиненими 
країнами та підготовки спеціалістів тощо. DEVCO тісно співпра-
цює з ООН, у результаті чого створено міжнародні центри на-
вчання.

Комітет із захисту інтересів споживачів (CAPOLCO) створе-
но 1977 р. Метою роботи CAPOLCO є проведення стандартизації 
в галузі інформації споживачів. До завдань CAPOLCO належать: 
вивчення шляхів сприяння в отриманні споживачами макси-
мального ефекту від стандартизації продукції; розроблення 
рекомендацій щодо забезпечення споживачів інформацією, за-
хист їхніх інтересів; узагальнення досвіду участі споживачів у 
роботах зі стандартизації; застосування стандартів на спожив-
чі товари та послуги; підтримання зв’язків з різними органами 
ISO, діяльність яких зачіпає інтереси споживачів. Результатом 
діяльності CAPOLCO є періодичне видання переліку національ-
них і міжнародних стандартів, які становлять інтереси для ор-
ганізацій захисту споживачів, а також підготовка Настанов з 
питань споживчих товарів. 

Комітет зі стандартних зразків (REMCO) займається питан-
нями методичної допомоги та розроблення настанов зі стан-
дартних зразків. REMCO координує діяльність у цій галузі й тіс-
но співпрацює з міжнародними метрологічними організаціями. 

Сфера діяльності ISO розподілена між 224-ма технічними 
комітетами (ТК). Кожний ТК має сферу діяльності, затвер-
джену Радою ISO. ТК поділяють на загальнотехнічні комітети 
та комітети, які працюють у конкретних галузях за чітко ви-
значеною сферою стандартизації. Основним видом роботи ТК 
є розроблення, погодження та подання на затвердження Ради 
проектів міжнародних стандартів. Для безпосереднього розро-
блення проектів стандартів у межах ТК створюють підкомітети 



267

Ðîçä³ë 8

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÒÀ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍ² ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ Ç² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²¯

й робочі групи. Сьогодні налічують близько 650 підкомітетів та 
до 2000 робочих груп. 

Україна є повноправним членом ISO з 1993 року. Як наці-
ональний комітет-член входить до складу комітетів: CASCO, 
STACO, DEVCO, REMCO, CAPOLCO. Національні технічні комітети 
працюють у складі ТК/ISO. У своїй роботі ISO підтримує зв’язки 
з майже 400 міжнародними організаціями, які працюють у 
сфері стандартизації. Автономною організацією в складі ISO є 
Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС). ISO й ІЕС тісно спів-
працюють з питань стандартизації з різними міжнародними та 
регіональними організаціями, які займаються економічною та 
науково-технічною діяльністю. 

Торговельно-правовий законодавчий зв’язок стандартиза-
ції з міжнародною торгівлею й економічним співробітництвом 
країн є в центрі уваги таких міжнародних організацій, як Єв-
ропейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), Європейське 
Співтовариство (ЄС), GATT, WTO тощо. Система ISO/IEC є най-
більшою з наявних міжнародних технічних організацій і поши-
рює свою діяльність на всі галузі економіки і науки – від стан-
дартних форм реєстрації до валютних кодів, від будівництва 
до дорожньо-транспортних засобів. Сумісна діяльність ISO/IEC 
покликана технічно забезпечити ефективне міжнародне спів-
робітництво між країнами. Тому вони, насамперед, регламенту-
ють питання сумісності та взаємозамінності продукції, методи 
її випробувань, класифікації та позначень, транспортування, 
зберігання тощо. 

Міжнародна стандартизація з кожним роком набуває все 
більшого розвитку. Щорічно, починаючи з 1989 року, 14 жов-
тня на честь дня створення ISO відзначають Міжнародний день 
стандартизації.

ISO має багатогранний підхід до задоволення потреб усіх 
зацікавлених сторін з бізнесу, промисловості, урядових та не-
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урядових організацій, а також споживачів у сфері охорони до-
вкілля, раціонального природокористування та екологічної 
безпеки. ISO розробляє стандарти, які допомагають організаці-
ям займати активну позицію в управлінні екологічними аспек-
тами: стандарти серії ISO 14000 “Системи екологічного управ-
ління” можуть бути впроваджені в організації будь-якого типу 
в державному або приватному секторі – від приватних компа-
ній до органів державної влади чи комунальних підприємств. 
ISO допомагає розв’язувати проблеми зміни клімату завдяки 
стандартам у сфері обліку, верифікації та торгівлі парниковими 
газами, а також для розрахунку вуглецевого сліду продукції. ISO 
розробляє нормативні документи, що сприяють об’єднанню ді-
лових та екологічних цілей, заохочуючи включення екологічних 
аспектів у дизайн продукту. ISO пропонує широкий спектр стан-
дартів для відбору проб та методів тестування для розв’язання 
конкретних екологічних проблем. Розроблено близько 
570 міжнародних стандартів для екологічного моніторингу 
стану об’єктів довкілля, таких як якість повітря, води та ґрун-
ту, а також шум, випромінювання та контроль за транспорту-
ванням небезпечних вантажів. ІSO також співпрацює з урядами 
країн з метою створення методологічної бази для розробляння 
екологічних нормативів.

Міжнародна електротехнічна комісія (англ. International 
Electrotechnical Commission, IEC) – міжнародна організація 
зі стандартизації у сфері електричних, електронних і суміж-
них технологій. 

Початком міжнародного співробітництва в електротехніці 
вважають 1881 р., коли відбувся перший Міжнародний конгрес 
з електрики. IEC – це міжнародна організація зі стандартиза-
ції в галузях електротехніки та радіоелектроніки, яка створе-
на за рішенням Міжнародного електротехнічного конгресу в 
м. Сент-Луїс у вересні 1904 року. Її заснували представники 
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13-ти країн на конференції в Лондоні 1906 р. Саме там спочатку 
була розташована комісія, а з 1948 р. – штаб у Женеві. Зазначи-
мо, що 1947 р. ІЕС приєдналась до ISO на автономних правах як 
її електротехнічний відділ, при цьому вона повністю зберегла 
свою фінансову й організаційну самостійність [116]. IEC займа-
ється стандартизацією в галузях електротехніки, електроніки, 
радіозв’язку, телекомунікацій і приладобудування і, відповідно, 
ці галузі не входять у сферу діяльності ISO.

Вищий керівний орган IEC – Рада, у якій мають представни-
цтво усі національні комітети. Бюджет IEC формується із вне-
сків країн-членів цієї організації і надходжень від продажу між-
народних стандартів. Структура технічних органів IEC: технічні 
комітети, підкомітети та робочі групи. 

Головною метою IEC, визначеною Статутом, є сприяння та 
підтримка міжнародної співпраці у вирішенні проблем стан-
дартизації, розроблення, узгодження, перевірки та публікації 
міжнародних стандартів у галузі електротехніки і радіоелек-
троніки та суміжних з ними галузях.

Основними напрямами діяльності IEC у сфері стандартиза-
ції є:

- розробка міжнародних стандартів на продукцію електро-
технічної промисловості, електротехнічного обладнання ви-
робничого призначення, електроенергетичного обладнання, 
електронного обладнання побутового та виробничого призна-
чення;

- розробка спільно з ISO міжнародних стандартів безпеки 
продукції;

- стандартизація методів вимірювання радіоперешкод, що 
випромінюють електронне та електротехнічне обладнання.

Членство в Міжнародній електротехнічній комісії відкрито 
тільки для визнаних організацій національних стандартів. На 
початок 2013 р. IEC об’єднувала 60 членів і 22 асоційовані чле-
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ни. Україна є членом з 1993 року – Національний електротех-
нічний комітет України (секретаріат веде Національний орган 
стандартизації – ДП “УкрНДНЦ” www.ukrndnc.org.ua).

  
8.2. Ðåã³îíàëüí³ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿

Європейський комітет зі стандартизації (фр. Comité 
Européen de Normalisation, CEN) – міжнародна неприбуткова ор-
ганізація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі 
товарами та послугами через розробку та запровадження євро-
пейських стандартів (євронорм, EN).

Європейський комітет зі стандартизації (до 1970 р. – Єв-
ропейський комітет з координації стандартів) було засновано 
1961 р. на засіданні представників Європейської економіч-
ної спільноти (ЄЕС) та Європейської асоціації вільної торгівлі 
(EFTA). Датою офіційного створення організації у сучасному ви-
гляді вважають 30 жовтня 1975 року. CEN є офіційно визнаним 
органом зі стандартизації у Європейському Союзі (ЄС); іншими 
офіційними органами зі стандартизації є Європейський комітет 
зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) та Європейський 
інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI).

Станом на 2012 рік членами CEN є усі члени ЄС. Його штаб 
розташований у Брюсселі (Бельгія).

Поруч з цим CEN сприяє спільному застосуванню в країнах-
членах міжнародних стандартів ISO та IEC. На цьому базується 
один з найважливіших принципів роботи CEN – обов’язкове ви-
користання міжнародних стандартів ISO, як основи для розроб-
ки євронорм або доповнення тих результатів, які вже досягнуті 
в ISO. Крім розробки стандартів на продукцію, послуги, процеси, 
СЕN займається стандартизацією систем забезпечення якості 
продукції, методів випробувань і акредитації випробувальних 



271

Ðîçä³ë 8

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÒÀ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍ² ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ Ç² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²¯

лабораторій. У цьому напрямі створені і затверджені європей-
ські стандарти-євронорми серії 29000 (EN 29000), котрі, по суті, 
представляють собою прийняття міжнародних стандартів ISO 
серії 9000, які прийняті так званим “методом обкладинки”.

Найвищий орган CEN – Генеральна асамблея, в яку входять 
представники національних організацій зі стандартизації, дер-
жавні органи країн-членів CEN, а також EEC i EFTA. Генеральна 
асамблея обирає Адміністративну раду, яка, серед іншого, має 
такі основні функції:

 встановлює правила і способи застосування національ-
них стандартів і міжнародних стандартів при розробці євро-
норм;

 визначає можливість прямого використання національ-
ного стандарту або міжнародного нормативного документа як 
європейського стандарту;

 координує роботи з національної стандартизації в ме-
жах регіону.

Політика в галузі стандартизації визначається в CEN ко-
легією директорів – представників національних організацій 
і затверджується Генеральною асамблеєю. Технічну роботу зі 
стандартизації в організації виконують технічні комітети, ді-
яльність яких координує Технічне бюро.

Європейські стандарти та стандарти Європейського комі-
тету зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) необхідно 
обов’язково застосовувати на національному рівні в країнах-
членах CEN. Відповідно, євронорма має статус національного 
стандарту й виключає застосування будь-якого іншого стан-
дарту, що суперечить їй.

Прийнятий CEN європейський стандарт видається в двох 
варіантах: як євронорма і як національний стандарт у країнах-
членах CEN. У другому випадку стандарт може містити додатки 
для рекомендацій і пояснень, які сприяють його розумінню і 
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застосуванню. Крім європейських стандартів, CEN також роз-
глядає та приймає документи з гармонізації (HD), попередні 
(тимчасові) стандарти (ENV) та звіти CEN/CENELEC. Ці доку-
менти спрямовані на ліквідацію технічних бар’єрів у торгівлі, 
на прискорення впровадження прогресивних технічних вимог 
у виробництво нових товарів.

Європейський комітет зі стандартизації в електро-
техніці (фр. Comité Européen de Normalisation Électrotechni, 
CENELEC) створений 1973 р. у результаті злиття двох органі-
зацій – Європейського комітету з координації електротехніч-
них стандартів країн-членів ЄАВТ (CENEL) та Європейського 
комітету з координації електротехнічних стандартів країн ЄС 
(CENELCOM). Члени CENELEC – 17 країн Європи: Австрія, Бель-
гія, Велика Британія, Греція, Данія, Німеччина, Іспанія, Ісландія, 
Італія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Фінлян-
дія, Франція, Швеція, Швейцарія. Всі вони представлені націо-
нальними електротехнічними комітетами і є членами IEC (крім 
Люксембургу).

На чолі організації – Генеральна асамблея, в якій країни-
члени представляють національні організації зі стандартизації 
й урядові органи, а також беруть участь представники від ЄС 
і ЄАВТ. Генеральна асамблея обирає Адміністративну раду, що 
складається з делегацій (до 5-ти осіб) від національних органі-
зацій країн-членів. 

Основна мета CENELEC – розробка стандартів на електро-
технічну продукцію у тісній співпраці з ЄС та ЄАВТ і нормативне 
забезпечення єдиного ринку товарів та послуг у країнах регі-
ону. Стандарти CENELEC розглядають як необхідний засіб для 
створення єдиного європейського ринку.

Основна діяльність CENELEC спрямована на усунення всіх 
технічних відмінностей як між національними електротехніч-
ними стандартами країн-членів, так і між процедурами серти-
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фікації відповідності виробів вимогам стандартів з метою подо-
лання технічних бар’єрів у торгівлі. 

8.3. Ðîëü ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é â ñèñòåì³ 
ì³æíàðîäíîãî òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ

У м. Марракеш (Марокко) представники 128-ми держав 
15 квітня 1994 року підписали Заключний акт Уругвайського 
раунду торговельних переговорів і Марракеську декларацію, 
якою заснували Світову організацію торгівлі (СОТ).  Організа-
ція виконує обов’язки з 1 січня 1995 р. Вона є правонаступни-
цею GATT (Генеральної угоди з тарифів і торгівлі), підписаної 
1947 р. Попри те, що СОТ – одна з наймолодших міжнародних 
організацій, багатосторонній торговельній системі, закладеній 
ГАТТ, вже понад 60 років. Штаб-квартира – Женева, Швейцарія. 

Цілі СОТ визначено в преамбулі Марракеської Угоди про 
утворення СОТ:

 підвищення життєвого рівня;
 забезпечення повної зайнятості;
 постійне зростання доходів і ефективного попиту;
 розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі 

ними;
 оптимальне використання світових ресурсів згідно з ці-

лями сталого розвитку;
 захист і збереження навколишнього середовища;
 забезпечення для країн, що розвиваються, і найменш 

розвинених країн такої участі в міжнародній торгівлі, яка б від-
повідала потребам їхнього економічного розвитку.

Світова організація торгівлі – єдина міжнародна організа-
ція, що опікується глобальними правилами торгівлі між країна-
ми. Її головна функція – забезпечувати, щоб торгівля відбува-
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лася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можли-
во. Найважливіші функції СОТ:

 контроль за виконанням угод і домовленостей пакета 
документів Уругвайського раунду;

 проведення багатосторонніх торговельних переговорів 
і консультацій між заінтересованими країнами-членами;

 врегулювання торговельних суперечок; огляд націо-
нальної торговельної політики країн-членів;

 технічне сприяння державам, що розвиваються, з пи-
тань, що стосуються компетенції СОТ;

 співробітництво з міжнародними спеціалізованими ор-
ганізаціями.

Загальні переваги від членства у СОТ:
 створення сприятливіших умов доступу на світові рин-

ки товарів і послуг на основі передбачуваності і стабільнос-
ті розвитку торговельних відносин із країнами-членами СОТ, 
включаючи транспарентність їхньої зовнішньоекономічної по-
літики;

 доступ до механізму СОТ врегулювання торговельних 
суперечок, що дає змогу забезпечити захист національних ін-
тересів і усунути дискримінації;

 можливість реалізації своїх поточних і стратегічних 
торговельно-економічних інтересів шляхом ефективної участі 
у багатосторонніх торговельних переговорах при виробленні 
нових правил міжнародної торгівлі.

Найвищий орган ухвалення рішень у СОТ – Конференція мі-
ністрів. Збирається щонайменше раз на два роки. На рівень ниж-
че – Генеральна рада (зазвичай, до її складу входять посли і глави 
делегацій у Женеві, та іноді – чиновники, спеціально відряджені 
зі столиць країн-членів). Збирається кілька разів на рік у штаб-
квартирі СОТ у Женеві. Генеральна рада виконує також функції 
нагляду за торговельною політикою та врегулюванням супе-
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речок. На наступному рівні – Рада з торгівлі товарами, Рада з тор-
гівлі послугами і Рада з торговельних аспектів інтелектуальної 
власності, підзвітні Генеральній раді. Численні спеціальні комі-
тети, підкомітети й робочі групи опікуються окремими угодами 
та іншими галузями, зокрема, довкіллям, розвитком, заявками 
на вступ і регіональними торговельними угодами тощо.

У СОТ практикується прийняття рішень на основі консенсу-
су, хоча де-юре передбачене голосування.

Станом на січень 2017 р. членами СОТ є 164 країни,  у тім 
числі і Україна. Статус спостерігача має 22 держави [106]. 

Організація економічного співробітництва та розви-
тку (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) – міжнародна організація, що об’єднує 35 країн світу, біль-
шість з яких є країнами з високим доходом громадян, виробля-
ють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг. Більшість 
держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Нор-
вегія, Південна Корея, Японія та інші. 

Договір про ОЕСР підписаний 14 грудня 1960 р. в Парижі, 
але вступив у дію 30 вересня 1961 р. на базі Європейської орга-
нізації економічного співробітництва з метою координації еко-
номічної політики країн-членів ОЕСР і погодженням програми 
допомоги країнам, що розвиваються. Офіційними мовами ОЕСР 
є англійська і французька. Штаб-квартира розміщена у Парижі 
(Франція).

Україна розпочала співпрацю з ОЕСР 1997 р., а 2003 р. 
Урядом України створена міжвідомча Координаційна рада у 
зв’язках з ОЕСР. Угоду між Урядом України та Організацією еко-
номічного співробітництва та розвитку про продовження дії 
меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співро-
бітництва підписано15 червня 2018 р.

На відміну від Світового Банку та Міжнародного валютного 
фонду, ОЕСР не надає фінансування. Організація є місцем ви-
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вчення та дискусій і здійснює пошуки та аналіз, які допомага-
ють урядам визначити стратегію виходу на формальні угоди 
між країнами-членами і які реалізовуватимуть національні ін-
ституції чи в інших міжнародних домовленостях. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, 
ФАО (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) – міжнародне 
агентство в рамках ООН, створене з метою боротьби з голодом 
та контролем якості продуктів харчування у світі. Девіз органі-
зації: “допомагаємо побудувати світ без голоду”. Заснована на 
конференції в Квебеку (Квебек, Канада) 16 жовтня 1945 року. 
З 1979 року цю дату щорічно відзначають як Всесвітній день 
продовольства.

ФАО діє як провідна установа, що займається проблемами 
розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробни-
цтва в системі ООН. Її діяльність спрямовано на зменшення го-
строти проблем бідності і голоду у світі шляхом сприяння роз-
витку сільського господарства (рибальства, морських продук-
тів, лісового господарства та сировини лісового господарства), 
поліпшенню харчування і вирішення проблеми продовольчої 
безпеки – доступності всім і завжди продуктів харчування, не-
обхідних для активного і здорового життя.

Керує ФАО Конференція держав-членів, яку скликають 
один раз на два роки. Конференція обирає Раду, що складається 
з 49-ти членів і діє як керівний орган між сесіями Конференції. 
ФАО надає статистику по сільському господарству і доступ до 
своєї бази даних. Для отримання CD-ROM зі статистикою і до-
ступу до бази необхідно заплатити 1 200 доларів США.

Офіційні мови – англійська, іспанська, російська, французь-
ка, китайська, арабська. Штаб-квартира – Рим, Італія.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО) у рамках проекту “Інтегроване управління природними 
ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової 
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зон України”, що фінансує Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) 
проведе десять тренінгів з питань сталого управління при-
родними ресурсами в лісостеповій та степовій зонах з березня 
2019 р. протягом наступних десяти місяців. Відповідно до Кон-
венції Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з опустелюван-
ням, Україна бере на себе зобов’язання досягти нейтрального 
рівня деградації ґрунтів до 2030 року. Тренінги популяризува-
тимуть методи сталого ведення сільського господарства, в тім 
числі: мінімальний обробіток ґрунту, постійний ґрунтовий по-
крив залишками рослин і мульчою, сівозміну й біорізноманіт-
тя, а також відновлення захисних лісосмуг. Частина проекту 
спрямована на відновлення продуктивності та стійкості ви-
робничих ландшафтів з використанням демонстраційної площі 
7 500 га. Демонстраційні заходи проводитимуть у Київській, 
Харківській, Херсонській та Миколаївській областях – терито-
ріях, які представляють різні природно-кліматичні зони.

“Збереження і захист орних земель від деградації і опусте-
лювання земель є національним пріоритетом в Україні і має 
найважливіше значення для забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарських ландшафтів і скорочення сільської бід-
ності”, – коментує Михайло Малков, координатор програм роз-
витку ФАО в Україні [102].

Організація Об’єднаних Націй з промислового розви-
тку, ЮНІДО створена 1966 р. як автономна організація в рам-
ках ООН. Конференція ООН по перетворенню ЮНІДО в спеціа-
лізовану установу ООН, що відбулась у Відні, ухвалила 8 квітня 
1979 р. Статут ЮНІДО, який підписали 12 грудня 1980 р. у Нью-
Йорку і ратифікували 20 травня 1985 р. З 1 січня 1986 року 
ЮНІДО набула статусу спеціалізованої установи ООН.

Тематичними пріоритетами Організації є: скорочення бід-
ності шляхом продуктивної діяльності; розвиток торговельних 
можливостей; енергетика та довкілля.
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Головними напрямами діяльності ЮНІДО є [117]:
 надання допомоги, у тім числі консультацій, країнам, що 

розвиваються та країнам з перехідною економікою з метою 
розбудови та модернізації промисловості, сприяння впрова-
дженню промислових технологій, спрямованих на повне вико-
ристання потенційних природних і людських ресурсів;

 сприяння зміцненню співробітництва між промислово 
розвиненими країнами та країнами, що розвиваються і країна-
ми з перехідною економікою, надання технічної та консульта-
ційної допомоги, залучення інвестицій з метою реалізації кон-
кретних проектів промислового розвитку;

 координація діяльності у рамках системи ООН у питаннях 
сприяння промисловому розвитку країн, що розвиваються, та 
країн з перехідною економікою.

Керівні органи ЮНІДО:
 Генеральна конференція, яка визначає керівні принципи, 

затверджує бюджет, приймає конвенції та угоди; збирається 
1 раз на 2 роки;

 Рада з промислового розвитку (27 членів); збирається 
двічі на рік;

 Комітет з програмних та бюджетних питань (27 членів); 
збирається двічі на рік.

Штаб-квартира ЮНІДО розташована у Відні. Головною ад-
міністративною посадовою особою Організації є Генеральний 
директор, якого обирає Генеральна конференція за рекоменда-
цією Ради з промислового розвитку та очолює Секретаріат цієї 
організації.

Адміністративну й дослідницьку діяльність ЮНІДО фінан-
сують за рахунок регулярного бюджету Організації, що склада-
ється з обов’язкових внесків країн-членів, а оперативну діяль-
ність, зокрема, надання технічної допомоги, – за рахунок опе-
ративного бюджету Організації, що складається з добровільних 
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внесків, у тім числі, до Фонду промислового розвитку ЮНІДО.
Україна є членом ЮНІДО з дня її заснування. Зокрема, 

8 грудня 1995 р. укладено Угоду про співробітництво в сфері 
промислового розвитку між Урядом України та ЮНІДО. Україна 
бере активну участь у засіданнях керівних органів ЮНІДО, а та-
кож міжнародних заходах, які провадять під егідою Організації. 
Визнанням внеску України у посиленні ролі та реформуванні 
ЮНІДО стало обрання нашої держави під час 13-ї сесії Генераль-
ної конференції ЮНІДО в грудні 2009 року до складу керівних 
органів ЮНІДО – Ради з промислового розвитку та до Програм-
но-бюджетного комітету Організації.

За сприяння ЮНІДО в Україні було реалізовано низку про-
ектів у сфері промислового розвитку, сталого управління вод-
ними ресурсами, поводження з відходами, екологічного оздо-
ровлення промислово забруднених територій та ін. [117].

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Який орган є національним органом стандартизації в Україні 
та які його повноваження?

2. Основна мета Міжнародної організації зі стандартизації ISO.
3. Основні види діяльності ISO.
4. Організаційна структура ISO.
5. Сфера діяльності PLACO (Технічне бюро).
6. Сфера діяльності STACO (Комітет з вивчення наукових прин-

ципів стандартизації).
7. Сфера діяльності CASCO (Комітет з оцінювання відповідності).
8. Сфера діяльності INFCO (Комітет з науково-технічної інфор-

мації і послуг).
9. Сфера діяльності DEVCO (Комітет з надання допомоги краї-

нам, що розвиваються).
10. Сфера діяльності CAPOLCO (Комітет із захисту інтересів спо-

живачів).
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11. Сфера діяльності REMCO (Комітет зі стандартних зразків).
12. Участь України в діяльності ISO.
13. Дата заснування та основна мета Міжнародної електротехніч-

ної комісії IEC.
14. Основні напрями діяльності IEC у сфері стандартизації. 
15. Основні завдання Європейського комітету зі стандартиза-

ції CEN.
16. Структура та основні функції Європейського комітету зі стан-

дартизаації CEN.
17. Дата заснування та основна мета Європейського комітету зі 

стандартизації в електротехніці CENELEC.
18. Роль Світової організації торгівлі (СОТ) в системі міжнародно-

го технічного регулювання.
19. Загальні переваги від членства у СОТ.
20. Роль Організації економічного співробітництва та розви-

тку (ОЕСР) у системі міжнародного технічного регулювання.
21. Роль Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(ФАО) у системі міжнародного технічного регулювання.
22. Головні напрями діяльності Організації Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО).
23. Керівні органи ЮНІДО.
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9.1. ²ñòîð³ÿ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà 
ç àêðåäèòàö³¿ Óêðà¿íè (ÍÀÀÓ)

На вимогу Закону України “Про захист прав споживачів” 
від 12.05.1991 р. № 1023–ХІІ та Постанови  Кабінету Міністрів 
України “Про організацію проведення сертифікації продук-
ції”  від 27.02.1992 р. № 95, в Україні у 1992 р. почалось ство-
рення державної системи обов’язкової сертифікації продук-
ції, яка одержала назву – УкрСЕПРО (Українська сертифікація 
продукції).

Функції національного органу зі сертифікації покладено 
на Державний Комітет України зі стандартизації, метрології та 
якості продукції (Держстандарт України).

Система сертифікації не могла діяти без відповідної  ін-
фраструктури – мережі випробувальних лабораторій (центрів)  
та органів зі сертифікації продукції. Тому, розбудова системи  
УкрСЕПРО почалась зі створення системи акредитації випробу-
вальних лабораторій та органів з сертифікації продукції. З цією 
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метою 1992 року розроблено проекти перших чотирьох осно-
воположних організаційно-методичних документів системи 
УкрСЕПРО:

• Основні положення;
• Акредитація випробувальних лабораторій;
• Положення про органи сертифікації продукції та поря-

док їхньої акредитації;
• Порядок підготовки та проведення сертифікації про-

дукції.
На той час в Україні існувала розвинена випробувальна 

база, якій необхідно було підтвердити свою технічну компе-
тентність шляхом акредитації та можливість проводити оцінку 
відповідності.

З метою законодавчого затвердження системи УкрСЕПРО 
було розроблено проект нормативного акта, який  у подальшо-
му прийнято, як Декрет Кабінету Міністрів України “Про стан-
дартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 року № 46–93.

Наступним важливим кроком створення системи 
УкрСЕПРО була розробка та впровадження з 1 липня 1994 ро-
ку  “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифіка-
ції в Україні”  та “Положення про порядок ввезення на митну 
територію України продукції, яка імпортується та підлягає 
обов’язковій сертифікації”. На час введення обов’язкової серти-
фікації Держстандартом акредитовано близько 200 випробу-
вальних лабораторій та 100 організацій призначено або акре-
дитовано як органи зі сертифікації продукції.

Ключовим елементом реформування системи технічно-
го регулювання є приведення системи акредитації в Україні у 
відповідність з вимогами Європейської асоціації з акредитації 
та підписання Угоди про визнання між Національним агент-
ством з акредитації України та Європейською асоціацією з 
акредитації.
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Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповід-
ності”, прийнятий 2001 року, привів українську систему акреди-
тації у відповідність до міжнародних та європейських правил і 
процедур у сфері оцінки відпо відності. Відповідно до цього За-
кону, 2002 року Міністерство економіки створило Національне 
агентство з акредитації України. Крім цього, було створено Раду 
з акредитації, Технічний комітет з акредитації та Комісію з апе-
ляцій.

До створення НААУ функції акредитації виконував Держав-
ний комітет України з питань стандартизації, метрології та сер-
тифікації. Після створення НААУ 2002 року функції акредитації 
та підтвердження відповідності в Україні було розмежовано 
(наказ № 5 від 04.01.2002 р.). Спільним наказом НААУ та Держ-
споживстандарту від 09.07.2002 р. № 419/1 роботи з акредита-
ції, що були в роботі у Держстандарті з 15.07.2002 р., передано 
до НААУ.

Основними функціями Національного агентства з акреди-
тації є акредитація органів з оцінки відповідності та контроль 
за відповідністю акредитованих органів вимогам акредитації.

Міністерство економіки виконало всі вимоги Європейської 
асоціації з акредитації щодо функціонування Ради з акредита-
ції. Зокрема, відповідно до нового положення про Раду з акре-
дитації, Рада формується на паритетних засадах із представни-
ків трьох зацікавлених сторін: центральних органів виконавчої 
влади; акредитованих органів з оцінки відповідності; підпри-
ємств, установ та організацій, Національної академії наук Укра-
їни, інших наукових установ та громадських організацій. Кожна 
зацікавлена сторона має один голос, який визначається біль-
шістю її представників. Голова Ради та його заступники пред-
ставляють різні зацікавлені сторони та утворюють керівний 
склад Ради. Кожен з обраних членів керівного складу Ради по-
чергово виконує функції Голови Ради.
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Нормативно-правовими засадами діяльності НААУ є:
 Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відпо-

відності”;
 Положення про Національне агентство з акредитації 

України;
 опис національного знака акредитації;
 правила застосування національного знака акредитації;
 методика визначення вартості робіт з акредитації та мо-

ніторингу;
 регламент (ЄС) n 765/2008 Європейського парламенту 

та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за 
ринком щодо реалізації продукції [111].

9.2. Ôóíêö³¿ òà ñòðóêòóðà ÍÀÀÓ

Основними принципами діяльності НААУ є:
 забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх за-

цікавлених сторін;
 загальнодоступність та неупередженість проведення 

робіт з акредитації;
 прозорість діяльності з акредитації;
 професійна компетентність виконавців робіт;
 добровільність акредитації;
 забезпечення участі органів виконавчої влади та гро-

мадських організацій на паритетній основі;
 застосування гармонізованих з міжнародними та євро-

пейськими стандартами вимог щодо акредитації;
 дотримання суспільних інтересів;
 конфіденційність інформації, отриманої в процесі акре-

дитації.
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Основними функціями НААУ відповідно до покладених на 
нього завдань є:

 акредитація органів з оцінки відповідності з подальшим 
контролем за їхньою відповідністю вимогам акредитації, при-
йняття рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового 
зупинення або визнання недійсною;

 розроблення правил процедур і затвердження програм 
акредитації органів з оцінки відповідності, а також здійснення 
контролю за їхньою відповідністю вимогам акредитації;

 організація навчання, підготовки персоналу з акредита-
ції і надання йому повноважень провадити діяльність з акреди-
тації відповідно до встановлених вимог;

 ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відпо-
відності, а також реєстру персоналу з акредитації;

 представництво та участь від України у міжнарод-
них, європейських та інших регіональних організаціях з 
акредитації;

 укладання в установленому законодавством порядку 
міжнародних договорів про співробітництво та взаємне визна-
ння акредитації органів з оцінки відповідності;

 участь у роботі з гармонізації нормативно-правових 
актів та нормативних документів з міжнародними та європей-
ськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до 
НААУ та до акредитованих органів з оцінки відповідності;

 ведення фонду нормативно-правових актів і норматив-
них документів з питань акредитації;

 створення технічних комітетів з акредитації та затвер-
дження положення про них;

 затвердження положення про комісію з апеляцій та вне-
сення змін до нього;

 подання засновнику щорічної інформації про результа-
ти діяльності НААУ;
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 організація інформаційного забезпечення з питань 
акредитації;

 проведення видавничої та інших видів діяльності відпо-
відно до завдань, визначених Положенням про НААУ;

 виконання інших функцій, що не суперечать законодав-
ству та Положенню про НААУ;

 організація та проведення семінарів;
 розроблення порядку та правил оплати робіт з акреди-

тації [111].
Акредитація – це процедура, під час якої національний ор-

ган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи чи 
відповідного органу з оцінки відповідності (ООВ) виконувати 
певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, 
контроль).

Структуру національної системи акредитації подано на 
рис. 3.

Рис. 3. Структура національної системи акредитації
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НААУ проводить акредитацію відповідно до Закону Укра-
їни “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” з ураху-
ванням вимог міжнародних та європейських стандартів з акре-
дитації за основними напрямами:

 випробувальні та калібрувальні лабораторії;
 органи зі сертифікації продукції, процесів і послуг;
 органи зі сертифікації систем управління;
 органи зі сертифікації персоналу;
 органи з інспектування;
 медичні лабораторії;
 провайдери перевірки кваліфікації. 
Організаційну структуру НААУ подано на рис. 4.
Під час акредитації НААУ керується відповідними рекомен-

даціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних (EA) органі-
зацій з акредитації.

9.3. Ì³æíàðîäíà ä³ÿëüí³ñòü 
ÍÀÀÓ

Діяльність НААУ має широке визнання в Європейсько-
му Союзі та в усьому світі. Національне агентство з акредитації 
України є членом низки міжнародних і регіональних організа-
цій з акредитації [111].

НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з 
акредитації (ЕА) та підписантом Двосторонньої Угоди про ви-
знання (ЕА BLA) за напрямами акредитації випробувальних і 
калібрувальних лабораторій, органів із сертифікації продукції, 
органів із сертифікації систем менеджменту, органів із сертифі-
кації персоналу та органів із інспектування.
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Європейська кооперація з акре-
дитації (European cooperation for 
accreditation, EA) є асоціацією на-
ціональних органів з акредитації 
Європи, офіційно призначених 
владою своїх держав на прове-
дення акредитації організацій, які 

надають послуги з оцінки відповідності, такі як сертифікація, 
верифікація, інспектування, випробування та калібрування.

Метою існування ЕА є координація та управління інфра-
структурою акредитації Європи для того, щоб результати по-
слуг з оцінки відповідності, наданих в одній країні, були визна-
ні в іншій країні без додаткових перевірок, що сприяє розвитку 
Європейського співтовариства та світової економіки.

ЕА офіційно призначено органом для виконання зазна-
чених заходів відповідно до статті 14 Регламенту № 765/2008 
Європейського парламенту та Ради, що встановлює вимоги для 
акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції від 
09 липня 2008 року.

ЕА визнала, що всі напрями діяльності НААУ відповідають 
встановленим у Європі нормативним вимогам у сфері акреди-
тації. Таке визнання означає, що діяльність НААУ є повністю 
еквівалентною діяльності будь-якого іншого національного 
органу з акредитації – члена ЕА, що суттєво спрощує процедуру 
виходу на європейський ринок підприємств-клієнтів органів з 
оцінки відповідності, акредитованих НААУ.

Сьогодні НААУ визнано в ЕА за такиими напрямами діяль-
ності:

 акредитація органів зі сертифікації персоналу (стандарт 
ISO/IEC 17024);

 акредитація органів зі сертифікації систем менеджмен-
ту (стандарт ISO/IEC 17021);
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 акредитація калібрувальних лабораторій (стандарт 
ISO/IEC 17025);

 акредитація випробувальних лабораторій (стандарт 
ISO/IEC 17025);

 акредитація органів з інспектування (стандарт 
ISO/IEC 17020);

 акредитація органів зі сертифікації продукції (стандарт 
ISO/IEC 17065).

Історія співробітництва ЕА та НААУ:
 24 листопада 2004 року – підписано Контракт про спів-

робітництво між ЕА та НААУ;
 23 вересня – 6 жовтня 2006 року – згідно з правилами 

ЕА–2/02 відбувся попередній аудит НААУ фахівцями ЕА;
 08 лютого 2008 року – НААУ подало заявку до ЕА щодо 

визнання у сферах “Випробування” та “Сертифікація продукції”;
 30 березня – 03 квітня 2009 року – здійснено оцінюван-

ня НААУ членами групи з аудиту ЕА;
 25 листопада 2009 року – підписано Угоду про взаємне 

визнання атестатів щодо сертифікації персоналу підписантами 
Багатосторонньої Угоди ЕА та НААУ;

 03 жовтня 2010 року – надіслано заявку до ЕА щодо роз-
ширення Угоди ЕА та НААУ у сферах “Випробувальні лаборато-
рії” та “Калібрувальні лабораторії”;

 23 листопада 2011 року – підписано Угоду про Асоційо-
ване членство між ЕА та НААУ;

 27 листопада – 03 грудня 2011 року – проходження оці-
нювання з боку EA;

 19 квітня 2012 року – підписано Розширення Угоди з ЕА 
за напрямами “Випробувальні та калібрувальні лабораторії”, 
“Сертифікація систем менеджменту”;

 12–16 травня 2014 року – проведено першу частину па-
ритетного оцінювання НААУ з боку ЕА;
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 19 листопада 2014 року – підписано Розширення Угоди з 
ЕА за напрямом “Органи з інспектування”;

 25–29 травня 2015 року – проведено другу частину па-
ритетного оцінювання НААУ з боку ЕА;

 26 листопада 2015 року – підписано Розширення Угоди з 
ЕА за напрямом “Органи зі сертифікації продукції”.

НААУ є повноправним членом Міжнародної кооперації з акре-
дитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне 
визнання (ILAC MRA) за напрямами акредитації випробувальних 
та калібрувальних лабораторій і органів з інспектування.

Міжнародна кооперація з акредита-
ції лабораторій (International Laboratory 
Accreditation Cooperation, ILAC) є міжнарод-
ною організацією для органів з акреди-
тації, які діють відповідно до вимог Між-
народного стандарту ISO/IEC 17011 “Оці-
нювання відповідності. Загальні вимоги 

до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання 
відповідності”.

ILAC існує як офіційна організація з 1996 року. Угода про 
взаємне визнання ILAC (ILAC MRA) діє з 2000 року. З цього часу 
кількість її підписантів збільшилась з 26-ти до понал 80. Відпо-
відно до положень зазначеної Угоди, усі підписанти визнають 
атестати акредитації один одного без проведення додаткових 
перевірок. Основною метою ILAC MRA є сприяння розвитку 
міжнародного товарообігу шляхом усунення технічних бар’єрів 
у торгівлі. Отож, діяльність органів з оцінки відповідності, 
акредитована НААУ в межах ILAC MRA, визнають не тільки на 
європейському, але й на міжнародному рівні.

Сьогодні НААУ визнано в ILAC за такими напрямами діяль-
ності:
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 акредитація калібрувальних лабораторій (стандарт ISO/
IEC 17025);

 акредитація випробувальних лабораторій (стандарт 
ISO/IEC 17025);

 акредитація органів з інспектування (стандарт ISO/IEC 
17020).

Історія співробітництва ILAC та НААУ:
 2004 рік – НААУ отримало статус афілійованого члена ILAC;
 24 вересня 2014 року – підписано Угоду про взаємне ви-

знання між ILAC та НААУ за напрямами “Випробувальні та калі-
брувальні лабораторії”;

 11 грудня 2014 року – підписано розширення Угоди про 
взаємне визнання ILAC та НААУ за напрямом “Органи з інспек-
тування”;

 07 вересня 2015 року – між НААУ та ILAC підписано Уго-
ду щодо використання знаку ILAC MRA.

Також НААУ є членом Міжнародного форуму з акредитації 
(IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне ви-
знання (IAF MLA) за напрямами акредитації органів зі серти-
фікації продукції, органів зі сертифікації персоналу та органів 
зі сертифікації систем менеджменту якості, довкілля, інформа-
ційної безпеки, безпечності харчових продуктів, а також систем 
менеджменту якості медичних виробів і систем енергетичного 
менеджменту. 

 
Міжнародний форум з акре-

дитації (International Accreditation 
Forum, IAF) є всесвітньою мережею 
органів з акредитації та інших ор-
ганізацій, залучених до діяльності 
з оцінки відповідності. IAF існує для 
досягнення таких глобальних цілей:
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 підтримки та розширення Багатосторонньої Угоди про 
визнання (IAF MLA) між органами з акредитації – членами IAF 
з метою зменшення ризиків для підприємств та їхніх клієнтів і 
забезпечення впевненості щодо сертифікатів, виданих акреди-
тованими органами з оцінки відповідності у будь-якій частині 
світу;

 розробленню та гармонізації вимог щодо акредитації в 
усьому світі;

 просуванню акредитації як ефективного механізму для 
забезпечення довіри до товарів та послуг, що є істотною умо-
вою для усунення обмежень для світової торгівлі.

Основним аспектом діяльності IAF є забезпечення того, що 
органи з акредитації – члени IAF акредитують лише ті органи 
з оцінки відповідності, що мають необхідну компетентність 
щодо своєї діяльності.

Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для 
національного органу з акредитації, а й для національного 
уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів. Для 
національного уряду IAF MLA надає надійну та міцну осно-
ву, яка в подальшому дає змогу укладати міжнародні торго-
вельні угоди. Для регуляторів – IAF MLA представляє собою 
визнаний на світовому рівні показник, який демонструє від-
повідність міжнародним стандартам та вимогам. Для бізне-
су – IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників 
та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку 
акредитованого ООВ. Для виробників продукції та поста-
чальників послуг – IAF MLA є можливістю відмежувати себе 
від конкурентів, що виробляють неякісну продукцію та на-
дають неякісні послуги. Споживачі набувають впевненості в 
товарах та послугах, які мають знак відповідності або супро-
воджуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, 
що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів 
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щодо якості та безпечності, незалежно від того, де їх виро-
блено або надано.

З огляду на те, що Європейська кооперація з акредитації 
(ЕА) є визнаним з боку IAF регіональним органом співробітни-
цтва, документи IAF, використання яких схвалено відповідни-
ми резолюціями Генеральної асамблеї ЕА, є обов’язковими до 
впровадження як НААУ, так і ООВ, що отримали акредитацію 
НААУ.

Історія співробітництва IAF та НААУ:
 У серпні 2016 року НААУ подано заявку на отримання 

членства в IAF. За результатами розгляду зазначеної заявки, у 
червні 2017 року НААУ приєдналося до IAF.

 У серпні 2017 року НААУ отримано статус підписанта 
Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання у сферах “Сер-
тифікація продукції”, “Сертифікація персоналу” та “Сертифіка-
ція систем менеджменту” (для підсфер “системи менеджменту 
якості” та “системи менеджменту довкілля”).

 У вересні 2017 року НААУ та IAF підписано Угоду про ви-
користання знаку IAF MLA, що надає акредитованим органам зі 
сертифікації продукції, персоналу та систем менеджменту мож-
ливість використання на своїх документах комбінованого зна-
ку IAF MLA за умови підписання окремої угоди із НААУ.

 У квітні 2018 року визнання НААУ було розширене для 
таких підсфер:

 “системи енергетичного менеджменту”;
 “системи менеджменту інформаційної безпеки”;
 “системи менеджменту якості медичних виробів”;
 “системи менеджменту безпечності харчових продуктів”.
Отож, акредитація, що надається НААУ у вищенаведених 

сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національ-
ними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA та IAF 
MLA у більш, ніж 80-ти країнах світу.



296 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

У рамках СНД НААУ співпрацює із Міждержавною Радою зі 
стандартизації, метрології та сертифікації (МДР). Участь НААУ 
у роботі МДР обумовлена необхідністю формування спільних 
підходів у сфері акредитації, перебудовою економік країн, пере-
ходом до нових ринкових відносин, гостротою проблеми забез-
печення якості продукції, передусім її безпеки.

Міждержавна рада зі стандартизації, 
метрології та сертифікації (МДР) СНД є 
міжурядовим органом СНД з формуван-
ня та проведення узгодженої політики по 
стандартизації, метрології, акредитації та 
сертифікації.

Метою існування МДР є підтримка 
взаємодії систем технічного регулювання 

країн СНД.
У рамках СНД НААУ брала участь у роботі МДР, яка ство-

рена протягом 1992–2007 років урядами країн СНД, шляхом 
підписання таких  документів: 1) Угоди “Про проведення узго-
дженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифі-
кації” (Москва, 13 березня 1992 року); 2) Протоколу про вне-
сення змін до Угоди “Про проведення узгодженої політики в 
галузі стандартизації, метрології та сертифікації” від 13 берез-
ня 1992 року (Ашхабад, 22 листопада 2007), який встановив 
організаційну структуру в межах МДР, а саме ввів у дію поло-
ження про Міждержавну Раду зі стандартизації, метрології та 
сертифікації. В рамках цієї Угоди створена та функціонує МДР 
(Рада), а також науково-технічні комісії НТКА та робочі групи 
за напрямами:

 гармонізація технічних регламентів;
 метрологія;
 стандартизація;



297

Ðîçä³ë 9

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ç ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 оцінка (підтвердження) відповідності;
 акредитація та інші.
Основними завданнями МДР у сфері акредитації є:
 створення в державах-учасницях СНД національних сис-

тем акредитації, що відповідають міжнародним нормам і вимогам;
 створення у кожній державі-учасниці СНД незалежного 

національного органу з акредитації, що має відповідні повно-
важення від держави та відповідає вимогам міжнародних доку-
ментів у сфері акредитації;

 впровадження в державах-учасницях СНД стандартів, 
які встановлюють вимоги до органів з оцінки відповідності, 
гармонізовані з відповідними міжнародними стандартами;

 створення регіональної організації національних орга-
нів з акредитації держав-учасниць СНД, визнаної міжнародни-
ми організаціями з акредитації;

 підготовка і прийняття “Угоди про взаємне визнання 
результатів робіт з акредитації органів з оцінки відповідності”;

 створення механізму реалізації “Угоди про взаємне ви-
знання акредитації органів з оцінки відповідності”.

У результаті вищезазначених дій передбачено досягнути 
необхідного результату щодо усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі не тільки у межах СНД, а й у межах глобального еконо-
мічного простору, а саме:

 функціонування еквівалентних систем акредитації дер-
жав-учасниць СНД, членів регіональної організації з акредитації;

 створення умов щодо еквівалентності сертифікатів відпо-
відності та протоколів, що видають організації, акредитовані чле-
ни регіональної організації з акредитації держав-учасниць СНД;

 розвиток співробітництва з міжнародними (регіональни-
ми) організаціями в галузі акредитації (ILAC, IAF, EA та іншими).

Пріоритетами діяльності НААУ сьогодні є розвиток сто-
сунків з ЕА, ILAC та IAF, розширення свого визнання у вказаних 
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організаціях, а також подальша співпраця з органами з акреди-
тації країн Європейського Союзу та світу, проведення в рамках 
цієї взаємодії робіт щодо взаємного визнання акредитації.

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Назвіть дату створення та основні функції Національного 
агентства з акредитації України (НААУ).

2. Перелічіть нормативно-правові засади діяльності НААУ.
3. Основні принципи діяльності НААУ.
4. Основні функції НААУ відповідно до покладених на нього за-

вдань.
5. Опишіть структуру національної системи акредитації.
6. Назвіть напрями, за якими провадить акредитацію НААУ.
7. Охарактеризуйте організаційну структуру НААУ.
8. Назвіть міжнародні організації з акредитації, в яких бере 

участь НААУ.
9. Назвіть регіональні організацій з акредитації, в яких бере 

участь НААУ.
10. Європейська кооперація з акредитації (ЕА), мета її існування.
11. Назвіть напрями діяльності, в яких НААУ визнано в Європей-

ській кооперації з акредитації (ЕА).
12. Простежте історію співробітництва ЕА та НААУ.
13. Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC), 

мета її існування.
14. Назвіть напрями діяльності, в яких НААУ визнано в Міжна-

родній кооперації з акредитації лабораторій (ILAC).
15. Простежте історію співробітництва ILAC та НААУ.
16. Мета існування Міжнародного форуму з акредитації (IAF).
17. Простежте історію співробітництва IAF та НААУ.
18. Міждержавна Рада зі стандартизації, метрології та сертифіка-

ції (МДР), мета її існування.
19. Назвіть основні завданнями МДР у сфері акредитації.
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Оцінювання відповідності взаємозв’язане з такими 
сферами, як системи управління, метрологія, стандартизація 
та статистика. Стандарт ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання 
відповідності. Словник термінів і загальні принципи (чинний 
від 01.04.2008 р.) замінює ДСТУ 2462–94 “Сертифікація. Осно-
вні поняття. Терміни та визначення”, а також розділи 14-19 
ДСТУ 1.1–2001 “Стандартизація та суміжні види діяльності. Тер-
міни та визначення основних понять”.

Цей стандарт встановлює загальні терміни та визначення 
понять, що стосуються сфери оцінювання відповідності, охо-
плюючи акредитацію органів оцінювання відповідності, а та-
кож використання оцінювання відповідності задля сприяння 
торгівлі:
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Оцінювання відповідності – доведення того, що встановлені 
вимоги до продукції, процесу, системи, осіб або органу виконано.

Діяльність щодо оцінювання відповідності першою сторо-
ною – дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи 
організація, що постачає об’єкт.

Діяльність щодо оцінювання відповідності другою сторо-
ною – дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи 
організація, що зацікавлена в об’єкті як користувач.

Діяльність щодо оцінювання відповідності третьою сторо-
ною – дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи 
орган, незалежно від особи чи організації, що постачає об’єкт, і 
від користувача, зацікавленого в цьому об’єкті.

Орган акредитації – авторитетний орган, який виконує 
акредитування.

Система оцінювання відповідності – правила, процедури та 
настанови для проведення оцінювання відповідності.

Схема (програма) оцінювання відповідності – система оці-
нювання відповідності, що стосується певних об’єктів оціню-
вання відповідності, до яких застосовують ті самі встановлені 
вимоги, конкретні правила та процедури.

Доступ (до системи або схеми) – можливість для заявника 
провести оцінювання відповідності згідно з правилами систе-
ми або схеми.

Учасник (системи або схеми) – орган, що діє згідно із засто-
совуваними правилами і не має змоги брати участі в управлінні 
системою чи схемою.

Член (системи або схеми) – орган, що діє згідно із застосо-
вуваними правилами і має змогу брати участь в управлінні сис-
темою або схемою.

Установлена вимога – заявлена потреба чи очікування.
Методика, процедура – установлений спосіб виконання ро-

боти чи процесу.



301

Ðîçä³ë 10

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÑÈÑÒÅÌ ßÊÎÑÒ² ÒÀ ÑÈÑÒÅÌ... 

Відбирання зразків – одержання представницької вибірки 
об’єкта для оцінювання відповідності згідно з процедурою.

Випробування – визначення однієї чи кількох характерис-
тик об’єкта для оцінювання відповідності згідно з процедурою.

Аудит – систематичний, незалежний і задокументований 
процес отримування даних, констатування фактів чи іншої від-
повідної інформації та їхнього об’єктивного оцінювання, щоб 
визначити ступінь виконання встановлених вимог.

Рівноправне оцінювання – оцінювання органу на відповід-
ність установленим вимогам, яке провадять представники ін-
ших органів, що належать або є кандидатами на належність до 
суб’єктів угоди.

Критичний огляд – підтвердження придатності, адекват-
ності й ефективності вибирання та визначання, а також їхньої 
результативності з урахуванням виконання встановлених ви-
мог об’єктом оцінювання відповідності.

Сфера підтвердження – діапазон чи характеристики об’єктів 
оцінювання відповідності, які охоплено підтвердженням відпо-
відності.

Нагляд – систематичне спостерігання за діями щодо оціню-
вання відповідності як основи для підтримання правомірності 
заяви про відповідність.

Призупинення – тимчасове визнання нечинною заяви про 
відповідність для всієї або частини встановленої сфери під-
твердження.

Скасування – припинення чинності заяви про відповідність.
Апеляція – вимога подавача об’єкта оцінювання відповід-

ності до органу оцінювання відповідності чи органу акредита-
ції переглянути рішення, ухвалене цим органом щодо об’єкта.

Скарга – на відміну від апеляції – заява про незадоволеність 
діями органу оцінювання відповідності чи органу акредитації з 
боку будь-якої організації чи особи щодо очікування відповіді.
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Схвалення – дозвіл на знаходження ринку збуту продукції 
чи процесу на ринок або на їхнє використання за встановленою 
призначеністю чи в заданих умовах.

Уповноважений орган – орган, що його уряд заснував або на-
ділив повноваженнями призначати органи оцінювання відпо-
відності, призупиняти чи скасовувати їхню призначеність або 
скасовувати призупиненість чинності їхнього призначення.

Еквівалентність (результатів оцінювання відповід-
ності) – достатність різних результатів оцінювання відповід-
ності для забезпечення того самого рівня впевненості відповід-
но до тих самих установлених вимог.

Визнання (результатів оцінювання відповідності) – під-
твердження правомірності результату оцінювання відповід-
ності, проведеного іншою особою чи органом.

Прийняття (результатів оцінювання відповідності) – ви-
користання результату оцінювання відповідності, проведеного 
іншою особою чи органом.

Одностороння угода – угода, за якою одна сторона визнає чи 
схвалює результати оцінювання відповідності іншої сторони.

Двостороння угода – угода, за якою дві сторони визнають 
чи схвалюють результати оцінювання відповідності, що отри-
мані кожною зі сторін.

Багатостороння угода – угода, за якої більше, ніж дві сто-
рони визнають чи схвалюють результати оцінювання відповід-
ності інших сторін.

Суб’єкти угоди – органи, що підписали угоду, яка базується 
на домовленості.

Взаємність – взаємовідносини між двома сторонами, за 
яких обидві сторони мають рівні права та обов’язки одна щодо 
одної.

Рівноправний і національний режим – режим, наданий про-
дукції чи процесам з інших країн, який є не менш сприятливим, 
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ніж режим, наданий подібній продукції чи процесам національ-
ного походження чи продукції або процесам інших країн в одна-
ковій ситуації.

У Законі “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” 
наведені нижче терміни вжито в такому значенні:

Введення в експлуатацію – використання продукції за її 
призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший 
раз.

Задані вимоги – заявлені потреби чи очікування, які зафік-
совані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфі-
каціях або в інший спосіб.

Випробувальна лабораторія – орган з оцінки відповідност і, 
який проводить випробування.

Виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент 
чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає 
її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під 
своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для 
товарів і послуг). 

Гармонізований європейський стандарт – європейський 
стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для 
застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармо-
нізації.

Декларування відповідності – підтвердження відповідності 
п ершою стороною.

Документ про відповідність – декларація (в тому числі де-
кла рація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифі-
кат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який ін-
ший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які 
стосуються об’єкта оцінки відповідності.

Заінтересована сторона – будь-яка фізична чи юридична 
особа а бо громадське об’єднання без статусу юридичної особи 
(резидент чи нерезидент України), що має безпосередній або 
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опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, 
прийняття та застосування технічних регламентів і передба-
чених ними процедур оцінки відповідності та/або викорис-
тання результатів оцінки відповідності вимогам технічних 
регламентів.

Законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації – 
будь-які  акти законодавства Європейського Союзу, що гармоні-
зують умови впровадження продукції на ринок.

Знак відповідності технічним регламентам – маркування, 
за допомо гою якого виробник вказує, що продукція відповідає 
застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, 
якими передбачене нанесення цього маркування.

Імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент 
Україн и, яка вводить в обіг на ринку України продукцію похо-
дженням з іншої країни.

Інспектування – перевірка продукції, процесу, послуги чи 
установки або їхнього проекту та визначення їхньої відповід-
ності конкретним вимогам або, на основі професійного суджен-
ня, загальним вимогам.

Коментарі – зауваження та пропозиції до технічних регла-
ментів і проц едур оцінки відповідності та їхніх проектів.

Модуль оцінки відповідності – уніфікована процедура оцін-
ки відповідності чи її частина.

Надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне поста-
чання продукції  для розповсюдження, споживання чи викорис-
тання на ринку України в процесі здійснення господарської ді-
яльності.

Об’єкт оцінки відповідності – конкретний матеріал, продук-
ція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких 
застосовують оцінку відповідності.

Орган з оцінки відповідності – орган (підприємство, устано-
ва, організація чи їхній структурний підрозділ), що здійснює ді-
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яльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, ви-
пробування, сертифікацію та інспектування.

Орган, що призначає – центральний орган виконавчої вла-
ди, уповноважений пр изначати органи з оцінки відповідності 
(в тому числі визнані незалежні організації), обмежувати сферу 
їхнього призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати 
дію рішень про призначення або анулювати ці рішення.

Підтвердження відповідності – видача документа про від-
повідність, яка ґрунт ується на прийнятому після критичного 
огляду рішенні про те, що виконання заданих вимог було до-
ведене.

Презумпція відповідності – припущення, яке визнається 
достовірним, доки не б уде доведено інше, про те, що продук-
ція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший 
об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, 
що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає 
спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відпо-
відності (далі – призначений орган) чи визнаних незалежних 
організацій.

Призначення – надання органом, що призначає, органу з 
оцінки відповідності (у тім числі визнаній незалежній організа-
ції) права виконувати як третій стороні певні завдання з оцінки 
відповідності згідно з відповідним технічним регламентом.

Продукція – речовина, препарат або товар, виготовлений 
під час виробничого процесу (крім послуг).

Процедура оцінки відповідності – будь-яка процедура, яку 
безпосередньо чи опосеред ковано використовують для визна-
чення того, що задані вимоги виконуються.

Ризик – можливість виникнення та вірогідні масштаби на-
слідків негативного впливу пр  отягом певного періоду часу.

Розповсюдження – надання продукції на ринку після вве-
дення її в обіг.
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Розповсюджувач  – будь-яка інша, ніж виробник або імпор-
тер, фізична чи юридична особа   в ланцюгу постачання продук-
ції, яка надає продукцію на ринку.

Сертифікація – підтвердження відповідності третьою сто-
роною, яке стосується продукції,   процесів, послуг, систем або 
персоналу.

Суб’єкти господарювання – виробники, уповноважені пред-
ставники, імпортери та розповсюдж   увачі та, відповідно до дея-
ких технічних регламентів, – також інші фізичні та юридичні осо-
би. Згідно з певними технічними регламентами, суб’єктами гос-
подарювання можуть вважати лише деяких із зазначених осіб.

Сфера призначення – перелік процедур оцінки відповідності 
та видів продукції, стосовно яких  , згідно з відповідним техніч-
ним регламентом, призначено орган з оцінки відповідності.

Технічна специфікація – документ, що встановлює технічні 
вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або по-
слуга.

Технічне регулювання – правове регулювання відносин у 
сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до харак-
теристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів 
виробництва, а також перевірки їхнього додержання шляхом 
оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і 
контролю нехарчової продукції чи інших видів державного на-
гляду (контролю).

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому 
визначено характеристики продукції або пов’язані з ними про-
цеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністра-
тивні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може 
також включати або виключно стосуватися вимог до терміно-
логії, позначень, пакування, маркування чи етикетування тією 
мірою, якою їх застосовують до продукції, процесу або методу 
виробництва.
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Уповноважений представник – будь-яка фізична чи юри-
дична особа – резидент України, яка одержала від  виробника 
письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених 
завдань.

10.2. Ç ³ñòîð³¿ ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³

Декрет Кабміну “Про стандартизацію і сертифікацію” 
№ 46–93 побачив світ 1993 року і поклав початок системі 
сертифікації. Ця система ґрунтувалася на старих радянських 
ГОСТах і доповнювалася переглянутими або розробленими 
новими українськими ДСТУ. А вже 1 лютого 2005 року нака-
зом Держспоживстандарту України № 28 визначено перелік 
продукції і послуг, що підлягають обов’язковій сертифікації в 
Україні.

Спочатку цей перелік містив величезну кількість продо-
вольчої та непродовольчої продукції і послуг. У нього входили 
електротехнічна продукція побутового та промислового при-
значення, верстати і механізми, обладнання, що працює під тис-
ком, що працює на газовому паливі, косметичні та миючі засо-
би, зброя, автомобілі і запчастини до них, будівельні матеріали, 
дитячий одяг і взуття, нижня білизна, засоби індивідуального 
захисту, тютюнові та алкогольні вироби, чай, кава, мінеральна 
вода, риба, дитяче харчування і багато іншого.

З одного боку, така система сертифікації захищала ринок 
від неякісної продукції, з іншого боку – гальмувала розвиток 
промисловості та технологій. Це виражалося в тому, що Систе-
ма УкрСЕПРО ґрунтувалася на застарілих ГОСТах 70–80-х років 
і вітчизняних ДСТУ, розроблених в 90-ті. Очевидно, що в ті роки 
не були передбачені як нові матеріали і технології, які зараз ви-
користовують у промисловості, так і цілі галузі.
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У Північній Америці, Австралії, Європі давно зрозуміли, що 
державний контроль сфери сертифікації не може наздогнати 
швидкістю розвитку технологій, і такий підхід гальмуватиме 
їхній розвиток. Отож обов’язкову державну сертифікацію у цих 
країнах скасували ще у 80-ті. Починаючи з середини 2000-х, 
профільні технічні комітети вели роботу з переходу вітчизня-
ної системи сертифікації на сучаснішу і гнучкішу систему оцін-
ки відповідності – модульну систему оцінки відповідності Тех-
нічним регламентам.

З кожним введенням у дію Технічним регламентом скоро-
чувався перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифіка-
ції, а з початком 2018 року цей перелік скасували.

Як же тепер отримати сертифікат, якщо немає державної 
системи сертифікації?

Скасування державної системи сертифікації не позбавляє 
можливості підтвердити якість продукції сертифікатом, а на-
впаки, полегшує виробникам можливість його отримання.Вже 
багато років у західних країнах існує практика добровільної 
сертифікації. Аналогічний підхід до сертифікації почали впро-
ваджувати і в Україні вже 2001 року. За аналогією з європей-
ськими країнами, в Україні створено Національне агентство з 
акредитації (НААУ), яке наділяє повноваженнями проводити 
роботи з сертифікації продукції ті органи сертифікації (вони 
можуть бути як державними, так і приватними), які підтверди-
ли свою технічну компетентність і мають у своєму штаті ком-
петентний персонал. Технічна компетентність органу з серти-
фікації (ОС) підтверджується Атестатом акредитації, в якому 
вказується продукція, на яку він може оформити сертифікат 
відповідно до міжнародних практик проведення робіт зі серти-
фікації. Зазначимо, що НААУ є членом Міжнародного форуму з 
акредитації (IAF) та Європейської асоціації з акредитації (ЕА), 
що гарантує визнання сертифіката, виданого в Україні, в усій 
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Європі і ще більше, ніж у 40-ка країнах світу. Тепер процедури 
оформлення сертифіката в Україні ідентичні європейським, а 
це важливий крок для вітчизняних виробників до відкриття 
європейських і світових ринків.

З 1 січня 2018 року відкривається нова сторінка у сфері 
сертифікації, коли не держава, а ринок регулюватиме якість 
продукції, а на заміну сертифікації УкрСЕПРО зразка 1993 року 
актуальності набуває сертифікат відповідності, виданий акре-
дитованим органом [100].

Правові, організаційні та економічні засади акредитації ор-
ганів з оцінки відповідності в Україні визначає Закон України 
“Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.

 У цьому Законі терміни вжито у такому значенні: 
акредитація органів з оцінки відповідності (далі – акредита-

ція) – засвідчення національним органом України з акредитації 
того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам націо-
нальних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнарод-
ними та європейськими стандартами або вимогам міжнародних 
чи європейських стандартів, та, у разі необхідності, будь-яким 
додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах 
для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності; 

взаємне оцінювання – процес оцінювання національного 
органу України з акредитації національними орган ами з акре-
дитації інших держав, що здійснюють відповідно до вимог, при-
йнятих міжнародними, європейськими та іншими регіональ-
ними організаціями з акредитації, членом яких є національний 
орган України з акредитації; 

консультування – надання консультаційних послуг та ін-
шої допомоги щодо розроблення і впровадження  систем управ-
ління та процедур діяльності органів з оцінки відповідності, 
а також щодо додержання інших вимог, необхідних для їхньої 
акредитації; 
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національний знак акредитації – знак, який засвідчує, що 
організація, яка використовує цей знак, акреди тована націо-
нальним органом України з акредитації;

оцінка – процес оцінювання компетентності органу з оцінки 
відповідності у визначеній сфері акредитації  , що здійснюється 
національним органом України з акредитації на основі визна-
чених стандартів та/або інших нормативних документів; 

персонал з акредитації – аудитори з акредитації та експерти 
з акредитації, які залучає національний орган   України з акреди-
тації для проведення робіт з акредитації.

Метою акредитації є: 
 забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки 

відповідності; 
  забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки 

відповідності;  
 створення умов для взаємного визнання результатів ді-

яльності акредитованих органів на міжнародному рівні; 
  усунення технічних бар’єрів у торгівлі. 
Діяльність з акредитації базується на таких основних прин-

ципах:  
 забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заці-

кавлених сторін; 
 загальнодоступності та неупередженості проведення 

робіт з акредитації;  
 прозорості діяльності з акредитації;  
 професійної компетентності виконавців робіт;  
 добровільності акредитації;  
 забезпечення участі органів виконавчої влади та гро-

мадських організацій на паритетній основі;  
 застосування гармонізованих з міжнародними та євро-

пейськими стандартами вимог щодо акредитації;  
 дотримання суспільних інтересів;  
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 конфіденційності інформації, отриманої в процесі акре-
дитації. 

10.3. Ïîðÿäîê ñåðòèô³êàö³¿ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ (ÑÓß) ³ ñèñòåìè 
åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ (ÑÅÓ)

Сертифікацію системи управління якістю провадять за 
ініціативою виробника продукції (надавача послуг) з метою за-
свідчення її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, а систе-
ми екологічного управління – ДСТУ ISO 14001:2015.

Процес сертифікації складається з таких етапів:
 Подання та розгляд заявки на сертифікацію.
Виробник, який  має бажання сертифікувати СУЯ/СЕУ, подає 

на ім’я керівника ООВ заявку на  офіційному бланку, належним 
чином заповненому та підписаному ним або його уповноваже-
ним представником, де наведено заявлену сферу сертифікації 
та наявну згоду задовольняти вимоги до сертифікації і надава-
ти будь-яку інформацію, необхідну для оцінювання (дод. А). 

 Підготовка до попередньої/заочної оцінки відповіднос-
ті і надсилання Заявнику опитувальної анкети та переліку ви-
хідних документів.

Для проведення попередньої/заочної оцінки СУЯ/СЕУ ООВ 
повинен отримати від Заявника вихідні дані. Заявнику надси-
лають: опитувальну анкету (дод. Б, В) і перелік вихідних мате-
ріалів, які має подати Заявник (дод. Г). Матеріали повинні міс-
тити щонайменше:

 інформацію стосовно місця розташування Заявника,
 інформацію стосовно системи якості та видів діяльнос-

ті, які вона охоплює;
 детальну інформацію стосовно консультацій з питань, 

пов’язаних із СУЯ/СЕУ, за наявності;
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 примірник настанови з якості та пов’язаної з нею доку-
ментації;

 примірники процесів, що їх виконують сторонні органі-
зації та використовує Заявник, які можуть впливати на відпо-
відність встановленим вимогам (за наявності) тощо.

 Попередня /заочна оцінка – перший етап аудиту.
Попередню оцінку здійснює комісія ООВ для проведення 

аналізу одержаних матеріалів і підготовки попередніх висно-
вків. Комісія розглядає матеріали, одержані від підприємства, 
з метою попередньої оцінки його готовності до сертифікації 
СУЯ/СЕУ, а саме: аналізує структуру, політику і процедури Заяв-
ника; підтвердження, що вони задовольняють усі вимоги сто-
совно сфери сертифікації, а також, що процедури впроваджено 
і забезпечують довіру.

У разі необхідності може бути прийняте рішення щодо від-
відання підприємства представником групи аудиту з метою 
проведення робіт з попередньої оцінки СУЯ/СЕУ безпосеред-
ньо на місці або здійснено запит до підприємства про додаткові 
відомості і матеріали.

Паралельно з аналізом матеріалів, одержаних від Заявника, 
може бути організовано збір та аналіз додаткових відомостей 
щодо провадження роботи зі сертифікації СУЯ/СЕУ, від неза-
лежних джерел.

Попередня оцінка СУЯ/СЕУ завершується підготовкою ви-
сновку, де зазначають доцільність (недоцільність) проведення 
остаточної оцінки СУЯ/СЕУ на виробництві. У випадку негатив-
ного рішення за результатами аудиту у висновку наводять при-
чини такого рішення та усі невідповідності СУЯ/СЕУ, що переві-
ряють, вимогам відповідних НД.

Якщо заявник провів заходи з усунення виявлених невідпо-
відностей і побажав провести попередню оцінку СУЯ/СЕУ по-
вторно, то, у разі оплати, роботи можуть продовжити.
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 Остаточна перевірка і оцінка – другий етап аудиту.
Мета остаточної оцінки СУЯ/СЕУ (аудиту на місці) – оціни-

ти фактичне впровадження СУЯ/СЕУ, зокрема:
 встановити ступінь відповідності СУЯ/СЕУ (чи її частин) 

Заявника критеріям удиту; 
 оцінити здатність СУЯ/СЕУ забезпечувати відповідність 

законодавчим, регламентувальним і контрактним вимогам; 
 оцінити результативність СУЯ/СЕУ Замовника;
 можливість надати рекомендації для поліпшення 

СУЯ/СЕУ.
Аудит повинен охоплювати інформацію та докази відповід-

ності всім вимогам ДСТУ ISO 9001/ДСТУ ISO 14001; моніторинг, 
вимірювання, реєстрацію та аналізування функціонування 
щодо ключових показників цілей і завдань; дотримання зако-
нодавчих вимог у СУЯ/СЕУ та діяльності Заявника; оперативне 
керування процесами Заявника; проведення внутрішніх ауди-
тів і аналізування з боку керівництва; відповідальність керів-
ництва за політику Заявника; оперативне керування процеса-
ми Заявника; зв’язки між нормативними вимогами, політикою, 
цілями функціонування та завданнями, будь-якими застосова-
ними вимогами законодавства, відповідальністю, компетент-
ністю персоналу, процесами, процедурами, даними щодо функ-
ціонування, а також даними та висновками внутрішніх аудитів.

 Звіт за результатами остаточної оцінки.
Термін підготовки звіту – протягом місяця після заключної 

наради.
За появи у Заявника зауважень до викладення звіту він 

може їх подати до ООВ в письмовій формі. 
За наявності будь-якої невідповідності, залежно від її ва-

гомості, Заявник повинен проаналізувати причини, джерела 
їхнього виникнення, та подати ООВ конкретні дії (заходи), ви-
конані або заплановані протягом встановленого проміжку часу 
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для усунення невідповідностей, виявлених під час оцінювання.
 Рішення щодо сертифікації.
ООВ виносить рішення щодо сертифікації СУЯ/СЕУ Заяв-

ника на підставі інформації, зібраної у процесі сертифікації чи 
будь-якої іншої доречної інформації, зокрема, даних, що міс-
тяться у звіті з остаточної оцінки, протоколів невідповіднос-
тей та коригувальних заходів (за наявності), підтвердження 
інформації, наданої ООВ, яку використовували під час розгля-
ду заявки, рекомендації з обґрунтуванням щодо можливості 
видання сертифіката на СУЯ/СЕУ, оцінки даних аудиту та ви-
сновків.

Термін дії сертифіката визначає ООВ, однак він не може пе-
ревищувати трьох років. ООВ за видачі сертифіката на СУЯ/СЕУ 
складає із Заявником ліцензійну угоду на право використання 
сертифіката на СУЯ/СЕУ, в якій обумовлює також правила ви-
користання логотипа ООВ, терміни проведення технічного на-
гляду за сертифікованою СУЯ/СЕУ тощо. Термін дії сертифіката 
на СУЯ/СЕУ не продовжується.

У випадку незгоди з рішенням ООВ Заявник має право по-
дати апеляцію (не пізніше місяця після отримання рішення).

 Повторна сертифікація.
Для отримання сертифіката на новий термін підприємство 

не пізніше як за три місяці до закінчення терміну його дії, над-
силає до ООВ нову заявку.

Порядок повторної перевірки та оцінки СУЯ/СЕУ визначає 
ООВ з урахуванням результатів технічного нагляду за сертифі-
кованою СУЯ/СЕУ і наявності скарг та рекламацій. 

Для проведення повторної сертифікації аудит планують 
так, щоб оцінити безперервне виконання ДСТУ ISO 9001/ДСТУ 
ISO 14001. Мета цього аудиту – підтвердити безперервну відпо-
відність і результативність СУЯ/СЕУ взагалі, а також її безпе-
рервну відповідність і придатність у сфері сертифікації.



315

Ðîçä³ë 10

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÑÈÑÒÅÌ ßÊÎÑÒ² ÒÀ ÑÈÑÒÅÌ... 

 Порядок проведення технічного нагляду за сертифіко-
ваною СУЯ і СЕУ.

Технічний нагляд провадять з метою отримання об’єктивних 
даних для підтвердження постійної відповідності сертифікова-
ної СУЯ/СЕУ вимогам ДСТУ ISO 9001/ ДСТУ ISO 14001. 

Умови проведення технічного нагляду вказують у договорі 
із Заявником на проведення робіт з технічного нагляду або в 
ліцензійній угоді, де обумовлено утримання Заявника від поси-
лань на свій сертифікований статус у випадках призупинення 
чи скасування сертифікації СУЯ/СЕУ. Періодичність технічного 
нагляду становить раз на рік. Дата першого наглядового ауди-
ту, наступного після первинної сертифікації, не повинна бути 
пізніше, ніж через 12 місяців.

В обґрунтованих випадках ООВ може призначити позапла-
новий технічний нагляд:

 за надходження від Заявника інформації про суттєві 
зміни в сертифікованій системі управління чи організаційній 
структурі;

 за надходження інформації про обґрунтовані скарги/
рекламації споживачів продукції цієї організації, наглядових чи 
інших органів;

 за надходження від Заявника заявки на розширення/
скорочення сфери сертифікації.

Вартість позапланового і планового технічного нагляду од-
накові.

 Призупинення, скасування, поновлення, скорочення та 
розширення сфери сертифікації.

Якщо під час наглядового аудиту виявлено такі невідповід-
ності як:

– невідповідність CУЯ/СЕУ Заявника вимогам стандартів на 
СУЯ/СЕУ (постійно чи значною мірою, зокрема, вимогам щодо 
результативності/ефективності СУЯ/СЕУ);
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– наявність обґрунтованих скарг споживачів охопленою 
СУЯ/СЕУ;

– неправильне використання сертифіката чи невиконання 
Заявником умов ліцензійної угоди;

– порушення правил або процедур, встановлених ООВ (зо-
крема, не дозволяє проводити наглядові аудити з необхідною 
періодичністю), і від Заявника протягом трьох місяців нема ін-
формації про їхнє усунення, ООВ може ухвалити рішення про 
призупинення дії ліцензійної угоди та сертифіката на СУЯ/СЕУ. 
Таке рішення приймають також, якщо за проведення чергового 
наглядового аудиту виявляється, що коригувальні заходи не-
ефективні або Заявник надав недостовірну чи неповну інфор-
мацію про проведення відповідних дій, а також у випадках: 

– якщо результати наглядового аудиту засвідчують прин-
ципову невідповідність СУЯ/СЕУ чинним вимогам і Заявник 
відмовляється від прийняття коригувальних дій;

– якщо, у разі зміни правил сертифікації, Заявник не може 
забезпечити відповідність новим вимогам;

– якщо Заявник відмовляється від фінансових зобов’язань 
перед ООВ;

– на прохання Заявника ООВ скасовує сертифікат на СУЯ/
СЕУ та ліцензійну угоду. 

За анулювання сертифіката на СУЯ/СЕУ ООВ вимагає від За-
явника повернути всі документи з сертифікації СУЯ/СЕУ.

У випадку, якщо дію сертифіката призупинено, поновлення 
його дії здійснюється після проведення підприємством кори-
гувальних заходів для усунення причин виявлених невідповід-
ностей та надання відповідної інформації ООВ, або після про-
ведення наглядового аудиту за сертифікованою СУЯ/СЕУ, якщо 
він не проведений своєчасно з вини Клієнта.

Підприємство надає ООВ інформацію стосовно впрова-
дження усіх коригувальних заходів щодо усунення причин ви-
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явлених невідповідностей, за необхідності перевірку інформа-
ції проводять на підприємстві. Здійснюється наглядовий аудит 
за сертифікованою СУЯ/СЕУ (якщо він не був проведений своє-
часно з вини Заявника).

Після проведених заходів керівник ООВ приймає рішення 
щодо поновлення дії сертифіката за поданням відповідального 
виконавця. Рішення про поновлення дії сертифіката в триден-
ний термін після затвердження надсилають зацікавленим орга-
нізаціям, яким була надана інформація про призупинення.

Скорочення сфери сертифікації (вилучення зі сфери поши-
рення сертифіката на СУЯ/СЕУ видів діяльності, які організація 
не може з будь-яких причин здійснювати відповідно до вимог 
НД, на відповідність яким видано сертифікат) здійснюють у та-
ких випадках: 

 офіційне звернення організації стосовно скорочення 
сфери сертифікації; при цьому скорочення сфери сертифікації 
здійснюють за результатами планового наглядового аудиту;

 за рішенням заявника аудиту з метою усунення невідпо-
відностей, виявлених за проведення наглядового аудиту, якщо 
за його результатами прийнято рішення про тимчасове призу-
пинення дії сертифіката; при цьому скорочення сфери здійсню-
ється за результатами повторного наглядового аудиту.

Процедура переоформлення сертифіката за скорочення сфе-
ри сертифікації аналогічна процедурі розширення сфери сер-
тифікації. Організація, яка претендує на розширення сфери вже 
наданої сертифікації системи управління, подає заявку до ООВ.
До заявки додають документи, в яких докладно викладають 
причини та об’єми розширення сфери сертифікації, а також усі 
підтверджуючі документи. ООВ у відповідь на заявку на розши-
рення сфери вже наданої сертифікації розпочинає розгляд за-
явки і визначає будь-які дії щодо аудиту, необхідні для вирішен-
ня того, чи можна прийняти рішення щодо розширення сфери 



318 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

сертифікації, чи ні. Це може бути виконано у повному або скоро-
ченому обсязі або у поєднанні з наглядовим аудитом. У випадку 
прийняття рішення про надання розширення сфери сертифіка-
ції анулюють діючий сертифікат  та видають новий на термін 
дії попереднього сертифіката. У випадку прийняття рішення 
про ненадання розширення сфери сертифікації продовжується 
дія сертифіката з попередньою сферою та ООВ повідомляє  про 
це Клієнта і надсилає йому відповідні звітні матеріали.

 Посилання на сертифікацію та використання знаків (до-
даток Д).

ОС надає Заявнику право на використання сертифіката на 
СУЯ/СЕУ та логотипу ООВ ліцензійною угодою.

 Визначення вартості робіт.
Вартість робіт залежить від кількості аудито-днів, необ-

хідних для перевірки підприємства-Заявника (визначається 
залежно від розміру організації, кількості філій, кількості пра-
цівників). Вона може бути визначена тільки після надання За-
явником усієї необхідної інформації і визначається договором/
контрактом  між Заявником і НВКП.

Об’єктом конфіденційності є інформація, отримана від За-
явника, органів з оцінки відповідності (ООВ) або інших джерел 
(наприклад, від скаржника, регуляторних органів тощо) чи 
створена, отримана у процесі сертифікації на всіх рівнях орга-
нізації. Конфіденційність поширюється не тільки на офіційні 
документи, а й на їхні проекти, робочі записи, що не мають рек-
візитів, але містять інформацію, що підлягає конфіденційності. 
ООВ завчасно повідомляє Заявника про те, яка інформація буде 
загальнодоступною.

Загальнодоступною може бути інформація:
- назва СЕУ/СУЯ, яка сертифікована ООВ;
- назва Заявника та Виробника сертифікованої СЕУ/СУЯ;
- номер сертифіката, термін його дії;
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- схема сертифікації СЕУ/СУЯ;
- нормативні документи, яким відповідає СЕУ/СУЯ тощо.
Обсяг конфіденційної інформації встановлює Заявник у до-

говорі на виконання робіт з сертифікації (наприклад, технічні 
умови, конструкторська документація, технічна специфікація 
тощо).

На титульному аркуші документації, що містить конфіден-
ційну інформацію, Заявник ставить гриф “ДСК” чи “Сonfidential”. 
Забезпечення конфіденційності не повинно перешкоджати 
процесу сертифікації та поданню у встановленому порядку ін-
формації про результати сертифікації.

ООВ гарантує збереження конфіденційності інформації 
шляхом надання декларації щодо забезпечення конфіденцій-
ності. ООВ та організації, що діють за його дорученням, несуть 
відповідальність за розголошення конфіденційної інформа-
ції та професійної таємниці згідно з укладеними договорами 
між Заявником та організаціями.

При невдоволенні діями ООВ Заявник може подати скаргу. 
Споживачі сертифікованої ООВ СУЯ/СЕУ можуть подати скаргу 
на ім’я керівника ООВ [108].

Система управління якістю, відповідно до вимог ДСТУ ІSO 
9001, допомагає підприємству підвищити рівень задоволеності 
й очікувань замовника та, зокрема, забезпечує поліпшення:

 продуктивності та ефективності, що веде до зниження 
вартості продукції, а, отже, до підвищення конкурентоспро-
можності;

 якості продукції або послуги, і в такий спосіб значно ви-
щий рівень задоволеності замовника;

 сприйняття замовником іміджу підприємства, торго-
вельної марки;

 взаємозв’язків у колективі – всі розуміють, що потрібно 
від кожного, і одержують моральне задоволення від роботи.
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Європейські підприємства поділяють своїх постачальників 
на 3 групи, причому різниця закупівельної ціни в цих групах до-
волі істотна (до 15 %):

 абсолютно надійні (сертифікована система управління 
якістю ІSO 9001);

 відносно надійні (система управління якістю на етапі 
впровадження);

 не надійні (система управління якістю відсутня).
До потенційних переваг, пов’язаних із впровадженням 

ефективної системи екологічного управління, розробленої від-
повідно до вимог стандарту ISO 14001, належать:

 контроль і мінімізація негативного впливу діяльності 
на довкілля;

 укладання договорів страхування з прийнятними вне-
сками;

 вдосконалення управління витратами;
 зменшення кількості інцидентів, що спричиняють юри-

дичну відповідальність;
 економія сировини, матеріалів та енергії;
 підвищення репутації організації на ринку та збільшен-

ня довіри і лояльності до неї з боку споживачів, контрагентів та 
інвесторів.

Сертифікація системи екологічного управління дає змогу 
отримати об’єктивну оцінку її ефективності, а також продемон-
струвати потенційним споживачам, партнерам та інвесторам 
відповідність екологічних аспектів діяльності підприємства 
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

Зазначимо, що отриманий сертифікат на системи управ-
ління – не кінцевий результат, адже однією з вимог стандарту 
є постійне їхнє вдосконалення та підвищення їхньої результа-
тивності. Тобто потрібно регулярно переглядати і актуалізува-
ти існуючі документи з урахуванням сучасніших підходів до ви-
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робництва, нових видів послуг і т. д. Тільки за таких умов систе-
ма управління ефективно працюватиме і даватиме позитивний 
результат. 

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Перехід вітчизняної системи сертифікації на сучаснішу і гнуч-
кішу систему оцінки відповідності.

2. З історії сертифікації в Україні.
3. Назвіть основні терміни в галузі оцінювання відповідності.
4. Назвіть мету акредитації.
5. Назвіть основні терміни в галузі акредитації, вжиті в Законі 

України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.
6. Назвіть етапи, з яких складається процес сертифікації.
7. Процедура попередньої/заочної оцінки першого етапу 

аудиту.
8. Процедура другого етапу аудиту.
9. Інформація, на підставі якої виносять рішення щодо сертифі-

кації.
10. Термін дії сертифіката.
11. Порядок проведення технічного нагляду за сертифікованою 

СУЯ і СЕУ.
12. Призупинення, скасування, поновлення, скорочення та роз-

ширення сфери сертифікації.
13. Назвіть випадки, у яких здійснюють скорочення чи розши-

рення сфери сертифікації.
14. Обсяг конфіденційної та загальнодоступної інформації.
15. Потенційні переваги, пов’язані з впровадженням ефективної 

системи екологічного управління, розробленої відповідно до вимог 
стандарту ISO 14001.

16. Потенційні переваги, пов’язані з впровадженням ефективної 
системи управління якістю, розробленої відповідно до вимог стан-
дарту ISO 9001.
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11.1. Ïðàâîâ³ çàñàäè ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â âèùî¿ 
îñâ³òè

Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня 
наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних 
компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеці-
альністю чи в певній галузі знань.  Вищу освіту здобувають на 
основі повної загальної середньої освіти.

Серед законодавчо-нормативних актів діяльності закладів 
вищої освіти вирізняють:

1. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145–VIII; 
2. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. 

№ 1556–VII; 
3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяль-

ність” від 26.11.2015 р. № 848– VIII;
4. Закон України “Про ліцензування видів господарської 

діяльності” від 02.03.2015 р. № 222– VIII; 
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5. Постанову КМУ “Про утворення Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти” від 15 квітня 2015 р. 
№ 244;

6. Постанову КМУ “Про затвердження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти” від 29 квітня 2015 р. № 266;

7. Постанову КМУ “Про затвердження ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності” від 30 грудня 2015 р. № 1187 
зі змінами від 23.05.2018 р.;

8. Розпорядження КМУ “Про затвердження складу Наці-
онального агентства із забезпечення якості вищої освіти” від 
27 грудня 2018 р. № 1063-р.

У Законі України “Про ліцензування видів господарської ді-
яльності” вжито такі терміни:

видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань запису про право провадження суб’єктом господа-
рювання визначеного ним виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню;

зд  обувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який подав до 
органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із під-
тверджуючими документами згідно з вимогами відповідних лі-
цензійних умов;

ліце нзіат – суб’єкт господарювання, який має ліцензію на 
провадження встановленого законом виду господарської ді-
яльності;

ліценз ійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міні-
стрів України, іншого уповноваженого законом органу держав-
ної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік 
вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерп-
ний перелік документів, що додають до заяви про отримання 
ліцензії;
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ліцензія   – запис в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта 
господарювання права на провадження визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензуванн  я – засіб державного регулювання провадження 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної по-
літики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних 
інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;

орган ліценз ування – орган виконавчої влади, визначений 
Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом дер-
жавний колегіальний орган.

Рівень акредитації – рівень спроможності закладу вищої 
освіти певного типу провадити освітню діяльність, пов’язану зі 
здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

Залежно від отриманого закладом вищої освіти рівня акре-
дитації, у ньому може здійснюватися підготовка фахівців з різ-
ними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 ЗВО I рівня акредитації – заклад вищої освіти, у якому 
здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (технікум, 
училище); 

 ЗВО II рівня акредитації – заклад вищої освіти, у якому 
здійснюється підготовка фахівців за напрямами підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (коледж); 

 ЗВО III рівня акредитації – заклад вищої освіти, у якому 
здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-ква-
ліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціаль-
ностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (інститут, 
консерваторія); 



325

Ðîçä³ë 11

ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß (Ë²ÖÅÍÇÓÂÀÍÍß) Ó ÑÔÅÐ² ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 ЗВО IV рівня акредитації – заклад вищої освіти, у якому 
здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-квалі-
фікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра (інститут, консерваторія, академія, 
університет). Доктор філософії застосовують на основі ступеня 
магістра (в Україні з 2016 р. на заміну ступеня кандидата наук), 
навчання в аспірантурі 4 роки.

Акредитований напрям (ліцензований) – напрям, за яким 
заклад вищої освіти певного типу отримав право провадити 
освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти та ква-
ліфікації.

Акредитована спеціальність (ліцензована) – спеціаль-
ність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою 
заклад вищої освіти певного типу отримав право провадити 
освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти та ква-
ліфікації.

Акредитований заклад вищої освіти (ліцензований) – заклад 
вищої освіти, що визнаний спроможним провадити освітню ді-
яльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за 
напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими.

1 1.2. Ë³öåíçóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³

Освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, 
що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, після-
дипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобува-
чів вищої освіти та інших осіб.

Заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридич-
ною особою приватного або публічного права, діє згідно з вида-
ною ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних 
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рівнях вищої освіти, здійснює наукову, науково-технічну, інно-
ваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію 
освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післяди-
пломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і зді-
бностей.

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь 
і практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних ціннос-
тей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною ква-
ліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіти.

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі ви-
щої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття від-
повідного ступеня і кваліфікації.

Освітню діяльність у сфері вищої освіти провадять заклади 
вищої освіти, наукові установи (для підготовки фахівців сту-
пеня доктора філософії) на підставі ліцензій, які видають цен-
тральні органи виконавчої влади у сфері освіти і науки у поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з Законом 
“Про вищу освіту”.

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридич-
ної особи провадити освітню діяльність за певною спеціаль-
ністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів 
освітньої діяльності.

Для отрим ання експертного висновку про можливість 
видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності заявник 
подає Національному агентству із забезпечення якості вищої 
освіти (орган створено 2014 р.) письмову заяву та документи, 
що підтверджують відповідність заявника стандарту освіт-
ньої діяльності за відповідною спеціальністю. 
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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
складається з двадцяти трьох осіб, які призначає Кабінет Міні-
стрів України на підставі рішення Конкурсної комісії за резуль-
татами конкурсного відбору, що відбувається з дотриманням 
принципів гендерного балансу та галузевого представництва.

 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти:
 формує вимоги до системи забезпечення якості вищої 

освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм 
і подає його на затвердження центральному органу виконавчої 
влади у сфері освіти і науки;

  аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти;
  проводить інституційну акредитацію;
   формує за поданням закладів вищої освіти (наукових 

установ) пропозиції, у тому числі з метою запровадження між-
дисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на від-
повідних рівнях вищої освіти, і подає його центральному орга-
ну виконавчої влади у сфері освіти і науки;

  формує єдину базу даних запроваджених закладами ви-
щої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

  проводить акредитацію освітніх програм, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти;

  формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у 
тому числі наукових здобутків, закладів вищої освіти України, 
за якими можуть визначатися рейтинги закладів вищої освіти 
України;

  розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, 
які здобувають наукові ступені, розробляє порядок їхнього 
присудження спеціалізованими вченими радами закладів ви-
щої освіти (наукових установ) та подає його на затвердження 
центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
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  розробляє положення про акредитацію спеціалізова-
них вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступе-
ня доктора мистецтва) та подає його на затвердження цен-
тральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, 
акредитує спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради 
з присудження ступеня доктора мистецтва) та контролює 
їхню діяльність;

   акредитує незалежні установи оцінювання та забезпе-
чення якості вищої освіти, веде їхній реєстр;

   здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

у двомісячний термін з дня надходження заяви та документів 
проводить ліцензійну експертизу та видає заявникові експерт-
ний висновок.

Обов’язковою умовою видачі ліцензії закладам вищої осві-
ти є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-
методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педаго-
гічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у га-
лузі освіти і науки за погодженням з Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти.

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімаль-
них вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріаль-
но-технічного та інформаційного забезпечення освітнього 
процесу закладу вищої освіти і наукової установи. С тандарти 
розробляють для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 
спеціальності з урахуванням необхідності створення умов для 
осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до 
виконання всіма закладами вищої освіти незалежно від форми 
власності та підпорядкування, а також науковими установами, 
що забезпечують підготовку докторів філософії та докторів 
наук. 



329

Ðîçä³ë 11

ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß (Ë²ÖÅÍÇÓÂÀÍÍß) Ó ÑÔÅÐ² ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 Д ля отримання ліцензії на провадження освітньої діяль-
ності заявник подає центральному органу виконавчої влади у 
сфері освіти і науки письмову заяву та експертний висновок На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти. На 
підставі отриманих документів центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти і науки протягом 10-ти робочих днів видає 
відповідному закладу вищої освіти ліцензію на провадження 
освітньої діяльності або відмовляє у її видачі. Рішення про від-
мову у видачі ліцензії повинно бути обґрунтованим і містити 
посилання на конкретні положення стандарту освітньої діяль-
ності, яким не відповідає заявник.

Л  іцензії видають окремо за кожною спеціальністю. Спе-
ціальність – складова галузі знань, за якою здійснюють про-
фесійну підготовку. Галузь знань – основна предметна область 
освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, 
за якими здійснюють професійну підготовку. Спеціалізація – 
складова спеціальності, що визначається закладом вищої осві-
ти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму 
підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Інформацію про видачу та анулювання ліцензії вносять до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців.

У ліц  ензії зазначають:
 повне найменування та місцезнаходження закладу ви-

щої освіти, відокремлених підрозділів, що провадять освіт-
ню діяльність за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 
освіти;

  ліцензований обсяг – максимальну кількість осіб, яким 
заклад вищої освіти може одночасно забезпечити здобуття ви-
щої освіти за певною спеціальністю і рівнем вищої освіти відпо-
відно до стандартів освітньої діяльності.



330 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

 Форму ліцензії на провадження освітньої діяльності, поря-
док її оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та об-
ліку затверджує Кабінет Міністрів України.

 Підставами для переоформлення ліцензії на провадження 
освітньої діяльності є:

1 ) зміна найменування чи місцезнаходження закладу вищої 
освіти;

2 ) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання 
однієї юридичної особи до іншої;

3 ) наявність на момент закінчення терміну дії ліцензії акре-
дитаційного сертифіката за відповідною спеціальністю та рів-
нем вищої освіти;

4 ) реорганізація або зміна найменування структурного під-
розділу закладу вищої освіти, який провадить освітню діяль-
ність за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти і за-
значений у ліцензії закладу вищої освіти.

 Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяль-
ності здійснюється без проведення процедури ліцензування. 
У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання 
переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих 
юридичних осіб.

  Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладу ви-
щої освіти може бути анульована лише у разі:

1 ) подання закладом вищої освіти заяви про припинення 
освітньої діяльності;

2 ) виявлення недостовірних відомостей у документах, по-
даних для ліцензування;

3 ) невиконання закладом вищої освіти протягом одного 
року розпорядження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти 
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шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяль-
ністю навчальних закладів, про усунення порушення стандарту 
освітньої діяльності.

 У  разі анулювання ліцензії, заклад вищої освіти втрачає 
право провадити освітню діяльність за відповідною спеціаль-
ністю.

   Заклад вищої освіти, який бажає акредитувати освітню про-
граму, подає Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти письмову заяву та документи, що підтверджують 
відповідність його освітньої діяльності стандарту вищої освіти 
за відповідною спеціальністю.

Перелік галузей знань затверджено 29 квітня 2015 р. № 266. 
Вирізняють 29 галузей знань і 293 спеціальності. Серед них: 

10 Природничі 
науки

101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 
програми:

 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповід-
ного ступеня вищої освіти.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна сис-
тема (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що 
використовується в Європейському просторі вищої освіти з ме-
тою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 
компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 
освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального наван-
таження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
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визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 
ЄКТС. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичуваль-
ної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обся-
гу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхід-
ного для досягнення визначених (очікуваних) результатів на-
вчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Наван-
таження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, зазвичай, 60 кредитів ЄКТС.

Молодший бакалавр – це освітній або освітньо-професій-
ний ступінь, що здобувається на початковому рівні (коротко-
му циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти 
у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на пер-
шому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої 
освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 
180–240 кредитів ЄКТС.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на друго-
му рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти 
(науковою установою) у результаті успішного виконання здо-
бувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 
магістра здобувається за освітньо-професійною або за освіт-
ньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програ-
ми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг 
освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-на-
укова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 
(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науко-
вий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти 
на основі ступеня магістра. Нормативний термін підготовки 
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доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чоти-
ри роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобуваєть-
ся особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня 
доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетент-
ностей у галузі розроблення і впровадження методології до-
слідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 
отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання 
важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загаль-
нонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових 
виданнях.

2) перелік комп етентностей випускника.
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 
та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти.

3) нормативний з міст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання;

4) форми атестац ії здобувачів вищої освіти.
Результати навчання – знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа 
здатна продемонструвати після завершення освітньої програ-
ми або окремих освітніх компонентів;

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здо-
бувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших ком-
петентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація осіб, я к і здобувають ступінь молодшого бакалав-
ра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комі-
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сією, до складу якої можуть включати представників роботодав-
ців та їхніх об’єднань, відповідно до положення про екзаменацій-
ну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти 
(наукової установи). Заклад вищої освіт  и на підставі рішення 
екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала 
освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний 
ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, 
який отримано, коли уповноважена установа встановила, що 
особа досягла компетентностей (результатів навчання) відпо-
відно до стандартів вищої освіти, що засвідчує відповідний до-
кумент про вищу освіту.

Атестація осіб, які  здобувають ступінь магістра, може здій-
снюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іс-
питу за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом 
Міністрів України.

Атестація осіб, які   здобувають ступінь доктора філософії, 
здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою 
вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акре-
дитованою Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досяг-
нень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії 
має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

5) вимоги до наявнос ті системи внутрішнього забезпечен-
ня якості вищої освіти.

Якість вищої освіти – відповідність результатів навчання 
вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандар-
том вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього 
процесу у закладі вищої освіти, що відповідає стандартам ви-
щої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та 
сприяє створенню нових знань.
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6) вимоги професійних  стандартів (у разі їх наявності).
Заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої про-

грами за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, 
який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у креди-
тах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведен-
ня навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального про-
цесу, форми поточного і підсумкового контролю. На основі на-
вчального  плану у визначеному закладом вищої освіти порядку 
розробляють та затверджують індивідуальні навчальні плани 
студентів, що мають містити, у тім числі, обрані здобувачами 
вищої освіти навчальні дисципліни.

Протягом трьох місяці в з дня подання заяви Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти за результатами 
акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, 
умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації від-
повідної освітньої програми. Рішення щодо акредитації освіт-
ньої програми приймають на підставі експертного висновку 
відповідної галузевої експертної ради і вносять до Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти.

Протягом трьох робочи  х днів з дня прийняття рішення про 
акредитацію освітньої програми Національне агентство із забез-
печення якості вищої освіти видає закладу вищої освіти відпо-
відний сертифікат, у якому зазначено: найменуванн я та адресу  
закладу вищої освіти; спеціальність і рівень  вищої освіти, за яки-
ми акредитована освітня програма; дату видачі сертифікат а.

Сертифікат про акреди тацію вперше видається за кожною 
акредитованою освітньою програмою терміном на п’ять років, 
а при другій та наступних акредитаціях – терміном на 10 ро-
ків. Сертифікат підтверджує відповідність освітньої програми 
закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу ди-
плома державного зразка за цією спеціальністю. Інформацію 
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про видачу сертифіката вносять до Єдиної державної електро-
нної бази з питань освіти. У сфері вищої освіти Єдина державна 
електронна база з питань освіти містить Реєстр закладів вищої 
освіти, Реєстр документів про вищу освіту, Реєстр сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстр студентських 
(учнівських) квитків. Реєстр закладів вищої о світи містить ві-
домості про кожен заклад вищої освіти, видані йому ліцензії та 
сертифікати про акредитацію. Відомості Реєстру закладів ви-
щої освіти є відкритими та оприлюднюються відповідно до ви-
мог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, у тому 
числі у формі відкритих даних.

Форму сертифіката про а кредитацію, порядок його оформ-
лення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затвер-
джує Кабінет Міністрів України.

В Україні визнають серт   ифікати про акредитацію освітніх 
програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами 
чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких 
затверджує Кабінет Міністрів України [2].

Çàïèòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ:

1. Назвіть законодавство, яке покладено в основу акредитації 
(ліцензування) у вищій школі.

2. Назвіть основні терміни, вжиті в Законі України “Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності”.

3. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.
4. Опишіть процедуру видачі ліцензії на провадження освітньої 

діяльності.
5. Основні функції національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти.
6. Назвіть обов’язкову умову видачі ліцензії закладам вищої 

освіти.
7. Назвіть інформацію, яку зазначають у ліцензії на проваджен-

ня освітньої діяльності.
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8. Назвіть підстави для переоформлення ліцензії на проваджен-
ня освітньої діяльності.

9. Термін, на який закладу вищої освіти надається ліцензія.
10. Що Вам відомо про перелік галузей знань?
11. Вимоги, які визначає стандарт вищої освіти до освітньої про-

грами.
12. Назвіть обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття квалі-

фікаційного рівня молодший бакалавр, бакалавр, магістр.
13. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, 

бакалавра чи магістра.
14. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії.
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1. Метрологію започаткувала необхідність:
А) вимірювань довжини, ваги, площі;
Б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю;
В) зважування каміння при будівництві.
2. Метрологія – наука про:
А) вимірювання в галузі екології;
Б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях 

науки і техніки;
В) встановлення одиниць фізичних величин.
3. Завданням метрології є:
А) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, 

розробка методик вимірювань;
Б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення ГДК;
В) стандартизація параметрів технологічних процесів.
4. Закон України, декрети Кабміну України є законодавчою осно-

вою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони:
А) гармонізовані з міжнародними вимогами;
Б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, 

метрології;
В) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача.
5. Метрологічні служби в Україні покликані забезпечувати:
А) методологічний розвиток метрології та сертифікації;
Б) метрологічне забезпечення вимірів;
В) розвиток системи СІ.
6. Процес вимірювань охоплює етапи:
А) підготовки і планування вимірювання;
Б) виконання вимірювань, оброблення та аналізування отри-

маної інформації;
В) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення 
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та аналізування інформації. 
7. Метрологічне забезпечення вимірювальних лабораторій при 

сертифікації систем управління якістю та систем екологічного 
управління слід брати до уваги:

А) при сертифікації системи екологічного управління;
Б) в усіх випадках; 
В) при сертифікації систем управління якістю.
8. Сучасну техніку вимірювань сформовано на основі:
А) технологічного процесу;
Б) розвитку стандартизації;
В) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартиза-

ції, сертифікації.
9. Депо взірцевих мір і ваг у Санкт-Петербурзі створено:
А) 1841 р.; Б) 1842 р.; В) 1875 р.
10.  Хранителем Депо взірцевих мір і ваг у Санкт-Петербурзі 

Д. І. Мєнделєєва призначено:
А) 1865 р.; Б) 1875 р.; В) 1893 р.
11. Українську Головну палату мір і ваг засновано в м. Харкові:
А) 1918 р.; Б) 1922 р.; В) 1924 р.
12. Українську Головну палату мір і ваг реорганізовано в Україн-

ський Комітет стандартизації (УКС):
А) 1922 р.; Б) 1931 р.; В) 1939 р.
13. Харківський державний інститут мір і вимірювальних прила-

дів створено:
А) 1922 р.; Б) 1931 р.; В) 1939 р.
14. Міжнародну систему основних одиниць СІ (SI) введено:
А) 1950 р.; Б) 1960 р.; В) 1970 р.
15. Міжнародну організацію Законодавчої метрології (МОЗМ) 

створено:
А) 1955 р.; Б) 1965 р.; В) 1975 р.
16. Метрологічним забезпеченням єдності вимірювань часу і час-

тоти в Україні займається: 
А) ННЦ “Інститут метрології” (м. Харків); 
Б) ДП “УкрНДНЦ” (м. Київ);
В) ДП “НДІ “СИСТЕМА” (м. Львів).
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17. Метрологічне забезпечення – це:
А) встановлення та застосування метрологічних норм і правил, а 

також розроблення, виготовлення та застосування технічних 
засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точнос-
ті вимірювань;

Б) аналіз і оцінка правильності прийнятих у документації техніч-
них рішень щодо реалізації метрологічних норм і правил;

В) діяльність спеціально уповноважених органів державної ме-
трологічної служби з метою перевірки дотримання метроло-
гічних норм і правил.

18. Державний метрологічний нагляд – це:
А) встановлення та застосування метрологічних норм і правил, а 

також розроблення, виготовлення та застосування технічних 
засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точнос-
ті вимірювань;

Б) аналіз і оцінка правильності прийнятих у документації техніч-
них рішень щодо реалізації метрологічних норм і правил;

В) діяльність спеціально уповноважених органів державної ме-
трологічної служби з метою перевірки дотримання метроло-
гічних норм і правил.

19. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – це:
А) дослідження засобів вимірювальної техніки, які не підлягають 

державним випробуванням, з метою визначення їхніх метро-
логічних характеристик та видачі відповідного документа;

Б) визначення похибок засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) і встановлення їхньої придатності до застосування;

В) повірка органами державної метрологічної служби або за їхнім 
дорученням засобів вимірювальної техніки (засобів вимірю-
вань), які використовують у сферах, що підлягають державно-
му метрологічному нагляду.

20. Державна повірка засобів вимірювальної техніки – це:
А) дослідження засобів вимірювальної техніки, які не підлягають 

державним випробуванням, з метою визначення їхніх метро-
логічних характеристик та видачі відповідного документа;

Б) визначення похибок засобів вимірювальної техніки (засобів ви-
мірювань) і встановлення їхньої придатності до застосування;

В) повірка органами державної метрологічної служби або за їхнім 
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дорученням засобів вимірювальної техніки (засобів вимірю-
вань), які використовують у сферах, що підлягають державно-
му метрологічному нагляду.

21. Одиницю маси – кілограм – визначають за допомогою:
А) “ваги Ватта”;
Б) зважування еталона;
В) зважування міжнародного прототипу кілограма. 
22.  Похибки бувають:
А) випадковими, грубими;
Б) систематичними, випадковими, грубими;
В) грубими, систематичними.
23. Фізична величина – це:
А) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фі-

зичних об’єктів, однак різна, індивідуальна – в кількісному;
Б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для 

багатьох фізичних об’єктів;
В) певне значення вимірів.
24.  Державний еталон – це:
А) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення 

одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим етало-
нам з найвищою у країні точністю;

Б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимі-
рювання з достатньою точністю;

В) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розмі-
ру одиниці вимірювань робочим засобом вимірювальної техніки. 

25.  Методика виконання вимірювань – це:
А) сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує 

отримання результатів вимірювань з потрібною точністю;
Б) комплекс встановлених правил виконання вимірювань для 

всіх галузей знань;
В) сукупність процедур і правил, дотримання яких при спостере-

женні за фізико-хімічними процесами забезпечує отримання 
результатів з потрібною точністю.

26. До характеристики вимірів зачислено:
А) точність, збіжність та принципи вимірювань;
Б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини;
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В) похибки вимірів. 
27. Похибка вимірювання – це:
А) відхилення результату вимірювання від істинного значення 

вимірювальної величини;
Б) відхилення результату вимірювання від фактичного значення 

виміряної величини;
В) відхилення результату вимірювань від істинного, дійсного, 

фактичного значення вимірювальної величини.
28. Повіркою вважають:
А) визначення метрологічним органом похибок засобів вимірю-

вальної техніки та встановлення його придатності для вимі-
рів у всіх випадках;

Б) визначення метрологічним органом придатності технічних за-
собів для вимірювання об’єктів довкілля;

В) перевірку засобу вимірювальної техніки на справність.
29. Характеризують результат вимірювань:
А) збіжність вимірювань;
Б) методика вимірювань;
В) принцип вимірювань.
30. Ліквідувати систематичні похибки можна шляхом:
А) виконання повторних вимірів;
Б) внесення поправок до шкали приладу;
В) зміни температури дослідів.
31. Розмір фізичної величини:
А) значення величини для об’єкта вимірювань або досліджень;
Б) кількісний вміст фізичної величини в об’єкті довкілля;
В) значення величини для аналогових ЗВТ.
32. Систему СІ утворюють:
А) основні і додаткові одиниці;
Б) основні, додаткові, цифрові одиниці;
В) основні, додаткові, похідні одиниці.
33. Істинне значення фізичної величини – це значення, яке ідеально 

відображає властивості об’єкта:
А) у кількісному і якісному аспектах;
Б) у кількісному і у просторовому аспектах;
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В) у просторі й часі.
34. Перевагами системи СІ є: 
А) постійний розвиток, універсальність;
Б) універсальність;
В) охоплення великої області вимірів.
35. За наявністю або відсутністю розмірні фізичні величини поді-

ляють на:
А) розмірні і безрозмірні;
Б) розмірні і відсоткові;
В) величини, які характеризують просторові об’єкти, і величини, 

що вказують на концентрації певних речовин.
36. Прикладами основних фізичних величин є:
А) м/с, кг, мг/м3;
Б) 1 метр;
В) секунда, частота.
37. Грубі помилки, допущені при відборі проб води і повітря, можна 

виправити:
А) вдавшись до використання удосконалених засобів вимірю-

вальної техніки;
Б) неможливо;
В) застосувавши дві і більше методик оброблення отриманих проб.
38. Основна фізична величина – це:
А) величина, виміряна вперше;
Б) величина, вимірювана постійно;
В) фізична величина, що належить до системи та умовно прийня-

та за незалежну від інших величин цієї системи.
39. Одиниця фізичної величини – це:
А) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці в усіх ви-

падках вимірювання;
Б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних ве-

личин;
В) результат конкретного вимірювання.
40. Державну систему забезпечення єдності вимірів формує:
А) комплекс приладів, методик, організацій, об’єднаних системою 

національного органу стандартизації; 
Б) комплекс встановлених стандартних правил, положень, норм, 
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які визначають організацію і методику проведення робіт з 
оцінки та забезпечення точності вимірів в усіх галузях госпо-
дарства країни;

В) комплекс встановлених стандартних правил, положень, норм, 
які визначають організацію і методику проведення робіт з 
оцінки та забезпечення точності вимірів у галузі екології.

41. Похідна фізична величина – це:
А)  фізична величина, що належить до системи і яку визначають 

через основні величини цієї системи;
Б) величина, отримана внаслідок розрахунків;
В) величина, яка характеризує певні вимірювання.
42. Те, що забруднюючі речовини можуть перебувати в різних агрегат-

них станах і хімічних формах при відборі проб, необхідно брати до уваги:
А) в усіх випадках;
Б) при відборі проб повітря;
В) при відборі проб води і ґрунту.
43. Прямі вимірювання – це:
А) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визна-

чають безпосередньо, наприклад, вимірювання амперметром;
Б) вимірювання за формулою;
В) комплексні вимірювання кількох речовин водночас.
44. Безрозмірні фізичні величини – це:
А) коефіцієнт корисної дії;
Б) метр, кілометр, сантиметр;
В) вага, маса.
45. Міжнародними організаціями в галузі метрології є:
А) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна 

організація зі стандартизації;
Б) національний орган стандартизації, Міжнародна електротех-

нічна комісія;
В) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ).
46. До основних одиниць системи СІ належать:
А) метр, кілограм, секунда, ампер;
Б) кельвін, моль, кандела, прискорення;
В) метр, моль, ампер, енергія, робота.
47. Відносні фізичні величини виражають у:
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А) відсотках, метрах;
Б) відсотках, промілле;
В) метрах, сантиметрах, міліметрах.
48. Вимірювання об’єктів довкілля уможливлюють оцінити його 

стан і розробити природоохоронні заходи, якщо вимірювання виконують:
А) в акредитованих лабораторіях;
Б) відповідно до методичних рекомендацій;
В) за методиками на повірених засобах вимірювальної техніки.
49. Точність вимірювання – це:
А) загальна характеристика якості вимірювання;
Б) характеристика вимірювання, що відображає наближеність ре-

зультатів вимірювання до істинного значення вимірювальної 
фізичної величини;

В) характеристика засобу вимірювальної техніки.
50. Сукупні вимірювання – це вимірювання кількох однакових вели-

чин, значення яких визначають:
А) методом розв’язування системи рівнянь;
Б) методом підставляння результатів у певну формулу;
В) за допомогою сучасних засобів вимірювальної техніки.
51. Розмірність фізичної величини відображає її зв’язок:
А) з основними величинами системи величин;
Б) з похідними та додатковими величинами системи величин;
В) з формулою для визначення кількісного аналізу величин.
52. Результат вимірювання – це показник фізичної величини, 

отриманий внаслідок:
А) усіх видів вимірювань;
Б) вимірювань, виконаних відповідно до вимог державних стан-

дартів;
В) використання цифрових і аналогових ЗВТ.
53. Еталон – це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує:
А) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи 

кількох значень з правом передавання і розміру одиниці;
Б) зберігання одиниці вимірювань певного значення без права пе-

редавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної 
техніки;

В) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність.
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54. Засіб вимірювальної техніки – це:
А) прилад для вимірювання;
Б) комплекс приладів і допоміжних конструкцій;
В) технічний засіб, який застосовують при вимірюваннях і має 

нормовані метрологічні характеристики.

55. До міри довжини в давні часи належали: 
А) сажень, лікоть, п’ядь, верста; 
Б) кадь, половинка, чверть, осьмина; 
В) берковець, пуд, гривна, гривенка.
56. До міри об’єму для сипучих продуктів у давні часи належали:
А) сажень, лікоть, п’ядь, верста; 
Б) кадь, половинка, чверть, осьмина; 
В) берковець, пуд, гривна, гривенка.
57. До міри об’єму для рідин у давні часи належали: 
А) бочка, відро, корчага; 
Б) берковець, пуд, гривна, гривенка; 
В) голважня, лукно, уборок.
58. До місцевих народних мір об’єму належали: 
А) бочка, відро, корчага; 
Б) берковець, пуд, гривна, гривенка; 
В) голважня, лукно, уборок.
59. До міри ваги належать: 
А) бочка, відро, корчага; 
Б) берковець, пуд, гривна, золотник; 
В) голважня, лукно, уборок.
60. До міри площі належать:
А) дим, соха, обжа; 
Б) берковець, пуд, гривна, золотник; 
В) голважня, лукно, уборок.
61. Певного рівня і порядку у використанні мір і ваг досягнуто:
А) XV ст., Б) XVI ст., В) XVII ст.
62. Головна одиниця виміру врожаю в Галичині – це:
А) сніп; Б) копа; В) скирта.
63. Академіка А. Я. Купфера хранителем Депо взірцевих мір і ваг у 
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Санкт-Петербурзі призначено:
А) 1841 р.; Б) 1865 р.; В) 1875 р.
64. У Парижі на Дипломатичній метрологічній конференції Ме-

тричну конвенцію підписано:
А) 1865 р.; Б) 1875 р.; В) 1893 р.
65. Хранителем Депо взірцевих мір і ваг у Санкт-Петербурзі 

Д. І. Менделєєва призначено:
А) 1865 р.; Б) 1875 р.; В) 1893 р.
66. Закон про міри і ваги на території Союзу видано:
А) 1918 р.; Б) 1922 р.; В) 1924 р.
67. Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності 

вимірювань в Україні” прийнято:
А) 24 травня 1991 р.; Б) 8 квітня 1992 р.; В) 26 квітня 1993 р.
68. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” 

прийнято:
А) 1993 р.; Б) 1995 р.; В) 1998 р.
69. Вимірювання – це:
А) інформація про вимірювані величини та залежності між ними 

у вигляді сукупності їхніх значень; 
Б) відображення вимірюваних величин їхніми значеннями шля-

хом експерименту чи обчислень за допомогою спеціальних 
технічних засобів; 

В) послідовність вимірювальних операцій, що забезпечує вимі-
рювання згідно з обраним методом.

70. Процедура вимірювання – це:
А) інформація про вимірювані величини та залежності між ними 

у вигляді сукупності їхніх значень; 
Б) відображення вимірюваних величин їхніми значеннями шляхом екс-

перименту чи обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів; 
В) послідовність вимірювальних операцій, що забезпечує вимі-

рювання згідно з обраним методом.
71.  Засіб вимірювань – це:
А) засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань; 
Б) засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі 

складових частин процедури вимірювань; 
В) вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) 
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збереження фізичної величини заданого значення.
72. Метрологічні характеристики – це:
А) характеристики засобів вимірювальної техніки, які нормують 

для визначення результату вимірювання та його похибок; 
Б) значення вимірювальної величини, створене за допомогою засо-

бу вимірювань та подане сигналом вимірювальної інформації; 
В) характеристика засобу вимірювань, яка визначає близькість 

його показів до істинного значення вимірюваної величини.
73. Точність засобу вимірювань – це:
А) характеристики засобів вимірювальної техніки, які нормують 

для визначення результату вимірювання та його похибок; 
Б) значення вимірювальної величини, створене за допомогою 

засобу вимірювань та подане сигналом вимірювальної ін-
формації; 

В) характеристика засобу вимірювань, яка визначає близькість 
його показів до істинного значення вимірюваної величини.

74. Еталон – це:
А) забезпечення відтворення та (або) зберігання одиниці фізич-

ної величини з найвищою в країні (порівняно з іншими етало-
нами тієї ж одиниці) точністю; 

Б) міра у вигляді речовини або матеріалу зі встановленими в ре-
зультаті метрологічної атестації значеннями однієї або більше 
величин, що характеризують властивості чи склад цієї речови-
ни або матеріалу; 

В) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та 
(або) зберігання одиниці фізичної величини та передавання 
розміру відповідним засобам.

75. Міжнародну організацію законодавчої метрології позначають:
А) ISO; Б) IEC; В) OIML.
76. Міжнародну організацію мір і ваг позначають:
А) ISO; Б) IEC; В) CGPM.
77. Організацію Євро-Азіатського співробітництва державних ме-

трологічних установ позначають:
А) COOMET; Б) EURAMET; В) CEN.
78. Певні характеристики, які притаманні тому чи іншому фізич-
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ному тілу – це:
А) властивість; Б) фізична величина; В) маса.
79. Процес вимірювання зводять до процесу:
А) підрахунку кількості одиничних відрізків;
Б) порівняння з одиницею; 
В) порівняння з іншим тілом.
80. Прилад для вимірювання потужності – це:
А) ватметр; Б) вольтметр; В) акселерометр.
81. Прилад для вимірювання сили реакції індукованої прискорен-

ням або гравітацією – це:
А) ватметр; Б) омметр; В) акселерометр.
82. Метроном – це прилад для вимірювання:
А) довжини; Б) маси; В) відрізків часу.
83. Пристрій чи засіб, який служить для вимірювання певних фі-

зичних величин – це:
А) лінійка; Б) фізичний прилад; в) терези.
84. Прилад для вимірювання напруги між двома точками елек-

тричного кола – це:
А) ватметр; Б) вольтметр; В) акселерометр.
85. Вимірювальний прилад безпосереднього відліку для визначення 

електричних активних опорів: 
А) ватметр; Б) омметр; В) акселерометр.
86. Префікс кіло означає кратність:
А) 103; Б) 106; В) 109.
87. Префікс гекто означає кратність:
А) 102; Б) 1010; В) 1012.
88. Префікс мікро означає частку:
А) 10-2; Б) 10-6; В) 10-12.
89. Префікс зепто означає частку:
А) 10-21; Б) 10-6; В) 10-24.
90. Префікс гіга означає кратність:
А) 103; Б) 106; В) 109.
91. Префікс тера означає кратність:
А) 102; Б) 1010; В) 1012.
92. Префікс піко означає частку:
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А) 10-2; Б) 10-6; В) 10-12.
93. Префікс йокто означає частку:
А) 10-21; Б) 10-6; В) 10-24.
94. В 1 а міститься м2:
А) 100; Б) 1 000; В) 10 000.
95. 1 верста містить км:
А) 1,07; Б) 7,5; В) 0,7. 
96. 1 дюйм містить мм:
А) 0,54; Б) 2,54; В) 25,4.
97. 1 га містить м2:
А) 100; Б) 1 000; В) 10 000.
98. 1 миля містить км:
А) 1,07; Б) 7,5; В) 0,7. 
99. 1 дюйм містить см:
А) 0,54; Б) 2,54; В) 25,4.
100. Міра довжини “лікоть” містить см: 
А) 26,3; Б) 36,3; В) 46,3
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1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сер-
тифікацію” прийнято:

А) 24 травня 1991 р.; Б) 8 квітня 1992 р.; В) 10 травня 1993 р.
2. Закон України “Про стандартизацію” прийнято:
А) 1993 р.; Б) 1998 р.; В) 2001 р.
3. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та про-

цедури оцінки відповідності” прийнято:
А) 2001 р.; Б) 2002 р.; В) 2005 р.
4. Закони України “Про стандартизацію”, “Про підтвердження 

відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” сто-
суються:

А) стандартизації; Б) сертифікації; В) стандартизації, сертифіка-
ції, акредитації.

5. Державний комітет УРСР зі стандартизації, метрології та 
якості продукції утворено:

А) 24 травня 1991 р.; Б) 8 квітня 1992 р.; В) 1 жовтня 2002 р.
6. Державний комітет УРСР зі стандартизації, метрології та 

якості продукції перетворено на Державний комітет України зі стан-
дартизації, метрології та сертифікації:

А) 24 травня 1991 р.; Б) 8 квітня 1992 р.; В) 1 жовтня 2002 р.
7. Державний комітет України зі стандартизації, метрології та 

сертифікації перетворено у Державний комітет України з питань тех-
нічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт):

А) 24 травня 1991 р.; Б) 8 квітня 1992 р.; В) 1 жовтня 2002 р.
8. Держспоживстандарт перейменовано у Державну службу тех-

нічного регулювання України:
А) 8 квітня 1992 р.; Б) 1 жовтня 2002 р.; В) 9 грудня 2010 р.
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9. Державну службу технічного регулювання України ліквідовано:
А) грудні 2010 р.; Б) квітні 2011 р.; В) січні 2015 р. 
10. Національний орган стандартизації (НОС) розпочав свою ді-

яльність у:
А) грудні 2010 р.; Б) квітні 2011 р.; В) січні 2015 р. 
11. Національний орган стандартизації – це:
А) орган, діяльність якого у сфері стандартизації є загальновиз-

наною і основна функція якого полягає в розробленні, затвер-
дженні чи прийнятті стандартів, які є доступними широкому 
колу користувачів;

Б) орган стандартизації, визнаний на національному рівні і який 
має право національного членства у відповідній міжнародній і 
регіональній організаціях зі стандартизації;

В) орган стандартизації, визнаний на регіональному рівні і член-
ство в якому є доступним для відповідного національного ор-
гану кожної країни у межах одного географічного, політично-
го чи економічного регіону.

12. Стандартизацію визначають як:
А) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня 

впорядкування у галузі екології шляхом встановлення поло-
жень для загального і багаторазового використання;

Б) законодавчу діяльність органів стандартизації, спрямовану на 
забезпечення усіх галузей нормативними актами;

В) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня 
впорядкування в усіх галузях шляхом встановлення положень 
для загального і багаторазового використання.

13. Метою стандартизації є:
А) розвиток міжнародного співробітництва у галузі стандартизації;
Б) забезпечення якості і відповідності продукції;
В) розвиток міжнародного співробітництва у галузі стандартиза-

ції, забезпечення якості і відповідності продукції, забезпечен-
ня єдності і достовірності вимірювань.

14. Об’єктами стандартизації є:
А) продукція, норми, вимоги, позначення;
Б) нормативи і позначення;
В) продукція, спрямована на експорт.



353

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ÐÎÇÄ²ËÓ 
“Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò È Ç À Ö ² ß ”

15. Національна стандартизація – це:
А) стандартизація у Європейському Союзі;
Б) стандартизація, яку провадять на рівні однієї держави;
В) стандартизація у межах ІСО.
16. Національна система стандартизації – це:
А) система регіональних органів Держспоживстандарту України;
Б) комплекс взаємопов’язаних правил і положень, які визначають 

методику робіт ДП “УкрНДНЦ”;
В) комплекс взаємопов’язаних правил і положень, які визначають 

методику, організацію і порядок проведення робіт зі стандар-
тизації, розроблення стандартів, внесення змін у стандарти.

17. Міжнародна стандартизація – це:
А) стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних ор-

ганів лише одного географічного, політичного чи економічного 
регіону; 

Б) стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних ор-
ганів усіх країн;

В) географічно, політично чи економічно означений ступінь учас-
ті у стандартизації.

18. Регіональна стандартизація – це:
А) стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних ор-

ганів лише одного географічного, політичного чи економічно-
го регіону;

Б) стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних ор-
ганів усіх країн;

В) географічно, політично чи економічно означений ступінь учас-
ті у стандартизації.

19. Стандарт – це нормативно-технічний документ зі стандар-
тизації, який розроблено:

А) для метрологічної і стандартизаційної діяльності;
Б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін;
В) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним ор-

ганом; у стандарті встановлені для загального та багаторазо-
вого використання правила, принципи, документи.

20. Нормативний документ – це:
А) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО;
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Б) документ, який містить правила, загальні принципи, характе-
ристики, що стосуються визначених видів діяльності або їхніх 
результатів;

В) документ, що містить принципи, правила, характеристики ді-
яльності в галузі сертифікації.

21. Вирізняють такі нормативні документи:
А) стандарти; кодекси усталеної практики; технічні умови;
Б) настанови, правила, зводи правил;
В) стандарти і державні класифікатори.
22. Консенсус – це:
А) загальне погодження, характерне відсутністю суттєвих запе-

речень стосовно важливих питань у більшості зацікавлених 
сторін і яке є процесом намагання врахувати думки усіх сторін 
і дійти згоди з будь-яких суперечливих питань;

Б) документ, що встановлює правила, загальні принципи чи ха-
рактеристики різного виду діяльності або її результатів;

В) документ, узгоджений з іншим документом таким чином, щоби 
продукція, процеси, послуги, випробування та інформація, за-
значені в першому стандарті, відповідали вимогам другого до-
кумента.

23. Національні стандарти позначають:
А) стандарт України 1.5.20–88;
Б) ГОСТ 17.1.4.13–78;
В) ДСТУ 1.5–2003.
24. Міжнародна організація зі стандартизації має статус:
А) добровільної організації, що має статус міжнародної;
Б) федерації міжнародних органів зі стандартизації Європейсько-

го Союзу;
В) міжнародної неурядової організації.
25. Технічний комітет ISO/TK 207 “Управління навколишнім се-

редовищем” створено:
А) 1992 р.; Б) 1993 р.; В) 1997 р.
26. Узгодженість міжнародних стандартів у галузі екології необ-

хідна для:
А) вільного використання інформації;
Б) порозуміння і співпраці в галузі охорони довкілля, збереження 

навколишнього середовища в глобальному масштабі;
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В) налагодження міжнародної торгівлі екологічно чистими про-
дуктами, вільного використання інформації, порозуміння та 
співпраці в галузі охорони довкілля, збереження навколиш-
нього середовища в глобальному масштабі.

27. Екологічне маркування в економічному сенсі дає змогу:
А) збільшити обсяги продажу в розвинутих країнах, утилізувати 

тару і упакування, засвідчує показники якості;
Б) потребує коштів для його нанесення на упакування; 
В) збільшує прибутки виробника.
28. Правильним є запис:
А) ДСТУ ІSO 14000; Б) ДСТУ ISO14001; В) ДСТУISO14002.
29. Технічний комітет ІSO зі стандартизації ІSО/ТК 207 “Управ-

ління навколишнім середовищем” покликаний здійснювати:
А) розроблення стандартів екологічного аудиту;
Б) всебічну діяльність у галузі екології на міжнародному рівні;
В) охорону атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів.
30. У систему стандартів ІSО 14000 входять:
А) ІSО 14001 “Системи екологічного управління”;
Б) ГОСТ 17,,,;
В) ГОСТ (ДСТУ) 17.1.21–89.
31. Перші міжнародні стандарти серії ISO 14000 прийнято в:
А) 70-х роках; Б) 80-х роках; В) 90-х роках.
32. Стандарти на взаємозамінність, взаємозв’язок на національ-

ному та міжнародному ринках необхідні для:
А) розвитку усіх галузей;
Б) розвитку метрології, стандартизації і сертифікації;
В) сприяння міжнародній торгівлі.
33. Оцінюванню життєвого циклу присвячені стандарти серії:
А) ISO 14040; Б) ISO 14020; В) ISO 14050.
34. До національних стандартів з екологіч ного маркування нале-

жать стандарти серії:
А) ДСТУ ISO 14040; Б) ДСТУ ISO 14020; В) ДСТУ ISO 14050.
35. Стандарти серії ISO 9000 – це:
А) стандарти “Управління довкіллям”; 
Б) стандарти якості води в ІSО; 
В) стандарти “Управління якістю”.
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36. Стандарти серії ISO 14000 розробляють у рамках:
А) Програми ООН з довкілля (UNEP);
Б) Міжнародної організації зі стандартизації; 
В) Міжнародного форуму з екологічного управління.
37. Скорочена назва гармонізованого стандарту України:
А) ДСТУ ІSО 9000 “Управління якістю”;
Б) ДСТУ 9000 “Управління якістю”;
В) ДСТУ (ГОСТ) 9000 “Управління якістю”.
38. Система стандартів у галузі охорони природи сприяє вирі-

шенню таких питань:
А) збереженню природних комплексів, ресурсів та організації 

управління довкіллям;
Б) раціональному використанню надр; 
В) збереженню природних комплексів, ресурсів та організації 

управління довкіллям, раціональному використанню надр.
39. Україна:
А) приймає як національні стандарти аутентичні тексти стандар-

тів серії ISO 14000 (в українському перекладі);
Б) адаптує вимоги стандартів серії ISO 14000 до українських умов;
В) розробляє власні стандарти для систем екологічного управлін-

ня, які не ґрунтуються на стандартах ISO.
40. Чи допускають стандарти серії ISO 14000 інтеграцію систе-

ми екологічного менеджменту з системою менеджменту виробничої 
безпеки та охорони праці?

А) допускають; Б) не допускають; В) вимагають такої інтеграції.
41. Стандарти серії ISO 14000 введені в Україні в дію:
А) 1992 р. Б) 1995 р.; В) 1998 р.
42. Система екологічного управління – це:
А) комплекс організаційно-методичного забезпечення діяльності 

організації з дотримання вимог законодавства;
Б) комплекс методологічного забезпечення з дотримання еколо-

гічних стандартів;
В) організаційно-методична система виконання вимог нормати-

вів на підприємстві.
43. У теоретичних положеннях життєвого циклу продукції враховують:
А) пріоритети екологічної безпеки;
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Б) збереження та відновлення довкілля;
В) раціональне природокористування і пріоритети екологічної 

безпеки, збереження та відновлення довкілля.
44. Системний екологічний підхід задекларовано у:
А) стандартах ДСТУ ISO 14000;
Б) стандартах EN 45000;
В) стандартах ДСТУ ISO 9000.
45. Функціональність системи управління якістю і системи еко-

логічного управління забезпечено:
А) дотриманням вимог методик у практичній діяльності;
Б) свідомим ставленням до вимог стандартів колективу організації;
В) неухильним дотриманням вимог стандартів.
46. Міжнародну асоціацію зі стандартизації (ISА) засновано:
А) 1926 р.; Б) 1936 р; В) 1946 р.
47. Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO) засновано:
А) 1926 р.; Б) 1936 р; В) 1946 р.
48. Запроваджені міжнародні стандарти серії ISO 14000 в Україні 

позначають:
А) ДСТУ; Б) ДСТУ ISO; В) ГОСТ.
49. Головним предметом ISO 14000 є:
А) система екологічного управління; 
Б) система екологічного аудиту;
В) система екологічного маркування. 
50. Чи містять стандарти серії ISO 14000 конкретні вимоги до 

викидів і скидів підприємств?
А) містять;
Б) не містять; 
В) вважають, що такі вимоги, які відображають норми національ-

ного законодавства, вносять у текст стандартів під час їхнього 
прийняття в кожній окремій країні.

51. Стандарти серії ISO 14000 застосовують:
А) до промислових підприємств;
Б) до організацій, діяльність яких істотно впливає на довкілля;
В) до будь-яких організацій і їхніх окремих підрозділів.
52. Позначення ISONET означає:
А) Світова організація торгівлі;
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Б) Міжнародна інформаційна мережа;
В) Міжнародний класифікатор стандартів.
53. Позначення WTO означає:
А) Світова організація торгівлі; 
Б) Міжнародна інформаційна мережа; 
В) Міжнародний класифікатор стандартів.
54. Позначення ISO означає:
А) Світова організація торгівлі; 
Б) Міжнародна інформаційна мережа; 
В) Міжнародна організація зі стандартизації. 
55. Позначення GATT означає:
А) Світова організація торгівлі; 
Б) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
В) Номенклатура товарів Ради митної співпраці.
56. Позначення CCCN означає:
А) Світова організація торгівлі; 
Б) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
В) Номенклатура товарів Ради митної співпраці.
57. Позначення HS означає:
А) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
Б) Гармонізована система опису та кодування товарів; 
В) Міжнародний класифікатор стандартів.
58. Позначення ICS означає:
А) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
Б) Гармонізована система опису та кодування товарів; 
В) Міжнародний класифікатор стандартів.
59. Орган стандартизації – це:
А) орган, діяльність якого у сфері стандартизації є загальновиз-

наною і головна функція якого полягає в розробленні, затвер-
дженні чи ухваленні стандартів, які є доступними широкому 
колу користувачів; 

Б) орган стандартизації, визнаний на національному рівні та який 
має право національного членства у відповідній міжнародній і 
регіональній організаціях зі стандартизації; 

В) юридична чи адміністративна одиниця, яка має певні повно-
важення та відповідну структуру.
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60. Стандарт – це:
А) нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким 

повинні відповідати виріб, процес чи послуга; 
Б) створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним орга-

ном нормативний документ, що встановлює для загального і 
багаторазового користування правила, настановчі вказівки 
або характеристики різного виду діяльності; 

В) нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи 
методи проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації 
або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів.

61. Технічні умови – це:
А) нормативний документ, що встановлює вимоги, яким повинні 

відповідати виріб, процес чи послуга; 
Б) створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним орга-

ном нормативний документ, що встановлює для загального і 
багаторазового користування правила, настановчі вказівки 
або характеристики різного виду діяльності; 

В) нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи 
методи проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації 
або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів.

62. Настанова; звід правил (правила) – це:
А) нормативний документ, що встановлює вимоги, яким повинні 

відповідати виріб, процес чи послуга; 
Б) створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним орга-

ном нормативний документ, що встановлює для загального і 
багаторазового користування правила, настановчі вказівки 
або характеристики різного виду діяльності; 

В) нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи 
методи проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації 
або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів.

63. Основоположний стандарт – це:
А) стандарт, що має широку сферу поширення або ж містить за-

гальні положення для певної галузі; 
Б) стандарт, що поширюється на терміни та їхні визначення; 
В) стандарт, що встановлює методи випробування, наприклад, ви-

користання статистичних методів і порядок проведення випро-
бувань.
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64. Гармонізовані стандарти – це:
А) стандарти, які є ідентичними за змістом, але не ідентичні за 

формою подання; 
Б) стандарти, які є ідентичні за змістом і за формою подання; 
В) стандарти на один і той самий об’єкт, затверджені органами 

стандартизації і які забезпечують взаємозамінність виробів, 
процесів і послуг.

65. Індекс “ДСТУ” означає:
А) національний стандарт; 
Б) настанова, правила, звід правил; 
В) технічний звіт.
66. Індекс “ДСТУ–Н” означає:
А) національний стандарт; 
Б) правила, звід правил, кодекс усталеної практики; 
В) технічний звіт.
67. Індекс “ДСТУ–ЗТ” означає:
А) національний стандарт; 
Б) правила, звід правил, кодекс усталеної практики; 
В) технічний звіт.
68. ДСТУ.../ ГОСТ... – це:
А) національні стандарти України, прийняті Міждержавною ра-

дою зі стандартизації, метрології і сертифікації як міждержав-
ні стандарти; 

Б) національні стандарти, затверджені національним органом 
стандартизації; 

В) національні стандарти, через які впроваджено міждержавні 
стандарти (ГОСТ).

69. ДСТУ ГОСТ – це:
А) національні стандарти України, які прийнято Міждержавною 

радою зі стандартизації, метрології і сертифікації як міждер-
жавні стандарти; 

Б) національні стандарти, затверджені національним органом 
стандартизації; 

В) національні стандарти, через які впроваджено міждержавні 
стандарти (ГОСТ).
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70. ДСТУ – Н ПМГ – це:
А) настанови, через які впроваджено рекомендації міждержавної 

стандартизації; 
Б) настанови, через які впроваджено правила міждержавної стан-

дартизації; 
В) галузеві стандарти України.
71. ДСТУ – Н РМГ – це:
А) настанови, через які впроваджено рекомендації міждержавної 

стандартизації; 
Б) настанови, через які впроваджено правила міждержавної стан-

дартизації; 
В) галузеві стандарти України.
72. Другий складник індексу стандарту EN відповідає:
А) європейському стандарту; 
Б) стандарту Міжнародної електротехнічної комісії; 
В) стандарту Міжнародного спеціального комітету з радіоперешкод.
73. Другий складник індексу стандарту IEC відповідає:
А) європейському стандарту; 
Б) стандарту Міжнародної електротехнічної комісії; 
В) стандарту Міжнародного спеціального комітету з радіоперешкод.
74. Другий складник індексу стандарту CISPR відповідає:
А) європейському стандарту; 
Б) стандарту Міжнародної електротехнічної комісії; 
В) стандарту Міжнародного спеціального комітету з радіоперешкод.
75. Другий складник індексу стандарту ETSI відповідає:
А) стандарту Європейського інституту стандартизації у сфері те-

лекомунікації; 
Б) стандарту Міжнародної федерації виробників молока; 
В) стандарту Американського інституту з електротехніки та 

електроніки.
76. Другий складник індексу стандарту IDF відповідає:
А) стандарту Європейського інституту стандартизації у сфері те-

лекомунікації; 
Б) стандарту Міжнародної федерації виробників молока; 
В) стандарту Американського інституту з електротехніки та 

електроніки.



362 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

77. Другий складник індексу стандарту ITU відповідає:
А) стандарту Міжнародного Союзу телекомунікації; 
Б) стандарту Міжнародного Союзу залізниць; 
В) стандарту Міжнародної організації законодавчої метрології.
78. Другий складник індексу стандарту OIML відповідає:
А) стандарту Міжнародного Союзу телекомунікації; 
Б) стандарту Міжнародного Союзу залізниць; 
В) стандарту Міжнародної організації законодавчої метрології.
79. Другий складник індексу стандарту OHSAS відповідає:
А) стандарту Міжнародної організації законодавчої метрології; 
Б) міжнародному стандарту щодо дій з охорони здоров’я та без-

пеки персоналу; 
В) стандарту Європейської економічної комісії ООН.
80. Другий складник індексу стандарту UN/ECER відповідає:
А) стандарту Міжнародної організації законодавчої метрології; 
Б) міжнародного стандарту щодо дій з охорони здоров’я та без-

пеки персоналу; 
В) стандарту Європейської економічної комісії ООН.
81. Правила щодо розроблення, прийняття, перегляду, зміни, ви-

знання такими, що втратили чинність, та розповсюдження націо-
нальних стандартів України встановлює:

А) ДСТУ 1.2:2015; ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
Б) ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.7:2015; ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
В) ДСТУ 1.5:2015.
82. Міжнародні та регіональні стандарти приймають, застосо-

вуючи:
А) ДСТУ 1.2:2015; ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
Б) ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.7:2015, ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
В) ДСТУ 1.5:2015.
83. Побудова, виклад, форма та зміст НД повинні відповідати ви-

могам:
А) ДСТУ 1.2:2015; ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
Б) ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.7:2015 та ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000; 
В) ДСТУ 1.5:2015.
84. До елементів передньої частини стандарту належить:
А) зміст; Б) назва; В) терміни та визначення понять.
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85. До елементів передньої частини стандарту належить:
А) вступ; Б) назва; В) терміни та визначення понять.
86. До елементів основної частини стандарту належить:
А) зміст; В) вступ; В) назва.
87. До елементів основної частини стандарту належить:
А) зміст; В) вступ; В) сфера застосування.
88. У структурному елементі стандарту “Передмова” наводять:
А) довідкові відомості про стандарт; 
Б) відомості про структурні елементи; 
В) об’єкт стандартизації.
89. У структурному елементі стандарту “Сфера застосування” 

наводять:
А) довідкові відомості про стандарт; 
Б) відомості про структурні елементи; 
В) об’єкт стандартизації.
90. У структурному елементі стандарту “Зміст” наводять:
А) довідкові відомості про стандарт; 
Б) відомості про структурні елементи; 
В) об’єкт стандартизації.
91. Стандарти та інші нормативні документи подають у тако-

му порядку:
А) нормативно-правові акти центральних органів державної вла-

ди; національні стандарти України; міждержавні стандарти; 
Б) національні стандарти України; інші нормативні документи 

загальнодержавного значення; міждержавні стандарти; 
В) міжнародні і (або) регіональні стандарти; національні стандар-

ти України; інші нормативні документи загальнодержавного 
значення.

92. Позначення і скорочення у стандарті подають з потрібним 
розкриттям і поясненням у такій послідовності:

А) за українською абеткою; за латинською абеткою; за грецькою 
абеткою; 

Б) за латинською абеткою; за грецькою абеткою; за українською 
абеткою; 

В) за українською абеткою; за грецькою абеткою; за латинською 
абеткою.
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93. Міжнародна організація ISO почала функціонувати як добро-
вільна, неурядова організація:

А) 1947 р.; Б) 1977 р.; В) 1997 р.
94. Офіційні мови ISO:
А) німецька, англійська і російська; 
Б) англійська, французька і російська; 
В) англійська, німецька, українська.
95. TC 207 розробляє міжнародні стандарти ISO в галузі:
А) управління якістю і забезпечення якості; 
Б) екологічного проектування; 
В) управління навколишнім середовищем. 
96. Британський стандарт BS 7750 опубліковано:
А) 1992 р., Б) 1996 р.; В) 1998 р.
97. Cтандарт ISO 14041 присвячений:
А) процедурі визначення цілей, постановки завдань і аналізу; 
Б) оцінці екологічного впливу життєвого циклу; 
В) інтерпретації результатів оцінки життєвого циклу.
98. Cтандарт ISO 14001 присвячений:
А) вимогам і настановам щодо застосування системи екологічно-

го управління; 
Б) екологічному оцінюванню виробничих об’єктів та організацій; 
В) настановам щодо оцінювання екологічної характеристики.
99. Cтандарт ISO 14015 присвячений:
А) вимогам і настановам щодо застосування системи екологічно-

го управління; 
Б) екологічному оцінюванню виробничих об’єктів та організацій; 
В) настановам щодо оцінювання екологічної характеристики.
100. Cтандарт ISO 14031 присвячений:
А) вимогам і настановам щодо застосування системи екологічно-

го управління; 
Б) екологічному оцінюванню виробничих об’єктів та організацій; 
В) настановам щодо оцінювання екологічної характеристики.
101. Настановам щодо здійснення аудиту систем управління на-

вколишнім середовищем присвячено стандарт:
А) 14001; Б) 14041; В) 19011.
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102. Словник термінів вміщено у стандарті:
А) 14050; Б) 14041; В) 19011.
103. Настанови та приклади щодо обмінювання екологічною ін-

формацією подано у стандарті:
А) 14015; Б) 14041; В) 14063.
104. Екологічний аспект – це:
А) елемент діяльності організації або її продукції чи послуг, який 

може взаємодіяти з довкіллям; 
Б) будь-яка зміна в довкіллі, несприятлива чи сприятлива; 
В) застосовна до організації або до її частини докладна вимога 

щодо функціонування, що випливає з екологічних цілей і яку 
потрібно встановити та виконати для досягнення цих цілей.

105. Вплив на довкілля – це:
А) елемент діяльності організації або її продукції чи послуг, який 

може взаємодіяти з довкіллям; 
Б) будь-яка зміна в довкіллі, несприятлива чи сприятлива, яку ціл-

ковито або частково спричинено екологічними аспектами ор-
ганізації; 

В) узгоджена з екологічною політикою загальна мета щодо до-
вкілля, яку організація встановила досягти.

106. Система екологічного управління – це:
А) загальні наміри та спрямованість організації стосовно своїх 

екологічних характеристик, офіційно проголошені найвищим 
керівництвом; 

Б) середовище, в якому функціонує організація, охоплюючи ат-
мосферне повітря, водні об’єкти, земельні ділянки, природні 
ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між ними; 

В) частина системи управління організації, яку використову-
ють, щоб розробити та запровадити її екологічну політику та 
управляти її екологічними аспектами.

107. Екологічна політика – це:
А) узгоджена загальна мета щодо довкілля, яку організація вста-

новила досягти; 
Б) застосовна до організації або до її частини докладна вимога 

щодо функціонування, що випливає з екологічних цілей і яку 
потрібно встановити та виконати для досягнення цих цілей; 
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В) загальні наміри та спрямованість організації стосовно своїх 
екологічних характеристик, офіційно проголошені найвищим 
керівництвом.

108. Оцінювання життєвого циклу, ОЖЦ – це:
А) об’єднання та оцінювання входів, виходів та потенційних еко-

логічних впливів системи про дукту протягом її життєвого ци-
клу; 

Б) фаза оцінювання життєвого циклу, спрямована на усвідомлен-
ня та оцінювання величини та значущості потенційних еколо-
гічних впливів системи продукту; 

В) фаза оцінювання життєвого циклу, в якій дані поєднують від-
повідно до визначеної мети та сфери застосуван ня, щоб отри-
мати висновки і рекомендації.

109. Аудит – це:
А) систематичний, незалежний і задокументований процес отри-

мування даних, констатування фактів чи іншої відповідної ін-
формації та їхнього об’єктивного оцінювання, щоб визначити 
ступінь виконання встановлених вимог; 

Б) оцінювання органу на відповідність затвердженим вимогам, 
яке провадять представники інших органів; 

В) видання заяви на підставі ухваленого після критичного огляду 
рішення про те, що встановлені вимоги виконано.

110. Дані аудиту – це:
А) обсяг та межі аудиту; 
Б) результати оцінювання зібраних доказів аудиту за критеріями 

аудиту; 
В) опис видів діяльності та заходів щодо виконання аудиту.
111. Програма аудиту – це:
А) один чи декілька аудитів, запланованих на конкретний період 

часу і спрямованих на досягнення конкретної мети; 
Б) опис видів діяльності та заходів щодо виконання аудиту; 
В) обсяг та межі аудиту.
112. План аудиту – це:
А) один чи декілька аудитів, запланованих на конкретний період 

часу і спрямованих на досягнення конкретної мети; 
Б) опис видів діяльності та заходів щодо виконання аудиту;
В) обсяг та межі аудиту.
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113. Сфера аудиту – це:
А) обсяг та межі аудиту; 
Б) організація, в якій здійснюють аудит; 
В) опис видів діяльності та заходів щодо виконання аудиту.
114. Міжнародні стандарти, зокрема стандарти Франції та Ан-

глії, необхідно знати для:
А) зіставлення якості товарів України, Франції та Англії;
Б) забезпечення вільного експорту українських товарів у ці країни;
В) ефективної конкуренції на світовому ринку, створення акреди-

тованих організацій і лабораторій в Україні, співпраці з цими 
країнами у торговій, екологічній та інших галузях, порівняння 
якості зарубіжних і вітчизняних товарів.

115. Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці 
позначають:

А) ISO; Б) IEC; В) CENELEC.
116. Європейський комітет зі стандартизації позначають:
А) ISO; Б) IEC; В) CEN.
117. Комітет ISO з оцінки відповідності позначають:
А) ISO; Б) IEC; В) CASCO.
118. Комітет ISO з політики у справах споживачів позначають:
А) ISO; Б) COPOLCO; В) CASCO.
119. Організацію національних метрологічних установ держав Єв-

ропи позначають:
А) ISO; Б) EURАMET; В) CEN.
120. Головною метою діяльності організацій CEN, CENELEC, ETSI є:
А) поліпшення екологічних показників;
Б) удосконалення стандартизації і торгівлі;
В) метрологічне забезпечення, стандартизація.
121. Комітет ISO зі зразкових матеріалів позначають:
А) REMCO; Б) COPOLCO; В) CASCO.
122. Міжнародну інформаційну мережу позначають:
А) ISO; Б) GATT; В) ISONET.
123. Міжнародний класифікатор стандартів позначають:
А) ISO; Б) GATT; В) ICS.
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124. Генеральну угоду з тарифів і торгівлі позначають: 
А) ISO; Б) GATT; В) ICS.
125. Світову організацію торгівлі позначають:
А) WTO; Б) GATT; В) ISONET.
126. У CEN Держспоживстандарт має статус члена-кореспонден-

та з:
А) 1992 р.; Б) 1997 р.; В) 2007 р. 
127. В Україні функціонує ТК з різних галузей та сфер діяльності:
А) 133; Б) 153; В) 163.
128. ДП НДІ “Система” розміщено у місті:
А) Києві; Б) Харкові; В) Львові.
129. ДП НДІ “Система” засновано:
А) 1968 р.; Б) 1978 р.; В) 1988 р.
130. Серед джерел фінансування стандартизації в Україні перева-

жають:
А) державний бюджет; Б) продаж публікацій; В) сертифікація.
131. На безкоштовному отриманні повної бази міжнародних і єв-

ропейських стандартів Україна щорічно заощаджує млн доларів США:
А) 0,5; Б) 1,0; В) 1,5.
132. Україна є повноправним членом ISO та IEC з:
А) 1993 р.; Б) 1997 р.; В) 2003 р.
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1. Сертифікація – це:
А) підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосуєть-

ся продукції, процесів, послуг, систем або персоналу; 
Б) процедура, за допомогою якої будь-який орган показує відпо-

відні характеристики продукції, процесу чи послуги, або осо-
бливості органу чи особи у відповідному загальнодоступному 
переліку;

В) процедура, за допомогою якої авторитетний орган офіційно 
визнає правочинність особи чи органу виконувати конкретні 
роботи.

2. Акредитація – це процедура, за допомогою якої:
А) третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи 

послуга відповідають заданим вимогам; 
Б) будь-який орган показує відповідні характеристики продукції, 

процесу чи послуги, або особливості органу чи особи у відпо-
відному загальнодоступному переліку;

В) авторитетний орган офіційно визнає правочинність особи чи 
органу виконувати конкретні роботи.

3. Орган з оцінки відповідності – це:
А) орган з сертифікації, визнаний на національному рівні, який 

має право бути національним членом відповідної міжнародної 
або регіональної організації з сертифікації; 

Б) орган (підприємство, установа, організація чи їхній структур-
ний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, 
включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та ін-
спектування;
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В) орган, який здійснює за дорученням органу з сертифікації ді-
яльність з контролю.

4. Діяльність щодо оцінювання відповідності першою стороною – це:
А) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що постачає об’єкт; 
Б) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що зацікавлена в об’єкті як користувач; 
В) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орган, 

незалежно від особи чи організації, що постачає об’єкт, і від ко-
ристувача, зацікавленого в цьому об’єкті.

5. Діяльність щодо оцінювання відповідності другою стороною – це:
А) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що постачає об’єкт; 
Б) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що зацікавлена в об’єкті як користувач; 
В) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орган, 

незалежно від особи чи організації, що постачає об’єкт, і від ко-
ристувача, зацікавленого в цьому об’єкті.

6. Діяльність щодо оцінювання відповідності третьою стороною – це:
А) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що постачає об’єкт; 
Б) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орга-

нізація, що зацікавлена в об’єкті як користувач; 
В) дії щодо оцінювання відповідності, яку виконує особа чи орган, 

незалежно від особи чи організації, що постачає об’єкт, і від ко-
ристувача, зацікавленого в цьому об’єкті.

7. Підтвердження відповідності – це:
А) видача документа про відповідність, яка ґрунтується на при-

йнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконан-
ня заданих вимог було доведене;

Б) використання результату оцінювання відповідності, проведе-
ного іншою особою чи органом;

В) будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано викорис-
товується для визначення того, що задані вимоги виконуються.

8. Процедура оцінки відповідності – це:
А) видача документа про відповідність, яка ґрунтується на при-

йнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконан-
ня заданих вимог було доведене;
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Б) використання результату оцінювання відповідності, проведе-
ного іншою особою чи органом;

В) будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано ви-
користовується для визначення того, що задані вимоги вико-
нуються.

9. Сфера підтвердження – це:
А) діапазон чи характеристики об’єктів оцінювання відповіднос-

ті, які охоплено підтвердженням відповідності;
Б) перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, сто-

совно яких згідно з відповідним технічним регламентом при-
значено орган з оцінки відповідності;

В) система оцінювання відповідності, що стосується певних 
об’єктів оцінювання відповідності, до яких застосовують ті 
самі встановлені вимоги, конкретні правила та процедури.

10. Сфера призначення – це:
А) діапазон чи характеристики об’єктів оцінювання відповіднос-

ті, які охоплено підтвердженням відповідності;
Б) перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, сто-

совно яких згідно з відповідним технічним регламентом при-
значено орган з оцінки відповідності;

В) система оцінювання відповідності, що стосується певних 
об’єктів оцінювання відповідності, до яких застосовують ті 
самі встановлені вимоги, конкретні правила та процедури.

11. Документ про відповідність – це:
А) декларація, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-

який інший документ, що підтверджує виконання заданих ви-
мог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;

Б) документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, за 
допомогою якого орган зі сертифікації надає особі або органу 
право застосовувати сертифікати або знаки відповідності для 
своєї продукції, процесів чи послуг згідно з правилами відповід-
ної системи сертифікації; 

В) документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, 
який посвідчує, що виробництво забезпечує протягом установ-
леного проміжку часу стабільність якості виготовлення певних 
видів продукції або окремих її характеристик, підтверджуваних 
під час сертифікації.
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12. Знак відповідності технічним регламентам – це:
А) декларація, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-

який інший документ, що підтверджує виконання заданих ви-
мог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;

Б) маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продук-
ція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних 
регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

В) знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, 
акредитована національним органом України з акредитації.

13. Національний знак акредитації – це:
А) знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, 

акредитована національним органом України з акредитації; 
Б) декларація, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-

який інший документ, що підтверджує виконання заданих ви-
мог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;

В) маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продук-
ція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних 
регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування.

14. Персонал з акредитації – це:
А) аудитори з акредитації та експерти з акредитації, які залуча-

ються національним органом України з акредитації для про-
ведення робіт з акредитації;

Б) авторитетний орган, який виконує акредитацію;
В) центральний орган виконавчої влади, уповноважений призна-

чати органи з акредитації.
15. Предметом оцінювання відповідності є:
А) відповідність стандарту ISO 14000;
Б) відповідність стандарту ISO 14001; 
В) відповідність стандартам ISO 14001 і 14000 (сукупно).
16. Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює:
А) Національне агентство з акредитації України;
Б) ДП “УкрНДНЦ”;
В) МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО.
17. Уповноважений представник – це:
А) будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка 

одержала від виробника письмове доручення діяти від його 
імені стосовно визначених завдань;
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Б) орган, що діє згідно правил і не має змоги брати участі в управ-
лінні системою чи схемою;

В) орган, що діє згідно правил і має змогу брати участь в управ-
лінні системою або схемою.

18. Уповноважений орган – це:
А) орган, що його уряд заснував або наділив повноваженнями 

призначати органи оцінювання відповідності, призупиняти 
чи скасовувати їхню призначеність або скасовувати призупи-
неність чинності їхнього призначення; 

Б) орган, що діє згідно правил і не має змоги брати участі в управ-
лінні системою чи схемою;

В) орган, що діє згідно правил і має змогу брати участь в управ-
лінні системою або схемою.

19. Учасник – це:
А) будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка 

одержала від виробника письмове доручення діяти від його 
імені стосовно визначених завдань;

Б) орган, що діє згідно правил і не має змоги брати участі в управ-
лінні системою чи схемою;

В) орган, що діє згідно правил і має змогу брати участь в управ-
лінні системою або схемою.

20. Член – це:
А) будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка 

одержала від виробника письмове доручення діяти від його 
імені стосовно визначених завдань;

Б) орган, що діє згідно правил і не має змоги брати участі в управ-
лінні системою чи схемою;

В) орган, що діє згідно правил і має змогу брати участь в управ-
лінні системою або схемою.

21. Україна є афілійованим членом Міжнародної асоціації з акреди-
тації лабораторій (ILAC) з:

А) 2002 р.; Б) 2004 р.; В) 2006 р.
22. Міністерство економіки створило Національне агентство з 

акредитації України (НААУ):
А) 2002 р.; Б) 2004 р.; В) 2006 р.
23. Підписано контракт про співробітництво між ЕА та НААУ:
А) 2004 р.; Б) 2006 р.; В) 2008 р.
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24. Розширення Угоди НААУ з ЕА за напрямами “Випробувальні та ка-
лібрувальні лабораторії, сертифікація систем менеджменту” підписано:

А) 2010 р.; Б) 2012 р.; В) 2016 р.
25. Розширення Угоди НААУ з ЕА за напрямом “Органи з інспекту-

вання” підписано:
А) 2010 р.; Б) 2012 р.; В) 2015 р.
26. Розширення Угоди НААУ з ЕА за напрямом “Органи зі сертифі-

кації продукції” підписано:
А) 2010 р.; Б) 2012 р.; В) 2015 р.
27. Угоду про взаємне визнання між ILAC та НААУ за напрямами 

“Випробувальні та калібрувальні лабораторії” підписано:
А) 2010 р.; Б) 2012 р.; В) 2014 р.
28. Угоду щодо використання знаку ILAC MRA між НААУ та ILAC 

підписано:
А) 2010 р.; Б) 2012 р.; В) 2015 р.
29. НААУ приєдналося до IAF:
А) 2012 р.; Б) 2015 р.; В) 2017 р.
30. НААУ та IAF підписано Угоду про використання знаку IAF MLA:
А) 2012 р.; Б) 2015 р.; В) 2017 р.
31. Добровільну сертифікацію впроваджують в Україні з:
А) 2001 р.; Б) 2010 р.; В) 2015 р.
32. На заміну сертифікації УкрСЕПРО зразка 1993 року актуальності 

набуває сертифікат відповідності, виданий акредитованим органом з:
А) 2010 р.; Б) 2015 р.; В) 2018 р.
33. Сертифікацію системи управління якістю провадять за ініці-

ативою виробника продукції (надавача послуг) з метою засвідчення її 
відповідності вимогам:

А) ДСТУ ISO 9001:2015; 
Б) ДСТУ ISO 14001:2015; 
В) ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001.
34. Сертифікацію системи екологічного управління провадять за 

ініціативою виробника продукції (надавача послуг) з метою засвідчен-
ня її відповідності вимогам:

А) ДСТУ ISO 9001:2015; 
Б) ДСТУ ISO 14001:2015; 
В) ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001.
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1. Про акредитацію органів з оцінки відповідності : Закон України 
№ 2407 від 17.05.2001р. 

2. Про вищу освіту : Закон України № 1556–VII від 01.07.2014 р.
3. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продук-

ції : Закон України № 2735–VI від  02.12.2010 р.
4. Про захист прав споживачів : Закон України № 1023–ХІІ від 

12.05.1991р. 
5. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України 

№ 222–VIII від 02.03.2015 р. 
6. Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України 

№ 1314-VII від 05.06.2014 р. 
7. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України 

№ 848–VIII від 26.11.2015 р. 
8. Про освіту : Закон України № 2145–VIII від 05.09.2017 р.
9. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері гос-

подарської діяльності : Закон України № 877–V від 05.04.2007 р.
10. Про стандартизацію : Закон України № 1315–VII від 05.06.2014 р. 
11. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон Украї-

ни № 124–VIII від 15.01.2015 р.
12. Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стандартизації: 

ДСТУ ISO/IEC
13. ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та 

суміжні види діяльності. Словник термінів.
14. ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надаван-

ня повідомлень торговим партнерам України.
15. ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури ство-

рення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стан-
дартизації.

16. ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведен-
ня робіт з національної стандартизації.
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17. ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розро-
блення, викладання та оформлення національних нормативних доку-
ментів.

18. ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи 
прийняття міжнарод них і регіональних нормативних документів.

19. ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розро-
блення Програми робіт з національної стандартизації.

20. ДСТУ 2681–94 Державна система забезпечення єдності вимі-
рювань. Метрологія. Терміни та визначення.

21. ДСТУ 3518–97 Термометрія. Терміни та визначення.
22. ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги.
23. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимо-

ги та настанови щодо застосування.
24. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. За-

гальні настанови щодо запроваджування.
25. ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Наста-

нови щодо поетапного запровадження системи екологічного управлін-
ня, використовуючи оцінювання екологічних характеристик.

26. ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Наста-
нови щодо запроваджування екологічного проектування.

27. ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оціню-
вання ділянок та організацій.

28. ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. За-
гальні принципи.

29. ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні маркування та декларації. Еко-
логічні самодекларації (екологічне маркування типу II).

30. ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні маркування та декларації. Еко-
логічне маркування типу I. Принципи та процедури

31. ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні маркування та декларації. Еко-
логічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури.

32. ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні маркування та декларації. 
Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією 
щодо впливу діяльності людини на довкілля.

33. ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання еко-
логічної дієвості. Настанови.

34. ДСТУ ISO 14034:2017 Екологічне управління. Перевіряння еко-
логічних технологій.

35. ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання жит-
тєвого циклу. Принципи та структура.

36. ДСТУ ISO 14041:2004 Екологічне управління. Оцінювання жит-
тєвого циклу. Визначення цілі та сфери застосування інвентаризації.
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37. ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання жит-
тєвого циклу. Вимоги та настанови.

38. ДСТУ ISO 14045:2016 Екологічне управління. Оцінювання еко-
логічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та на-
станови.

39. ДСТУ ISO 14046:2018 Екологічне управління. Водний слід. 
Принципи, вимоги та настанови.

40. ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів.
41. ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Облікування ви-

трат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та 
структура.

42. ДСТУ ISO 14052:2018 Екологічне управління. Облікування ви-
трат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практич-
ного запровадження в ланцюгу постачання.

43. ДСТУ ISO 14055–1:2018 Екологічне управління. Настанови 
щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опус-
телюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціо-
нальних методів.

44. ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання 
екологічною інформацією. Настанови та приклади.

45. ДСТУ ISO 14064–1:2015 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та 
настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та ви-
далення парникових газів на рівні організації.

46. ДСТУ ISO 14064–2:2015 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та 
настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про 
зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на 
рівні проекту.

47. ДСТУ ISO 14064–3:2015 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та на-
станови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів. 

48. ДСТУ ISO 14065:2015 Парникові гази. Вимоги до органів з валі-
дації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосу-
вання у разі акредитації чи інших форм визнання.

49. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів сис-
тем управління.

50. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні поло-
ження та словник термінів. 

51. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги.
52. ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. На-

станови щодо досягнення сталого успіху. 
53. ДСТУ ISO 9004–2–96 Управління якістю і елементами якості. 

Частина 2. Вказівки по послугах. 
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54. ДСТУ ISO 9004–3–98 Управління якістю та елементи системи 
якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів.

55. ДСТУ ISO 9004–4–98 Управління якістю та елементи системи 
якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості.

56. ДСТУ ISO/TR 14032:2004 Екологічне управління. Оцінювання 
екологічної характеристики. Приклади.

57. ДСТУ ISO/TR 14047:2016 Екологічне управління. Оцінювання 
життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оціню-
вання впливу життєвого циклу.

58. ДСТУ ISO/TR 14049:2016 Екологічне управління. Оцінювання жит-
тєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 для визна-
чення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування.

59. ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне управління. Враховування 
екологічних аспектів під час проектування та розробляння продукції.

60. ДСТУ ISO/TR 14073:2018 Екологічне управління. Водний слід. 
Ілюстративні приклади застосування ISO 14046.

61. ДСТУ ISO/TS 14027:2018 Екологічні маркування та декларації. 
Розроблення правил щодо категорії продукції.

62. ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна еко-
логічна інформація. Настанови та приклади. 

63. ДСТУ ISO/TS 14071:2018 Екологічне управління. Оцінювання 
життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність 
рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006.

64. ДСТУ ISO/TS 14072:2018 Екологічне управління. Оцінювання 
життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого 
циклу організації.

65. ДСТУ ISO/TS 9002:2017 Системи управління якістю. Настанови 
щодо застосування ISO 9001:2015. 

66. ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013 Екологічне управління. Оцінювання 
життєвого циклу. Формат документування даних.

67. XXXVI Генеральна асамблея ISO // Стандартизація, сертифіка-
ція, якість. – 2013. – № 5. – С. 36–38.

68. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акреди-
тація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова. – Частина 1. Метрологія, Житомир : 
ЖІТІ, 2001. – 337 с. 

69. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акреди-
тація / М. Т. Бакка, В. В. Тарасова.– Частина 2. Стандартизація, сертифі-
кація і акредитація, Житомир : ЖІТІ, 2002. – 384 с. 

70. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якіс-
тю і сертифікація : [підручник] / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, 
П. Р. Гамула. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
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71. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акре-
дитація / Л. І. Боженко. – Львів : Афіша, 2004. – 324 с.

72. Бойко Т. Г. Основи стандартизації : [навч. посібник] / Т. Г. Бойко. – 
Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 231 с. 

73. Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від 
найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 2005. – 
267 с.

74. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони до-
вкілля : [навч. посібник] / Л. Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199 с.

75. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в еко-
логії : [підручник] / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 
2006. – 368 с.

76. Мережко В. В. Сертифікація продукції та послуг : [підручник] / 
В. В. Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 298 с. 

77. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : 
[навч. посібник] / О. І. Момот. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 
368 с. 

78. Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифіка-
ції товарів : [навч. посібник] / [В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, 
Н. В. Павліха]. – Київ : Кондор, 2004. – 230 с.

79. Петровська М. А. Екологічний менеджмент : [навч. посібник] / М. А. Пет-
ровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.

80. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила) : 
[навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2005. – 205 с. 

81. Петровська М. Нормування якості довкілля : [навч. посібник] / 
М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

82. Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля : [мето-
дичні рекомендації для самостійної роботи студентів] / М. Петровсь-
ка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

83. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація до-
вкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

84. Полякова Н. О. Метрологія і стандартизація : [навч. посібник] / 
Н. О. Полякова – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 214 с. 
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Додаток  А

Ф1.ПС.9

               Керівнику органу зі сертифікації
               ДП Запоріжжястандартметрологія

_____________________________________________
69057, м. Запоріжжя,

вул. Антенна, 10
З А Я В К А

на проведення сертифікації системи управління__________________________

1.__________________________________________________________________________________
(назва організації – заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

в особі:____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника та його посада)

просить провести сертифікацію системи управління:
  – первинна сертифікація – повторна сертифікація – зміна сфе-
ри сертифікації
2. Відомості про систему управління та про виробництво

2.1. Рік впровадження системи управління ________________________________

2.2. Сфера застосування системи управління_______________________________

2.3. Загальний опис системи міститься у таких основних документах: 
_____________________________________________________________________________________

2.4. Позначення та назва стандарту, на відповідність якому передба-
чено оцінити СУ
  ДСТУ ISO 9001:2015
  ДСТУ ISO 14001:2015

2.5. Функціонування системи управління контролюється шляхом про-
ведення регулярних внутрішніх перевірок. Ефективність системи 
управління оцінюється на підставі аналізу результатів перевірок.
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2.6. Продукція, щодо якої передбачено оцінити систему: ________________

_____________________________________________________________________________________
(назва продукції, вид, марка, код ДКПП, код КВЕД)

2.7. Позначення стандарту(тів) чи інших нормативних документів, 
згідно з якими виробляється продукція: __________________________________
3. Заявник зобов’язується:
– виконувати всі умови сертифікації;
– оплатити всі витрати за проведення робіт з сертифікації, незалежно 
від рішень, прийнятих за їх результатами.
4. Додаткові відомості:
4.1. Інформація, що стосується всіх процесів, які використовуються ор-
ганізацією за аутсорсінгом (що є передорученням організації виконати 
частину своїх процесів стороннім виконавцям): ___________________________
_____________________________________________________________________________________
4.2. Інформація, що стосується використання організацією консал-
тингу щодо системи управління (участь у розроблянні, впровадженні 
або супроводженні системи управління організації стороннього ви-
конавця) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.3. Реквізити для укладання договору: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.4. Чисельність працюючих _________________________
4.5. Сайт, e-mail підприємства: _______________________________________________

4.6. Контактна особа, тел./факс: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник організації_____________________   _____________________________________
 (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер     __________________   ______________________________________
               (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Печатка                                                                                                     Дата
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Д о д ат о к  Б
Ф2.ПС.9

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ДП ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

(ОС ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ)

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
для проведення попереднього 

оцінювання системи управління якістю
підприємства – заявника

_________________________
на відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 9001:2015

Опитувал ьна анкета
для проведення попереднього оцінювання відповідності 

системи управління якістю (СУЯ) вимогам ДСТУ ISO 9001:2015

________________________________________________________________
(повна назва організації-заявника)

1. Назва та реквізити організації-заявника
Юридична адреса_______________________________________________________________
Код ЄДРПОУ______________________________________________________________________
Адреса виробництв (а) (основне місцезнаходження)_____________________
Філії, ділянки____________________________________________________________________
Поштова адреса _________________________________________________________________
Тел. / факс ______________________ e-mail ______________ web-сайт _______________
Банківські реквізити ___________________________________________________________
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Індивідуальний податковий № ______________________________________________ 
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _______________________________

2. Відомості про керівний склад організації-заявника
2.1. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника організації
_____________________________________________________________________________________
тел. ____________________, e-mail _________________________
2.2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові представника вищого керівни-
цтва та працівника організації, відповідального за сертифікацію СУЯ
_____________________________________________________________________________________
тел. ____________________, e-mail __________________________________________________
2.3. Кількість працюючих в організації _______________________осіб
2.4. Кількість працівників, зайнятих у сфері, охопленій СУЯ _______осіб

3. Сфера застосування системи управління якістю
3.1. Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУЯ (при 
наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про 
кожну ділянку):

Назва 
та 

адреса

Керівник /
контактна особа

Діяльність /
процеси

Кількість 
персоналу

Кількість 
змін

Режим 
роботи

3.2. Код ДКПП / КВЕД на види діяльності, що входять до сфери засто-
сування СУЯ:

№ з/п Назва продукції (виду діяльності) Код ДКПП  /  КВЕД

3.3. Вилучення вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 зі сфери застосування 
СУЯ (є / немає)  ___________________________________________
У разі наявності вилучень, вкажіть вимоги, які вилучено, та наведіть 
обґрунтування: _______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.4. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність про-
дукції/послуг та, які надаються ззовні (діяльність субпідрядників)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Відомості про запровадження СУЯ:
Якщо СУЯ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть з якою 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Якщо СУЯ раніше вже була сертифікована, вкажіть ОС, який видав сер-
тифікат, номер, дату і термін дії сертифіката (надати його копію) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата останнього внутрішнього аудиту     __________________________________

Дата останнього аналізування СУЯ з боку вищого керівництва ________
___________________________________

5. Відомості про наявність скарг, претензій або рекламацій замов-
ників і споживачів щодо якості продукції (послуг) за останній рік 

(може надаватися окрема довідка)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



387

ÄÎÄ À Ò Ê È
6.

 В
ід
ом
ос
ті

 п
ро

 д
ок
ум
ен
та
ці
ю

 С
УЯ

:

ДС
ТУ

 IS
O 

90
01

:2
01

5
До

ку
м

ен
т 

СУ
Я

Документи, які потрібно 
надати в ОС

Позначення
та назва відповідного 
документа СУЯ

Відповідальний підрозділ 
(або особа)

№
 т

а 
на

зв
а 

пу
нк

ту
 Д

СТ
У

Розроблений

Не потрібен

Надається для 
попереднього 
оцінювання

та
к

ні
та

к
ні

1
2

3
4

5
6

7
8

4.
1.

 В
из

на
че

нн
я,

 
м

он
іт

ор
ин

г 
та

 к
ри

ти
чн

е 
ан

ал
із

ув
ан

ня
 ін

ф
ор

м
ац

ії 
пр

о 
зо

вн
іш

нє
 т

а 
вн

ут
рі

ш
нє

 с
ер

ед
ов

ищ
е







4.
2.

 В
из

на
че

нн
я,

 
м

он
іт

ор
ин

г 
та

 к
ри

ти
чн

е 
ан

ал
із

ув
ан

ня
 ін

ф
ор

м
ац

ії 
пр

о 
за

ці
ка

вл
ен

і с
то

ро
ни

 
та

 їх
ні

 в
им

ог
и









388 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

1
2

3
4

5
6

7
8

4.
3.

 С
ф

ер
а 

за
ст

ос
ув

ан
ня

 
си

ст
ем

и 
уп

ра
вл

ін
ня

 
як

іс
тю




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 п

ро
 

сф
ер

у 
за

ст
ос

ув
ан

ня
 

СУ
Я,

 щ
о 

вк
лю

ча
є 

ох
оп

ле
ні

 в
ид

и 
пр

од
ук

ці
ї т

а 
по

сл
уг

, 
а 

та
ко

ж
 о

бґ
ру

нт
ув

а-
нн

я 
не

за
ст

ос
ув

ан
ня

 
бу

дь
-я

ко
ї в

им
ог

и 
ст

ан
да

рт
у

4.
4.

 В
из

на
че

нн
я 

пр
оц

ес
ів




х
За

до
ку

м
ен

то
ва

на
 

ін
ф

ор
м

ац
ія

 п
ро

 
пр

оц
ес

и,
 о

хо
пл

ен
і 

СУ
Я.

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
, 

не
об

хі
дн

а 
дл

я 
ф

ун
кц

іо
ну

ва
нн

я 
ко

ж
но

го
 п

ро
це

су
5.

1.
 Л

ід
ер

ст
во

 т
а 

зо
бо

в ’
яз

ан
ня







Пр
од
ов
ж
ен
ня

 в
ід
ом

ос
т

.



389

ÄÎÄ À Ò Ê È
1

2
3

4
5

6
7

8
5.

2.
 П

ол
іт

ик
а 

у 
сф

ер
і 

як
ос

ті




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 п

ро
 

по
лі

ти
ку

 в
 с

ф
ер

і 
як

ос
ті

5.
3.

 П
ос

ад
и,

 о
бо

в’
яз

ки
 т

а 
по

вн
ов

аж
ен

ня
 в

 м
еж

ах
 

ор
га

ні
за

ці
ї







6.
1.

 Д
ії 

ст
ос

ов
но

 р
из

ик
ів

 і 
м

ож
ли

во
ст

ей







6.
2.

 Ц
іл

і у
 с

ф
ер

і я
ко

ст
і 

та
 п

ла
ну

ва
нн

я 
ді

й 
дл

я 
їх

нь
ог

о 
до

ся
гн

ен
ня




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 щ

од
о 

ці
ле

й 
у 

сф
ер

і я
ко

ст
і

6.
3.

 П
ла

ну
ва

нн
я 

зм
ін







7.
1.

 В
из

на
че

нн
я 

та
 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 н
ая

вн
ос

ті
 

ре
су

рс
ів







7.
1.

1.
 Л

ю
дс

ьк
і р

ес
ур

си






7.

1.
2.

 Ін
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а







7.
1.

3.
 С

ер
ед

ов
ищ

е 
дл

я 
ф

ун
кц

іо
ну

ва
нн

я 
пр

оц
ес

ів







7.
1.

4.
 Р

ес
ур

си
 д

ля
 

м
он

іт
ор

ин
гу

 т
а 

ви
м

ір
ю

ва
нн

я







Пр
од
ов
ж
ен
ня

 в
ід
ом

ос
т

.



390 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

1
2

3
4

5
6

7
8

7.
1.

5.
 З

на
нн

я 
ор

га
ні

за
ці

ї






7.

2.
 К

ом
пе

те
нт

ні
ст

ь






7.

3.
 О

бі
зн

ан
іс

ть






7.

4.
 Ін

ф
ор

м
ув

ан
ня







7.
5.

 З
ад

ок
ум

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія






8.

1.
 П

ла
ну

ва
нн

я 
і 

ко
нт

ро
ль

 о
пе

ра
ці

йн
ої

 
ді

ял
ьн

ос
ті




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
, 

не
об

хі
дн

а 
дл

я 
ви

ко
на

нн
я 

оп
ер

ац
ій

ни
х 

пр
оц

ес
ів

 (п
ро

це
сі

в,
 

не
об

хі
дн

их
 д

ля
 

ви
пу

ск
у 

пр
од

ук
ці

ї т
а 

на
да

нн
я 

по
сл

уг
) 

8.
2.

 В
им

ог
и 

щ
од

о 
пр

од
ук

ці
ї т

а 
по

сл
уг




х

Н
ор

м
ат

ив
ні

 
до

ку
м

ен
ти

, щ
о 

вс
та

но
вл

ю
ю

ть
 

ви
м

ог
и 

до
 п

ро
ду

кц
ії 

та
 п

ос
лу

г 
(з

а 
ви

ня
тк

ом
 Д

СТ
У, 

ГО
СТ

) 
(д

ив
. п

. 3
.3

)

Пр
од
ов
ж
ен
ня

 в
ід
ом

ос
т

.



391

ÄÎÄ À Ò Ê È
1

2
3

4
5

6
7

8
8.

3.
 П

ро
ек

ту
ва

нн
я 

та
 

ро
зр

об
ля

нн
я 

пр
од

ук
ці

ї т
а 

по
сл

уг







8.
4.

 К
он

тр
ол

ь 
на

да
ва

ни
х 

зз
ов

ні
 п

ро
це

сі
в,

 п
ро

ду
кц

ії 
та

 п
ос

лу
г 







8.
5.

1.
 К

он
тр

ол
ь 

ви
го

то
вл

ян
ня

 п
ро

ду
кц

ії 
та

 н
ад

ан
ня

 п
ос

лу
г




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
, я

ка
 

ви
зн

ач
ає

 ха
ра

кт
ер

ис
-

ти
ки

 п
ро

ду
кц

ії,
 я

ку
 

ви
го

то
вл

ят
им

ут
ь,

 
по

сл
уг

, я
кі

 н
ад

ав
ат

и-
м

ут
ь,

 а
бо

 р
об

іт
, я

кі
 

ви
ко

ну
ва

ти
м

ут
ь 

8.
5.

2.
 Ід

ен
ти

ф
ік

ац
ія

 т
а 

пр
ос

те
ж

ув
ан

іс
ть







8.
5.

3.
 В

ла
сн

іс
ть

 
за

м
ов

ни
кі

в 
аб

о 
зо

вн
іш

ні
х 

по
ст

ач
ал

ьн
ик

ів







8.
5.

4.
 З

бе
ре

ж
ен

ня






8.

5.
5.

 Д
ія

ль
ні

ст
ь 

пі
сл

я 
по

ст
ач

ан
ня







8.
5.

6.
 К

он
тр

ол
ь 

зм
ін







Пр
од
ов
ж
ен
ня

 в
ід
ом

ос
т

.



392 

Ìèðîñëàâà Ïåòðîâñüêà

ÌÅÒÐÎËÎÃ²ß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²ß, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²ß

1
2

3
4

5
6

7
8

8.
6.

 В
ип

ус
к 

пр
од

ук
ці

ї т
а 

по
сл

уг







8.
7.

 К
он

тр
ол

ь 
не

ві
дп

ов
ід

ни
х 

ви
хо

ді
в 







9.
1.

 М
он

іт
ор

ин
г, 

ви
м

ір
ю

ва
нн

я,
 

ан
ал

із
ув

ан
ня

 т
а 

оц
ін

ю
ва

нн
я 







9.
2.

 В
ну

тр
іш

ні
й 

ау
ди

т



х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 –

 
до

ка
з 

ви
ко

на
нн

я 
пр

ог
ра

м
и 

ау
ди

ту
 т

а 
ре

зу
ль

та
ті

в 
ау

ди
ту

 

9.
3.

 К
ри

ти
чн

е 
ан

ал
із

ув
ан

ня
 с

ис
те

м
и 

уп
ра

вл
ін

ня




х

За
до

ку
м

ен
то

ва
на

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
 –

 
до

ка
з 

ре
зу

ль
та

ті
в 

кр
ит

ич
но

го
 

ан
ал

із
ув

ан
ня

 С
УЯ

 

10
. П

ол
іп

ш
ув

ан
ня

.
Н

ев
ід

по
ві

дн
ос

ті
 і 

ко
ри

гу
ва

ль
ні

 д
ії 










Н
ад

аю
ть

ся
 ін

ш
і 

до
ку

м
ен

ти
 С

УЯ

За
кі
нч
ен
ня

 в
ід
ом

ос
т

.



393

ÄÎÄ À Ò Ê È

П р и м і т к и :
1. Відомості про документи СУЯ в графах 2, 3, 4, 5 відмічають. 

2. У графі 5, 7 вказують документи, які надають до ОС. Документи, по-
значені ОС, надають обов’язково. Інші документи надають за бажан-
ням заявника.

3. При нестачі місця в графах 7, 8 дані доповнюють з вказівкою 
№ пункту графи 1, або надають загальний перелік документації СУЯ.

4. ОС залишає за собою право запросити, за необхідності, додаткові 
документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

5. Пропозиції стосовно:
– кількість копій сертифіката: __________________________________________
– оформлення сертифіката, крім української, ще іншою мо-
вою________________________________________________________________________________

Керівник організації _________________________________ ____________________
           (підпис, прізвище, ініціали)           (дата)

МП
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Додаток  В
Ф3.ПС.9

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ДП ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

(ОС ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ)

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
для проведення попереднього 

оцінювання системи екологічного управління
підприємства – заявника

_________________________
на відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 14001:2015

Опитувальна анкета
для проведення попереднього оцінювання відповідності 

системи екологічного управління (СЕУ) вимогам ДСТУ ISO 
14001:2015

________________________________________________________________
(повна назва організації-заявника)

1. Назва та реквізити організації-заявника
Юридична адреса________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ______________________________________________________________________
Адреса виробництв (а) (основне місцезнаходження)_____________________
Філії, ділянки____________________________________________________________________
Поштова адреса _________________________________________________________________
Тел. / факс ______________________ e-mail ______________ web-сайт _______________
Банківські реквізити __________________________________________________________
____
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Індивідуальний податковий № _______________________________________________ 
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ________________________________

2. Відомості про керівний склад організації-заявника
2.1. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника організації
_____________________________________________________________________________________
тел. ____________________, e-mail _________________________
2.2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові представника вищого керівни-
цтва та працівника організації, відповідального за сертифікацію СЕУ
_____________________________________________________________________________________
тел. ____________________, e-mail _________________________
2.3. Кількість працюючих в організації _______________________осіб
2.4. Кількість працівників, зайнятих у сфері, охопленою СЕУ ____осіб

3. Сфера застосування системи управління якістю
3.1. Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СЕУ (за на-
явності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про 
кожну ділянку):

Назва 
та 

адреса

Керівник /
контактна особа

Діяльність /
процеси

Кількість 
персоналу

Кількість 
змін

Режим 
роботи

3.2. Коди ДКПП / КВЕД на види діяльності, що входять до сфери за-
стосування СЕУ:

№ з/п Назва продукції (виду діяльності) Код ДКПП /КВЕД

3.3. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність ви-
могам та які надають субпідрядники:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_4. Відомості про запровадження СЕУ:

Якщо СЕУ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть з якою 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Якщо СЕУ раніше вже була сертифікована, вкажіть ОС, який видав 
сертифікат, номер, дату і термін дії сертифіката (надати його копію) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата останнього внутрішнього аудиту     ___________________________________

Дата останнього аналізування СЕУ з боку вищого керівництва ________
_____________________________________________________________________________________

5. Відомості за останній рік про наявність і кількість надзвичай-
них ситуацій та аварій, які мали (могли мати) вплив на довкілля, 
та приписів контролюючих організацій щодо недотримання зако-
нодавчих і нормативних вимог, пов’язаних з екологічними аспек-
тами діяльності організації-заявника, продукції, послуг (можна 
надати окрему довідку за останній рік)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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П р и м і т к и :

1. Відомості про документ СЕУ в графах 2, 3, 4, 5 відмічають.
 
2. У графі 5, 7 вказують документи, які надають до ОС. Документи, по-
значені  ОС, надають обов’язково. Інші документи надають у разі їх-
ньої наявності.

3. При нестачі місця в графах 7, 8 дані доповнюють з вказівкою 
№ пункту графи 1, або надають загальний перелік документації СЕУ.

4. ОС залишає за собою право запросити, за необхідності, додаткові 
документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

5. Пропозиції стосовно:
– кількість копій сертифіката: ________________________________________________
– оформлення сертифіката, крім української, ще іншою мовою_________

Керівник організації ______________________________     ____________________
   (підпис, прізвище, ініціали)           (дата)

МП
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Додаток  Г
ПЕРЕЛІК

вихідних матеріалів для попередньої / заочної оцінки СУЯ

1. Відомості про організаційну структуру підприємства, зокрема, 
розподілення відповідальності та повноважень.

2. Матеріали стосовно системи управління якістю (далі – СУЯ), що 
чинна на підприємстві:

структура документації СУЯ, загальний перелік;
примірник Настанови з якості;
примірники шести обов’язкових задокументованих процедур: 
• управління документацією;
• управління протоколами / записами;
• внутрішні аудити;
• управління невідповідною продукцією;
• коригувальні дії;
• запобіжні дії;
примірники процесів, що їх виконують сторонні організації та 

використовує Заявник та які можуть впливати на відповідність СУЯ 
встановленим вимогам.

3. Відомості про виробництво:
 об’єми виробництва;
 схема чи опис взаємозв’язку виробничих підрозділів;
 показники, що характеризують якість виробництва продукції, 

які застосовують на підприємстві.
4. Технічна документація:
технічні умови / технічна специфікація на продукцію, виробни-

цтво якої оцінюють;
конструкторська документація на продукцію (паспорт, інструк-

ція з експлуатації українською / російською мовою, загальний вигляд 
і специфікація);

маршрутна технологія виробництва продукції та її основних 
частин, перелік та загальний опис найвідповідальніших технологіч-
них процесів та операцій;

стандарти підприємства (методики, інструкції) на об’єкти, на-
ведені в таблиці, стосовно обраної продукції та виробництва, що оці-
нюють.
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Додаток  Д
Сертифікат на систему управління якістю
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31, 38, 78, 79, 80, 92, 93, 96, 103, 
104, 11, 114

Національна стандартизація 126, 
127, 129, 133, 134, 135, 139, 140, 
141, 144

Національне агентство з акре-
дитації України 132, 282, 284, 
285, 287, 289

Національний орган стандар-
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