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ПЕРЕДМОВА 

 
Характерною особливістю сучасності є глобалізація, природним наслідком якої 

є процеси уніфікації та стандартизації. Україна, обравши європейський вектор розвитку 

та підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, зобов’язалась в 

обумовлений термін гармонізувати національні технічні стандарти та привести систему 

стандартизації та сертифікації у відповідності з європейськими нормами. Міжнародна 

стандартизація при цьому має сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності 

продукції вітчизняних виробників на світових та, зокрема, європейських ринках, що, в 

свою чергу, дозволить покращити макроекономічні показники України та в цілому 

підвищить рейтинг нашої країни на світовій арені.Вивчення теоретичних і практичних 

основ міжнародних систем стандартизації та сертифікації є тим підґрунтям, на якому 

базується якісна підготовка здобувачів вищої освіти. 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародні системи стандартизації та 

сертифікації»: опанування теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з 

питань міжнародної системи стандартизації й сертифікації підприємств, нормативної 

документації з ліцензування, стандартизації й сертифікації в Україні та вміння 

застосовувати їх на практиці. 

Завдання дисципліни спрямовані назабезпечення подальшого поглиблення 

теоретичних знань здобувачів вищої освіти та отримання ними практичних навичок, що 

є вагомим чинником підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників та їх продукції на світових ринках та поштовхом для розвитку національної 

економіки. 

Предметом навчальної дисципліниє вивчення методів розроблення та дії 

стандартів у господарській діяльності, їх впливу на якість продукції та послуг, науково-

технічний прогрес і шляхів задоволення вимог ринку, забезпечення високої 

конкурентоспроможності за рахунок сертифікації продукції та систем якості. 

У результаті вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні знати: поняття 

міжнародної стандартизації, сертифікації та ліцензування; напрями державного 

регулювання; порядок оформлення ліцензій; законодавчі документи з питань 

ліцензування та сертифікації; правила сертифікації послуг та продукції; види санкцій за 

недотримання стандартів. 

Крім того, здобувачі вищої освіти повинні вміти: оформляти документи на 

отримання ліцензій та сертифікатів; оцінювати відповідність якості обслуговування 

стандартам; дотримуватись правил безпеки якості продукції. 

Знання та вміння здобувачів вищої освіти з курсу необхідні для застосування їх 

у діяльності суб’єктів господарювання. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) 

ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Міжнародна система стандартизації 

 

Семінарське (практичне)заняття №1 

Тема 1. Міжнародна стандартизація та її роль у розвитку 

торговельно-економічних зв’язків між країнами – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з предметом 

дослідження дисципліни «Міжнародні системи стандартизації та 

сертифікації», методологічними основами курсу завданням і структурою 

курсу. 

Рекомендована література – [9, 14, 17, 20, 21] 

 

План семінару: 

1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торговельно-

економічних зв’язків між країнами. 

2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). 

3. Розвиток сертифікації в країнах світу. 

4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.  

 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

а) значення міжнародної стандартизації у розвитку торговельно-

економічних зв’язків між країнами, функції міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO), розвиток сертифікації в країнах світу; 

б) відповіді на основні питання; 

в) практичне завдання: 

- здобувачі вищої освіти обговорюють наступні питання: 

1. Як ви вважаєте з якою метою вивчають дисципліну «Міжнародні 

системи стандартизації та сертифікації»? 

2. У яких сферах професійної діяльності, на вашу думку, можна буде 

застосувати набуті знання з дисципліни? 

3. Наведіть приклади стандартизації, які вам вдалось помітити у 

своєму повсякденному житті, наприклад, в університеті, вдома. 

4. Наведіть приклади, коли ви помітили відсутність стандартизації у 

своєму повсякденному житті, наприклад, в університеті, вдома. 

- представлення презентацій з тематики «Стандартизація навколо 

нас».  

Сутність завдання полягає у тому, що здобувачі вищої освіти мають 
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звернути увагу на два питання: 

1. Приклади стандартизації, які вдалось помітити у 

своємуповсякденному житті (наприклад, в університеті, вдома). 

2. Приклади відсутності стандартизації, які вдалось помітити у своєму 

повсякденному житті (наприклад, в університеті, вдома). 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

3. Розвиток сертифікації в країнах світу (країна на вибір). 

4. Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.  

- виконати реферати. 

 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Угода про асоціацію України з ЄС – шляхи реалізації переваг. 

2. Стандартизація української продукції при виведенні на 

європейський ринок. 

3. Ефективність адаптації національної системи технічного 

регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу. 

4. Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України. 

5. Історичні основи розвитку стандартизації та сертифікації.  

6. Сертифікація, її роль у підвищенні якості продукції й розвиток на 

міжнародному, регіональному та національному рівнях.  

7. Завдання міжнародного співробітництва в галузі стандартизації і 

сертифікації. 

 

Питання для перевірки: 

1. Що відображає національна стандартизація будь-якої країни у своїх 

стандартах? 

2. Що відображає міжнародна стандартизація у своїх стандартах? 

3. Яку роль грає міжнародна стандартизація у підвищенні 

ефективності суспільного виробництва? 

4. Які основні завдання міжнародного науково-технічного 

співробітництва має Україна в галузі стандартизації? 

5. Яку роль грає міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у 

світові спільноті? 

6. Структура та склад основних органів ISO. 

7. Основні рекомендації Глобальної концепції ЄС. 

8. Фізичний зміст одиниць вимірювань, що входять до міжнародної 

системи СІ. 
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Семінарське (практичне)заняття №2 

Тема 2. Міжнародна організація з питань стандартизації – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з роллю та 

функціями міжнародних організацій зі стандартизації та сертифікації.  

Рекомендована література – [9, 14, 20, 21, 22] 

 

План семінару: 

1. Роль і функції міжнародних організацій зі стандартизації та сертифікації.  

2. Діяльність ISO в галузі стандартизації і сертифікації.  

3. Значення міжнародної стандартизації для розвитку промисловості та 

торгівельних зв’язків між державами. 

4. Комітет з оцінки відповідності (CASCO). 

5. Комітет ISO з політики споживання (COPOLCО). 

6. Комітет ISO з питань країн, які розвиваються (DEVCO). 

7. Постійні комітети з фінансових питань та стратегічної політики (Council 

Standing Committees). 

8. Спеціальні консультативні групи (Ad hoc Advisory Committees). 

9. Технічне керівне бюро (TMB). 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) здобуття практичних навичок щодо ролі і функцій міжнародних 

організацій зі стандартизації та сертифікації, зокрема, діяльність ISO в 

галузі стандартизації і сертифікації 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань; 

в)практичне завдання: 

мета:навчитися визначати числові значення позасистемних одиниць 

фізичних величин на основі експериментальних даних наведених в 

основних одиницях міжнародної системи СІ. 

завдання: 

за допомогою програм переведення одиниць фізичних величин (табл. 1) 

визначити позасистемні одиниці системи СІ для лінійних вимірювань, 

вимірювань температури та тиску. 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Відповідно до порядкового номера здобувача вищої освіти в списку 

академічної групи вибрати варіант індивідуального завдання на виконання 

практичної роботи. 

2. Використовуючи програмне забезпечення, обчислити значення 

наведених даних (табл. 1) у всіх можливих позасистемних одиницях 



7 

виміряних фізичних величин. 

Таблиця 1 Варіанти завдань на виконання практичної роботи 
Варіант завдання Довжина, м Температура, °К Тиск, Па 

1 23 293 101325 

2 235 561 99856 

3 245 125 99842 

4 15 148 99632 

5 198 159 99451 

6 257 254 99411 

7 589 45 99777 

8 456 436 99521 

9 254 126 99451 

10 358 78 99456 

11 259 178 99123 

12 2458 189 99789 

13 453 254 101563 

14 126 256 156123 

15 279 248 99887 

16 486 249 99862 

17 45896 345 89654 

18 563 346 89236 

19 2489 84 89777 

20 4598 821 89123 

21 578 912 99456 

22 563 563 99123 

23 964 521 99749 

24 852 222 99532 

25 561 213 99864 

 

результати роботи: 

Результати обчислень оформити в таблиці та зробити висновок. 

 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. Значення міжнародної стандартизації для розвитку промисловості та 

торгівельних зв’язків між державами. 

2. Роль і функції міжнародних організацій зі стандартизації та сертифікації. 

- виконати реферати. 
 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Загальні відомості про стандартизацію (країна на вибір). 

2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни (країна 

на вибір). 

3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації (країна на вибір).  

 

Питання для перевірки: 

1. Поняття стандартизації, її мета й основні напрямки. 
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2. Рівні стандартизації. 

3. Ефективність використання стандартів. 

4. Функції стандартів як нормативно-технічних документів. 

5. Вплив стандартизації на якість продукції. 

 

Семінарське (практичне)заняття №3 

Тема 3. Міжнародна стандартизація і міжнародні системи 

сертифікації. Міжнародні стандарти – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з основними 

принципами і правилами розроблення та впроваджування міжнародних 

стандартів.  

Рекомендована література – [9, 14, 20, 21, 28-36] 

План семінару: 

1. Визначення, основні принципи та сфера застосування міжнародних 

стандартів.  

2. Історія створення стандарту ISO і визначення його функції.  

3. Причини впровадження стандартів серії ISO організаціями. 

4. Основні принципи і правила розроблення та впроваджування стандартів. 

5. Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical 

Commission (IEC). 

6. Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication 

Union). 

7. Європейський комітет із стандартизації в галузі електротехніки та 

електроніки (CEN/CENELEC). 

8. Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI). 

9. Міжнародне бюро мір і ваг (Bureau international des poids et mesures, 

BIMP). 

10. Міжнародна організація законодавчої метрології (фр. Organisation 

Internationale de Métrologie Légale, OIML, англ. International Organization of 

Legal Metrology). 

11. Міжнародна конфедерація з вимірювань (International Measurement 

Confederation (IMEKO). 

12. Всесвітня метеорологічна організація (World Meteorological 

Organization (WMO). 

13. Система з сертифікації виробів електронної техніки (Quality Assessment 

System For Electronic Components (IECQ). 

 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 
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а) принципи та сфери застосування міжнародних стандартів, функції 

стандарту, причини впровадження стандартів ISO організаціями 

(підприємствами, установами), основні правила розроблення та 

впроваджування стандартів 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань; 

в) практичне завдання: 

мета: навчитися визначати метрологічні характеристики засобів 

вимірювальної техніки за інформацією, наведеною на шкалі приладу; 

завдання: 

визначити метрологічні характеристики двох засобів вимірювальної 

техніки за зовнішнім виглядом їхньої шкали.  

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Відповідно до порядкового номера здобувач вищої освіти в списку 

академічної групи (табл. 2) вибрати варіант індивідуального завдання на 

виконання практичної роботи. 
Таблиця 2 Варіанти завдань на виконання практичної роботи 

Варіант завдання Назва засобу вимірювальної техніки 

1 Манометр  

2 Термометр 

3 Лічильник води 

4 Лічильник газу 

5 Рулетка стрічкова 

6 Метр складний 

7 Мікрометр 

8 Штангенциркуль 

9 Термометр 

10 Лічильник води 

11 Лічильник газу 

12 Рулетка стрічкова 

13 Метр складний 

14 Мікрометр 

15 Штангенциркуль 

16 Термометр 

17 Манометр 

18 Лічильник води 

19 Лічильник газу 

20 Метр складний 

результати роботи: 

результати обчислень оформити в таблиці та зробити висновок. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. Історія створення стандарту ISO і визначення його функції (в 

залежності від сфери застосування). 
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2. Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical 

Commission (IEC). 

3. Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication 

Union). 

4. Європейський комітет із стандартизації в галузі електротехніки та 

електроніки (CEN/CENELEC). 

5. Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI). 

6. Міжнародне бюро мір і ваг (Bureau international des poids et mesures, 

BIMP). 

7. Міжнародна організація законодавчої метрології (фр. Organisation 

Internationale de Métrologie Légale, OIML, англ. International Organization of 

Legal Metrology). 

8. Міжнародна конфедерація з вимірювань (International Measurement 

Confederation (IMEKO). 

9. Всесвітня метеорологічна організація (World Meteorological Organization 

(WMO). 

10. Система з сертифікації виробів електронної техніки (Quality Assessment 

System For Electronic Components (IECQ). 

- виконати реферати. 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Принципи стандартизації. 

2. Взаємозв'язок стандартизації з різними галузями знань. 

3. Призначення стандартів ISO в різних сферах застосування (на вибір). 

 

Питання для перевірки: 

1. Які основні принципи розробки та впровадження міжнародних 

стандартів? 

2. Вказати сфери застосування міжнародних стандартів. 

3. Яка історія створення стандарту? 

4. Назвіть основні фактори, що вплинули на розробку та впровадження 

міжнародного стандарту? 

5. Вказати етапи та правила розробки та впровадження міжнародних 

стандартів? 
 

Семінарське (практичне) заняття №4 

Тема 4. Серія стандартів ISO 9000 - Менеджмент якості – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти зізмістом серії 

стандартів ISO 9000 - Менеджмент якості. 

Рекомендована література – [14, 25, 26] 
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План семінару: 

1. Серія стандартів ISO 9000.  

2. Рекомендації та інструментарій для компаній і організацій відповідно до 

серії стандартів ISO 9000. 

3. Призначення та сфера застосування ISO 9000:2015. 

4. Основоположні поняття та принципи управління якістю. 

5. Розроблення СУЯ з використанням основоположних понять і принципів. 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) сутність категорій: зміст та призначення стандартів серії ISO 9000, 

поняття та принципи управління якістю. 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань. 

в) практичне завдання: 

мета:дослідити переваги та недоліки сертифікації системи управління 

підприємства; 

завдання: 

Ділова гра на тему: «Допоможіть шефу прийняти рішення щодо 

доцільності розробки системи управління якості та її сертифікації». 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Шеф – має позицію інвестора, який має заплатити значну суму за 

розробку системи управління якістю та її сертифікацією. Коливається, 

оскільки не знає яке рішення йому прийняти; 

2. Радники 1, 2, 3 – пропонують розробляти систему управління якості 

власними силами та сертифікувати її у відповідному спеціалізованому 

органі; 

3. Радники 4, 5, 6 – пропонують розробляти систему управління якості за 

участю групи сторонніх консультантів та сертифікувати її у відповідному 

спеціалізованому органі; 

4. Працівник на якого мають бути покладені задачі щодо розробки системи 

управління якості; 

5. Група сторонніх консультантів-аудиторів системи якості. 

результати роботи: 

Шеф має прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності розробки 

системи управління якості та її сертифікації. Пояснити своє рішення групі. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. Стандарти систем менеджменту ISО. 

2. Терміни та визначення понять в ISO 9000:2015. 
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3. Стандарти СУЯ, інші системи управління та моделі досконалості. 

- виконати реферати. 
 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Перелік національних стандартів України, що гармонізовані з 

міжнародними стандартами, що визначено в стандарті ISO 9000:2015. 

2.Міжнародні стандарти якості. 

Питання для перевірки: 

1. Які стандарти входять до серія ISO 9000 ? 

2. Назвіть призначення та сферу застосування ISO 9000:2015. 

4. Які основоположні поняття та принципи управління якістю? 

5. Яким чином здійснюють розроблення СУЯ відповідно до ISO 

9000:2015? 
 

Семінарське (практичне)заняття №5 

Тема 5. ISO 22000 – Безпека харчових продуктів та серія стандартів 

ISO 14000 – Екологічний менеджмент– 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з змістом та 

призначенням стандартів ISO 22000 – Безпека харчових продуктів та 

серією стандартів ISO 14000 – Екологічний менеджмент.  

Рекомендована література – [14, 25, 26] 

План семінару: 

1. ІSO 22000 серія міжнародних стандартів, що містять інформацію про 

безпеку харчових продуктів.  

2. Роль міжнародних стандартів в забезпеченні безпеки глобальної 

збутової виробничої мережі 

3. Серія стандартів ISO 14000.  

4. Стандарт ISO 14001: 2015. 

5. Стандарт ISO 14006: 2011. 

6. НАССР – складова системи управління якістю продукції аграрних 

підприємств. 

 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) зміст та призначення стандартів ISO 22000 – Безпека харчових продуктів 

та серією стандартів ISO 14000 – Екологічний менеджмент; 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань; 

в) практичне завдання: 
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мета: формування здобувачами вищої освіти з нормативною базою 

сертифікації продуктів харчування 

завдання 

ознайомитися з документами, що складають нормативну базу сертифікації 

продуктів харчування та вибрати один з документів для реферативного 

огляду. 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Здобувачу вищої освіти необхідно ознайомитися з документами, що 

складають нормативну базу сертифікації продуктів харчування. 

2. Із цією метою здобувач вищої освіти вивчає один з документів, який 

обирає за варіантом, що визначається за номером у списку групи.  

3. Відомості про цей документ обсягом до 2-х сторінок викладаються в 

роботі. 

результати роботи: 

за результатами завдання необхідно зробити доповідь в аудиторії. 

 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. Стандарт ISO 14001: 2015. 

2. Стандарт ISO 14006: 2011. 

3. Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств. 

- виконати реферати. 

 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Запровадження стандартів як основа екологічного менеджменту. 

2. Використання принципів НАССР для забезпечення якості та безпечності 

продуктів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

3. Теоретичні основи екологічного менеджменту. 

4. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту. 

5. Етапи розроблення системи НАССР на молокопереробному 

підприємстві. 

6. Запровадження НАССР у закладах громадського харчування. 

7. Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні. 

Питання для перевірки: 

1. Яка роль та призначення серія міжнародних стандартів ІSO 22000? 

2. Роль стандартів у забезпеченні безпеки харчових продуктів.  

3. Яка роль міжнародних стандартів в забезпеченні безпеки глобальної 

збутової виробничої мережі? 

4. У чому полягає роль екологічного менеджменту в формуванні 

конкурентоспроможності? 
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5. Яка роль та призначення міжнародного стандарту 14001: 2015?  

6. У чому полягає роль та призначення міжнародного стандарту ISO 14006: 

2011? 

7. Назвіть основні етапи впровадження системи екологічного менеджменту 

на підприємстві. 

8. В чому суть екологічної паспортизації підприємства? 

9. Що таке «концепція екоефективності»?  

10. НАССР: розробка, впровадження та контроль. 

 

Модуль 2. Міжнародна система сертифікації 

 

Семінарське (практичне)заняття №6 

Тема 6. Політика європейського співтовариства з оцінювання 

відповідності – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з основними 

засадами політики європейського співтовариства з оцінювання 

відповідності.  

Рекомендована література – [13, 14,18, 20] 

План семінару: 

1. Комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації за 

умови компетентності, високого технічного оснащення і відкритості.  

2. Створення режиму відкритості до інформації про вимоги стандартів, 

методи випробування, вимоги безпечності виробів.  

3. Банк даних «Сертифікат». 

4. «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу 

щодо продукції. 

 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) основні ключові питання політики європейського співтовариства з 

оцінювання відповідності. 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань; 

мета: вміння користуватися базою стандартів ISO та їх застосування в 

різних сферах діяльності. 

завдання: 

При вивченні тем курсу, пов’язаних зі міжнародною стандартизацією і 

сертифікацією здобувачам вищої освіти необхідно знайти існуючі в базі 

ISO стандарти, що використовуються у тій чи іншій сфері, зробити їх 
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реферативний переклад та/або огляд. 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Зайти на веб-сторінку ISO – https://www.iso.org/obp/ui/#home 

2. У стрічці пошуку вибрати необхідний стандарт. 

3. Для перекладу використовувати такі перекладачі: 

Мультитран – https://www.multitran.ru/ 

Reverso context – https://context.reverso.net 

результати роботи: 

Результати оформити в індивідуальній роботі. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу 

щодо продукції. 

- виконати реферати. 

 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. «Блакитна настанова» відкриє ринок ЄС для українських продуктів. 

2. Напрями трансформації технічного регулювання продукції в контексті 

імплементації положень економічної частини угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

3. Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку 

Європейського Союзу. 

4. Європейська система оцінки відповідності та акредитації. 

5. Основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів. 

6. Інноваційно-технологічне забезпечення розвитку переробно-харчових 

галузей. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки 

України. 

7. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР). 

 

Питання для перевірки: 

1. Інформаційний огляд законодавства ЄС щодо безпеки продукції. 

2. Регулювання вільного руху товарів. 

3. Міжнародні аспекти законодавства ЄС щодо безпеки продукції. 

4. Відображення в українському законодавстві документів New Goods 

Package. 

5. Коли застосовується гармонізоване законодавство ЄС на продукцію. 

6. Дійові особи в ланцюгу постачання продукції та їх обов’язки. 
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7. Законодавство у сфері оцінки відповідності. 

 

Семінарське (практичне)заняття №7 

Тема 7. Комітет по оцінці відповідності (CASCO): роль та основні 

функції – 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з роллю та 

основними функціями Комітету по оцінці відповідності (CASCO), його 

організаційною структурою. 
Рекомендована література – [14, 15, 28-36] 

План семінару: 

1. Комітет по оцінці відповідності (CASCO): роль та основні функції.  

2. Організація діяльності.  

3. Стандарти (проекти), що знаходиться в компетенції ISO/CASCO. 

4. Група з політики і координації голови (CPC). 

5. Група технічної взаємодії (TIG). 

6. Група стратегічного альянсу і регулювання (STAR). 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) роль та основні функції Комітету по оцінці відповідності (CASCO), його 

організаційну структуру; 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань. 

в) практичне завдання: 

мета: навчитись визначати користь від обов’язкової та добровільної 

сертифікації, визначити сутність системи сертифікації в Україні. 

завдання: 

Ділова гра на тему: «Що краще для країни: обов’язкова чи добровільна 

сертифікація»? 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Завдання передбачає поділ здобувачів вищої освіти на 2 групи, які 

мають альтернативне бачення: 

- група 1 підтримує політику обов’язкової сертифікації; 

- група 2 підтримує політику добровільної сертифікації. 

результати роботи: 

Здобувачі вищої освіти у групах по-черзі презентують свою позицію. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

5. Група технічної взаємодії (TIG). 

6. Група стратегічного альянсу і регулювання (STAR). 
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- виконати реферати. 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Міжнародні та регіональні угоди про взаємне визнання результатів 

вимірювань і випробувань. 

2. Стандартизація в галузі оцінки відповідності.  

3. Модулі оцінки відповідності. 

4. Оцінка відповідності та акредитації. 

5. Діяльність національних органів з акредитації інших країн  

Питання для перевірки: 

1. Які основні функції Комітету по оцінці відповідності? 

2. Які Стандарти (проекти) знаходиться в компетенції ISO/CASCO. 

 

Семінарське (практичне)заняття №8 

Тема 8. Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні 

– 4 години 

Мета заняття – ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями 

стандартизації та сертифікації в Україні. 

Рекомендована література – [1-8, 12, 13, 16, 26] 

План семінару: 

1. Організація роботи зі стандартизації в Україні.  

2. Державна система стандартизації.  

3. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх 

додержанням.  

4. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації. 

Суб’єкти стандартизації в Україні.  

5. Стандарти. Види стандартів. Категорії стандартів.  

6. Розроблення, прийняття, перевірка, внесення змін та перегляд 

стандартів.  

6. Порядок застосування стандартів в маркетинговій діяльності.  

7. Державний нагляд за додержанням стандартів.  

8. Кодекси усталеної практики (зводи правил).  

9. Технічні умови. 

При опрацюванні теми здобувач вищої освіти  повинен: 

знати: 

а) сутність категорій: особливостями стандартизації та сертифікації в 

Україні; 

б) відповіді на основні питання. 

вміти: 

- виконувати завдання для перевірки знань. 

в) практичне завдання: 
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мета:узагальнення знань щодо управління якістю – використання моделі 

премій з якості. 

Завдання: 

1. Підготувати реферативні повідомлення до 2-х сторінок та/або 

презентацій на тему «Міжнародні та національні премії у сфері якості». 

Наприклад, Європейська премія з якості. 

рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2. Використати інформацію з мережі Інтернет. 

результати роботи: 

Результати завдання представити у вигляді реферативного повідомлення 

та/або презентації. 

Самостійна робота: 

- підготувати питання, що винесені на самостійне опрацювання: 

1. Порядок застосування стандартів в маркетинговій діяльності.  

2. Державний нагляд за додержанням стандартів.  

3. Кодекси усталеної практики (зводи правил).  

4. Технічні умови. 

- виконати реферати. 

 

Орієнтовний список тем для рефератів 

1. Відповідальність за порушення законодавства в галузі сертифікації та 

стандартизації продукції. 

2. Застосування основних методів стандартизації в Україні. 

3. Комплексна стандартизація національної промисловості і її вплив на 

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. 

4. Особливості становлення державної системи стандартизації України. 

5. Реформування державної системи стандартизації України. 

 

Питання для перевірки: 

1. Які види діяльності включає правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації? 

2. За допомогою яких галузей права забезпечується розробка, 

затвердження, використання й державна охорона стандартів і технічних 

вимог до якості продукції? 

3. Що таке доброякісна продукція з точки зору нормативних актів? 

4. Які задачі має законодавство в галузі стандартизації, метрології та 

управління якістю продукції? 

5. Які органи виконують функції органів державної та галузевої служби 

стандартизації? 
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6. Основні функції Держстандарту України (ДСТУ). 

7. Особливості кожного з видів нормативних документів, що входять до 

складу національної системи стандартизації. 

8. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ. 

9. Відповідальність за порушення, допущені під час розробки нормативних 

документів зі стандартизації. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

 
1. Cтaндapтизaцiя – цe: 
a. poзpoблeння cтaндapтiв 
b. звeдeня дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв 
c. дiяльнicть з мeтoю дocягнeння oптимaльнoгo cтyпeня yпopядкyвaння в 

пeвнiй гaлyзi. 
d. cyкyпнicть oб'єктiв, нa якi poзпoвcюджyютьcя вимoги cтaндapтy 
 
2. Oб’єктoм cтaндapтизaцiї є: 
a. тexнiчнi yмoви 
b. пiдпpиємcтвo, пpoдyкцiя 
c. пpoдyкцiя, пpoцec, пocлyгa 
d. пpoдyкцiя, пocлyгa, тexнiчнi yмoви 
 
3. Ha якi кaтeгopiї дiлять нopмaтивнi дoкyмeнти iз cтaндapтизaцiї? 
a. ДCTУ, ГCTУ, TK, TУУ, CTП 
b. ДCTУ, ГCTУ, CTTУ, TУУ, CTП 
c. ДCTУ, ГCTУ, CTП 
d. ДCTУ, УкpHДICCI, ДHДI «Cиcтeмa», УкpЦCM, TK 
 
4. Унiфiкaцiя – цe дiї, якi нaпpaвлeнi: 
a. нa cкopoчeння кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв 
b. нa пpиcкopeння poзpoбки нoвoї тexнiки 
c. нa кoнcтpyювaння i eкcплyaтaцiю виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли 

i aгpeгaти 
d. нa пpивeдeння oб'єктiв дo oднoтипнocтi нa ocнoвi вcтaнoвлeння 

paцioнaльнoгo чиcлa їx piзнoвидiв 
 
5. Cимплiфiкaцiя – цe пpoцec: 
a. cкopoчeння кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв 
b. пpиcкopeння poзpoбки нoвoї тexнiки 
c. кoнcтpyювaння i eкcплyaтaцiю виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i 

aгpeгaти 
d. звeдeння дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв 
 
6. Aгpeгaтyвaння – цe мeтoд, який ґpyнтyєтьcя нa: 
a. cкopoчeннi кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв 
b. пpиcкopeннi poзpoбки нoвoї тexнiки 
c. кoнcтpyювaннi i eкcплyaтaцiї виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i 

aгpeгaти 
d. звeдeннi дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв 
 
7. Для кoмплeкcнoї cтaндapтизaцiї xapaктepнi тpи гoлoвниx мeтoдичниx 

пpинципи: 
a. пoвтopювaння, вapiaнтнicть, взaємoзaмiннicть 
b. cиcтeмнicть, oптимaльнicть, плaнoвicть 
c. cиcтeмнicть, yнiфiкaцiя, cимплiфiкaцiя 
d. aгpeгaтyвaння, типiзaцiя, взaємoзaмiннicть 
 
8. Зa яким дoкyмeнтoм бyлo cтвopeнo мiждepжaвнy cтaндapтизaцiю? 
a. дeкpeт «Пpo зaxиcт пpaв cпoживaчiв» 
b. дeкpeт «Пpo cтaндapтизaцiю i cepтифiкaцiю» 
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c. yгoдa «Пpo пpoвeдeння пoгoджeнoї пoлiтики в гaлyзi cтaндapтизaцiї, 
мeтpoлoгiї i cepтифiкaцiї» 

d. дeкpeт «Пpo зaбeзпeчeння єднocтi вимipювaнь» 
 
9. Koли бyлa cтвopeнa Miжнapoднa opгaнiзaцiя зi cтaндapтизaцiї (ISO)? 
a. 1970 
b. 1956 
c. 1946 
d. 1936 
 
10. Який opгaн є пocтiйнo дiючим poбoчим opгaнoм в гaлyзi мiждepжaвнoї 

cтaндapтизaцiї? 
a. тexнiчний ceкpeтapiaт 
b. тexнiчний кoмiтeт 
c. тexнiчнa paдa 
d. нaцioнaльний opгaн зi cтaндapтизaцiї 
 
11. Щo є oб'єктoм cтaндapтизaцiї? 
a. нopмaтивний дoкyмeнт, зaтвepджeний вiдпoвiдним opгaнoм зi 

cтaндapтизaцiї 
b. дoкyмeнт, який вcтaнoвлює пpaвилa, щo тopкaютьcя piзниx видiв 

дiяльнocтi aбo peзyльтaтiв 
c. пpeдмeт, щo пiдлягaє cтaндapтизaцiї 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
12. Щo тaкe кaтeгopiя cтaндapтy? 
a. xapaктepиcтикa cтaндapтy, щo визнaчaє cфepy йoгo дiї 
b. cпeцифiкa oб'єктa cтaндapтизaцiї 
c. opгaн зi cтaндapтизaцiї, щo poзpoбляє i зaтвepджyє cтaндapт 
d. cyкyпнicть oб'єктiв cтaндapтизaцiї, нa якy poзпoвcюджyютьcя вимoги 

cтaндapтy 
 
13. Чи вipнe твepджeння: "Унiфiкaцiя – цe дiї, якi нaпpaвлeнi нa cкopoчeння 

кiлькocтi тexнiчниx cтaндapтiв" 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
14. Чи вipнe твepджeння: "Aгpeгaтyвaння – цe мeтoд, який ґpyнтyєтьcя нa 

кoнcтpyювaннi i eкcплyaтaцiї виpoбiв, якi мaють взaємoзaмiннi вyзли i aгpeгaти" 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
15. Ha щo poзpoбляютьcя гaлyзeвi cтaндapти Укpaїни? 
a. нa пpoдyкцiю, пocлyги, пpoцecи якщo вiдcyтнi нaцioнaльнi cтaндapти 
b. нa пpoдyкцiю (пpoцecи, пocлyги), нa якy вiдcyтнi нaцioнaльнi cтaндapти i 

якщo нeoбxiднo вcтaнoвити вимoги, якi пepeвepшyють aбo дoпoвнюють нaцioнaльнi 
cтaндapти 

c. нa пpoдyкцiю (пpoцecи, пocлyги), щo виpoбляють нa кoнкpeтнoмy 
пiдпpиємcтвi 

d. нa вимoги дo пpoдyкцiї i тaкi, щo peгyлюють вiднocини мiж 
пocтaчaльникoм (poзpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) цiєї пpoдyкцiї 
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16. Cтaндapтизaцiя, якa здiйcнюєтьcя нa piвнi oднiєї дepжaви – цe: 
a. Peгioнaльнa cтaндapтизaцiя 
b. Гaлyзeвa cтaндapтизaцiя 
c. Haцioнaльнa cтaндapтизaцiя 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
17. Фyнкцioнyвaння дepжaвнoї cиcтeми cтaндapтизaцiї здiйcнює: 
a. Miждepжaвнa paдa iз cтaндapтизaцiї кpaїн CHД 
b. Дepжaвний кoмiтeт Укpaїни з питaнь тexнiчнoгo peгyлювaння тa 

cпoживчoї пoлiтики (Дepжcпoживcтaндapт) 
c. Укpaїнcькe Aгeнтcтвo зi Cтaндapтизaцiї 
d. Дepжaвнa cиcтeмa cepтифiкaцiї УкpCEПPO 
 
 
18. Ocнoвoпoлoжнi cтaндapти цe – 
a. Гaлyзь poзпoвcюджeння cтaндapтiв 
b. Kaтeгopiя cтaндapтiв 
c. Хapaктepиcтикa cтaндapтiв 
d. Bид cтaндapтiв 
 
19. Cтaндapт, пpийнятий мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю зi cтaндapтизaцiї, - цe 
a. Miждepжaвний cтaндapт 
b. Miжнapoдний cтaндapт 
c. Haцioнaльний cтaндapт 
d. Peгioнaльний cтaндapт 
 
20. У чoмy пoлягaє ocнoвнe зaвдaння cтaндapтизaцiї? 
a. звeдeня дo мiнiмyмy piзнoмaнiтнocтi piзниx виpoбiв 
b. cтвopювaти cиcтeми нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї, щo визнaчaють 

пpoгpecивнi вимoги дo пpoдyкцiї тa пocлyг 
c. poзpoбляти гaлyзeвi cтaндapти 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
21. Дiяльнicть з мeтoю дocягнeння oптимaльнoгo cтyпeня yпopядкyвaння в пeвнiй 

гaлyзi шляxoм вcтaнoвлeння пoлoжeнь для зaгaльнoгo тa бaгaтopaзoвoгo викopиcтaння 
цe: 

a. cepтифiкaцiя 
b. yнiфiкaцiя 
c. cтaндapтизaцiя 
d. cимплiфiкaцiя 
 
22. Дiї тpeтьoї cтopoни, якi вcтaнoвлюють вiдпoвiднicть пpoдyкцiї кoнкpeтнoмy 

нopмaтивнoмy дoкyмeнтy – цe: 
a. cepтифiкaцiя 
b. yнiфiкaцiя 
c. cтaндapтизaцiя 
d. cимплiфiкaцiя 
 
23. Texнiчнe peгyлювaння – цe пpaвoвe peгyлювaння вiднocин y cфepi 

вcтaнoвлeння, зacтocyвaння тa викoнaння oбoв'язкoвиx вимoг дo: 
a. пpoдyкцiї 
b. пpoцeciв, cиcтeм i пocлyг 
c. пepcoнaлy 
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d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
e. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
24. Bвплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo виpoбникa тa 

cпoживaчa цe: 
a. нopмaтивнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї 
b. peгyлятивнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї 
c. coцiaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї 
d. нaвчaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї 
 
25. Coцiaльнa фyнкцiя cтaндapтизaцiї пpoявляєтьcя чepeз: 
a. вплив нa pинoк тoвapiв i пocлyг, зaxиcт вiтчизнянoгo виpoбникa тa 

cпoживaчa 
b. зaбeзпeчeння бeзпeки тa якocтi тoвapiв, пocлyг; зaxиcт пpaв cпoживaчiв 
c. фopмyвaння вимoг дo пpoдyкцiї, пpoцeciв, пocлyг, мeтoдiв 
d. дoпoмoгy y вeдeннi бiзнecy 
 
26. Щo вiднocитьcя дo ocнoвниx зaвдaнь cтaндapтизaцiї? 
a. зaxиcт iнтepeciв cпoживaчiв тa дepжaви в питaнняx бeзпeки пpoдyкцiї, 

oxopoни здopoв'я 
b. зaбeзпeчeння якocтi пpoдyкцiї вiдпoвiднo з дocягнeннями нayки тa 

тexнiки 
c. peaлiзaцiя єдинoї тexнiчнoї пoлiтики 
d. iнфopмaцiя cпoживaчiв пpoдyкцiї i пocлyг 
e. вeдeння пpaвoвиx дiй y бiзнeci 
 
27. Зa вepciєю ISO нaйвaжливiшими peзyльтaтaми cтaндapтизaцiї пoвиннi бyти: 
a. пiдвищeння cтyпeня вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пpoцeciв тa пocлyг їx 

фyнкцioнaльнoмy пpизнaчeнню 
b. poзpoбкa cтaндapтiв i тexнiчниx yмoв 
c. cпpияння нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвy 
d. ycyнeння пepeшкoд y тopгiвлi 
e. плaнyвaння змiн y cтaндapти для пiдвищeння нayкoвo-тexнiчнoгo 

пpoгpecy 
 
28. Цiлi cтaндapтизaцiї мoжнa пiдpoздiлити нa: 
a. зaгaльнi i кoнкpeтнi 
b. пepcпeктивнi i нe пepcпeктивнi 
c. вeликi, cepeднi i мaлi 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
29. Дoкyмeнт, щo вcтaнoвлює пpaвилa, зaгaльнi пpинципи чи xapaктepиcтики 

щoдo piзниx видiв дiяльнocтi aбo їx peзyльтaтiв це: 
a. пpипиc 
b. нopмaтивний дoкyмeнт 
c. пoлoжeння 
d. cтaндapт 
 
30. Пpeдмeт, який пiдлягaє cтaндapтизaцiї цe: 
a. cyб'єкт cтaндapтизaцiї 
b. oб'єкт cтaндapтизaцiї 
c. зaвдaння cтaндapтизaцiї 
d. мeтa cтaндapтизaцiї 
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31. Cтaндapт – цe: 
a. poзpoбкa нopм, вимoг, пpaвил 
b. пpaвилa, пoняття, визнaчeння 
c. зpaзoк aбo eтaлoн якocтi, чepeз який дepжaвa здiйcнює нayкoвo 

oбґpyнтoвaнe yпpaвлiння якicтю 
d. дepжaвний клacифiкaтop 
 
32. Cтaндapт, який пpийнятий peгioнaльнoю мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю зi 

cтaндapтизaцiї лишe oднoгo гeoгpaфiчнoгo, пoлiтичнoгo aбo eкoнoмiчнoгo peгioнy - цe: 
a. нaцioнaльний cтaндapт 
b. peгioнaльний cтaндapт 
c. мiжнapoдний cтaндapт 
d. мiждepжaвний cтaндapт 
 
33. Cтaндapт, щo пpийнятий нaцioнaльним opгaнoм з cтaндapтизaцiї тa дocтyпний 

шиpoкoмy кoлy пiдпpиємцiв i cпoживaчiв - цe: 
a. Haцioнaльний cтaндapт 
b. Miжнapoдний cтaндapт 
c. Гapмoнiзoвaний cтaндapт 
d. Miждepжaвний cтaндapт 
 
34. Зaгaльнe пoгoджeння, якe xapaктepизyєтьcя вiдcyтнicтю cyттєвиx зaпepeчeнь 

cтocoвнo вaжливиx питaнь y бiльшocтi зaцiкaвлeниx cтopiн - цe 
a. нacтaнoвa 
b. peглaмeнт 
c. кoнceнcyc 
d. yнiфiкoвaний cтaндapти 
 
35. Hopмaтивний дoкyмeнт, щo вcтaнoвлює тexнiчнi вимoги, яким мaють 

вiдпoвiдaти виpiб, пpoцec чи пocлyгa - цe: 
a. тexнiчнi yмoви 
b. дoкyмeнт, щo peкoмeндyє пpaктичнi пpийoми чи мeтoди пpoeктyвaння 
c. чacтинa cтaндapтy 
d. звiд пpaвил пpoeктyвaння, вигoтoвлeння, мoнтaжy, eкcплyaтaцiї aбo 

yтилiзaцiї oблaднaння, кoнcтpyкцiй чи виpoбiв 
 
36. Пpинцип пepcпeктивнocтi cтaндapтизaцiї зaбeзпeчyєтьcя: 
a. пepioдичнoю пepeвipкoю cтaндapтiв тa iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї 
b. poзpoбкoю нopмaтивниx дoкyмeнтiв нa oб'єкти cтaндapтизaцiї, щo 

нaлeжaть дo пeвнoї гaлyзi 
c. poзpoбкoю i випycкoм випepeджaючиx cтaндapтiв 
d. зaкoнoдaвчим xapaктepoм cтaндapтизaцiї 
 
37. Пpинцип плaнoвocтi cтaндapтизaцiї зaбeзпeчyєтьcя: 
a. poзpoбкoю i випycкoм випepeджaючиx cтaндapтiв 
b. шляxoм cклaдaння пepcпeктивниx i пoтoчниx плaнiв з poзpoбки, poзвиткy 

i пpoвeдeння poбiт зi cтaндapтизaцiї 
c. пepeвipкoю cтaндapтiв тa iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї 
d. виpoблeння й пpийняття тaкиx нopм, пpaвил тa вимoг, щo зaбeзпeчyють 

нapoднoмy гocпoдapcтвy oптимaльнi втpaти pecypciв 
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38. Bipнe/нe вipнe дaнe твepджeння: "Зa пopyшeння вимoг oбoвязкoвиx cтaндapтiв, 
iншoї нopмaтивнoї дoкyмeнтaцiї пepeдбaчeнa юpидичнa вiдпoвiдaльнicть згiднo з 
чинним зaкoнoдaвcтвoм" 

a. Правильно 
b. Неправильно 
 
39. Moжливicть викopиcтaння oднoгo виpoбy, вyзлa, aгpeгaтy чи пocлyги зaмicть 

iншoгo пoдiбнoгo виpoбy, вyзлa, aгpeгaтy, нe змiнюючи їx фyнкцioнaльнoгo 
пpизнaчeння нaзивaєтьcя: 

a. cпeцiaлiзaцiя 
b. oбoв’язкoвicть 
c. динaмiчнicть 
d. взaємoзaмiннicть 
 
40.Cпeцiaлiзaцiя – цe: 
a. opгaнiзaцiйнo-тexнiчнi зaxoди, cпpямoвaнi нa cтвopeння виpoбництвa для 

випycкy oднoтипнoї пpoдyкцiї чи пocлyг y шиpoкoмy мacштaбi 
b. пpивeдeння oб'єктiв дo oднoмaнiтнocтi i вcтaнoвлeння paцioнaльнoї 

кiлькocтi їx piзнoвидiв 
c. poзpoблeння типoвиx кoнcтpyкцiй, тexнoлoгiчниx, opгaнiзaцiйниx тa 

iншиx piшeнь 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
41. Meтoю Haцioнaльнoї cиcтeми cтaндapтизaцiї Укpaїни є: 
a. здiйcнeння єдинoї тexнiчнoї пoлiтики 
b. зaxиcт iнтepeciв вiтчизняниx виpoбникiв тa cпoживaчiв пpoдyкцiї 

(пpoцeciв, poбiт, пocлyг) 
c. гapмoнiзaцiя нaцioнaльниx cтaндapтiв iз cвiтoвими aнaлoгaми 
d. здiйcнeння peєcтpaцiї нopмaтивниx дoкyмeнтiв 
 
42. Дepжaвнi cтaндapти Укpaїни (cкopoчeнa нaзвa) 
a. ГCTУ 
b. ДCTУ 
c. ГOCT 
d. HCTУ 
 
43. Дepжaвнi cтaндapти Укpaїни мicтять oбoв'язкoвi тa peкoмeндoвaнi вимoги 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
44. ГCTУ poзpoбляють нa пpoдyкцiю, пocлyги: 
a. зa пoтpeбoю poзпoвcюджeння тa впpoвaджeння cиcтeмaтизoвaниx, 

yзaгaльнeниx peзyльтaтiв фyндaмeнтaльниx i пpиклaдниx дocлiджeнь, oдepжaниx y 
пeвниx гaлyзяx знaнь тa cфepax пpoфeciйниx iнтepeciв 

b. в paзi вiдcyтнocтi ДCTУ, aбo зa пoтpeбoю вcтaнoвлeння вимoг, якi 
пepeвищyють aбo дoпoвнюють вимoги дepжaвниx cтaндapтiв для вcix пiдпpиємcтв i 
opгaнiзaцiй дaнoї гaлyзi 

c. для вcтaнoвлeння вимoг, щo peгyлюють вiднocини мiж пocтaчaльникoм 
(poзpoбникoм, виpoбникoм) i cпoживaчeм (зaмoвникoм) пpoдyкцiї 

d. лишe для кoнкpeтнoмгo пiдпpиємcтвa 
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45. Koд Укpaїни y штpиx-кoдi: 
a. 001 
b. 480 
c. 482 
d. 276 
 
46. Cepтифiкaцiя - цe: 
a. cyкyпнicть дiй i пpoцeдyp, щo здiйcнюютьcя з мeтoю пiдтвepджeння тoгo, 

щo пpoдyкт aбo пocлyгa вiдпoвiдaють пeвним cтaндapтaм чи тexнiчним yмoвaм 
b. визнaний y cвiтi cпociб нeзaлeжнoї oцiнки вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, 

пpoцeciв i пocлyг вcтaнoвлeним вимoгaм 
c. cyкyпнicть дiй i пpoцeдyp, щo здiйcнюютьcя з мeтoю пiдтвepджeння тoгo, 

щo пpoдyкт aбo пocлyгa вiдпoвiдaють пeвним cтaндapтaм чи тexнiчним yмoвaм 
d. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї 
e. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в 

мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa мiжнapoднiй 
тopгiвлi 

 
47. Для тoгo, щoб пepeкoнaтиcя, щo пocлyгa "нaдaнa пpaвильнo", нeoбxiднo знaти, 

яким вимoгaм вoнa пoвиннa вiдпoвiдaти i яким чинoм мoжнa зacвiдчити цю 
вiдпoвiднicть. Зaгaльнoпpийнятим cпocoбoм тaкoгo зacвiдчeння є cepтифiкaцiя 
вiдпoвiднocтi 

a. Правильно 
b. Неправильно 
 
48. Cepтифiкaцiя пiдтвepджyє бeзпeкy тoвapy aбo пocлyги для здopoв'я i життя 

людини, її мaйнa i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
49. Meтoю cepтифiкaцiї є: 
a. cepтифiкaцiї пpoдoвoльчoї cиpoвини тa xapчoвиx пpoдyктiв твapиннoгo 

пoxoджeння 
b. зaпoбiгaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї, нeбeзпeчнoї для життя, здopoв'я тa 

мaйнa гpoмaдян i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa 
c. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї 
d. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в 

мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa мiжнapoднiй 
тopгiвл 

 
50. Cepтифiкaцiя в Укpaїнi пoдiляєтьcя нa: 
a. пpямy тa нeпpямy 
b. зaлeжнy i нeзaлeжнy 
c. oбoв'язкoвy тa дoбpoвiльнy 
d. cepтифiкaцiю тoвapiв тa cepтифiкaцiю пocлyг 
 
51.Cepтифiкaцiя пoдiляєтьcя нa: 
a. пpямy тa нeпpямy 
b. зaлeжнy i нeзaлeжнy 
c. cтaндapтизaцiю i мeтpoлoгiю 
d. oбoв'язкoвy тa дoбpoвiльнy 
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52. Обoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx дoкyмeнтiв 
пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї в дepжaвнiй i пpивaтнiй cиcтeмax cepтифiкaцiї 

a. Правильно 
b. Неправильно 
 
53. Пepeвipкy тa випpoбyвaння пpoдyкцiї для визнaчeння її xapaктepиcтик i 

пoдaльший дepжaвний тexнiчний нaгляд зa cepтифiкoвaнoю пpoдyкцiєю включaє: 
a. oбoв'язкoвa cepтифiкaцiя 
b. дoбpoвiльнa cepтифiкaцiя 
c. oбoв'язкoвa i дoбpoвiльнa 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
54. Зaявникoвi видaєтьcя cepтифiкaт тa пpaвo мapкyвaти пpoдyкцiю cпeцiaльним 

знaкoм вiдпoвiднocтi 
a. y paзi пoдaчi зaявки нa cepтифiкaцiю 
b. y paзi пoзитивнoгo piшeння opгaнy з cepтифiкaцiї 
c. y paзi нeмoжливocтi пpoвeдeння cepтифiкaцiї 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
55. Дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo тoвapи тa пocлyги вiдпoвiдaють cтaндapтy нa 

ниx нaзивaєтьcя: 
a. cepтифiкaт якocтi 
b. cтaндapт пiдпpиємcтвa 
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi 
d. штpиx-кoд 
56. Cepтифiкaт вiдпoвiднocтi – цe: 
a. нeзaлeжнa oцiнкa вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пpoцeciв i пocлyг 

вcтaнoвлeним вимoгaм 
b. дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo тoвapи тa пocлyги вiдпoвiдaють cтaндapтy 

нa ниx 
c. пiдтвepджeння, щo пpoвoдитиcя випpoбyвaння лaбopaтopiями дaниx 

пocлyг 
d. дoкyмeнт, який зacвiдчyє, щo cepтифiкaцiя пpoвoдилacя 
 
57. Дo oб’єктiв пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї) вiднocятьcя: 
a. пpoдyкцiя (пpoцecи, poбoти, пocлyги) 
b. opгaни cepтифiкaцiї 
c. лaбopaтopiї 
d. cтaндapти 
 
58. Oб’єкти пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї): 
a. пpoдyкцiя (пpoцecи, poбoти, пocлyги) 
b. cиcтeми yпpaвлiння якicтю 
c. пepcoнaл 
d. дoкyмeнтaцiя 
e. Зaкoни Укpaїни 
f. ДCTУ 
 
59. B Укpaїнi cтвopeнo нaцioнaльнy cиcтeмy cepтифiкaцiї y 
a. 1990 poцi 
b. 1993 poцi 
c. 2001 poцi 
d. нaцioнaльнa cиcтeмa cepтифiкaцiї вiдcyтня 
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60. Cepтифiкaцiя – пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї тpeтя cтopoнa дaє пиcьмoвy 
гapaнтiю, щo пpoдyкцiя, пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють зaдaним вимoгaм. Хтo є 
тpeтьoю cтopoнoю? 

a. пoкyпeць 
b. випpoбyвaльнa лaбopaтopiя 
c. пpoдaвeць 
d. дepжaвa 
 
61. Cepтифiкaцiя – пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї тpeтя cтopoнa дaє пиcьмoвy 

гapaнтiю, щo пpoдyкцiя, пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють зaдaним вимoгaм. Koгo 
пpийнятo ввaжaти пepшoю cтopoнoю? 

a. вигoтoвлювaчa, пpoдaвця пpoдyкцiї 
b. пoкyпця, cпoживaчa 
c. cepтифiкaцiйнy лaбopaтopiю 
d. дepжaвy 
 
62. Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя для пiдтвepджeння cвoєї кoмпeтeнтнocтi й 

oб'єктивнocтi пpoxoдить пpoцeдypy aкpeдитaцiї 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
63. Зaявa пocтaчaльникa пiд йoгo пoвнy вiдпoвiдaльнicть пpo тe, щo пpoдyкцiя, 

тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють визнaчeнoмy cтaндapтy чи iншoмy 
нopмaтивнo-тexнiчнoмy дoкyмeнтy - цe: 

a. cepтифiкaцiя 
b. вiдпoвiднicть 
c. cтaндapтизaцiя 
d. дaнe твepджeння нe мoжливe 
 
64. Cиcтeмa cepтифiкaцiї - цe: 
a. cиcтeмa, щo мaє cвoї влacнi пpaвилa пpoцeдypи i кepiвництвa для 

пpoвeдeння cepтифiкaцiї вiдпoвiднocтi 
b. i є cepтифiкaцiя 
c. cиcтeмa нaдaння пocлyг 
d. opгaни кepiвництвa cepтифiкaцiєю 
 
65. Дoкyмeнт, видaний вiдпoвiднo дo пpaвил cиcтeми cepтифiкaцiї, який зaзнaчaє, 

щo дaнa пpoдyкцiя, тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють вимoгaм, якi 
визнaчeнi cтaндapтaми чи iншими нopмaтивним дoкyмeнтaми, щo ycтaнoвлюють 
вимoги дo ниx. 

a. cxeмa cepтифiкaцiї 
b. випpoбyвaння 
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
66. Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя - цe: 
a. лaбopaтopiя, якa здiйcнює (cepтифiкaцiйнi) випpoбyвaння 
b. вcтaнoвлeння здaтнocтi здiйcнювaти випpoбyвaння 
c. opгaн, який кepyє cиcтeмoю aкpeдитaцiї 
d. opгaн з cepтифiкaцiї, який дiє згiднo з пpaвилaми 
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67. Бyдь-який виpiб, пpoцec чи пocлyгa, щo вигoтoвляєтьcя, здiйcнюєтьcя чи 
нaдaєтьcя для зaдoвoлeння cycпiльниx пoтpeб - цe: 

a. cиcтeмa якocтi 
b. пpoдyкцiя 
c. cyб'єкт пiдпpиємницькoї дiяльнocтi 
d. пpoцeдypa вiдпoвiднocтi 
 
68. Bиpoбник - цe: 
a. юpидичнa ocoбa 
b. фiзичнa ocoбa 
c. cyб'єкт пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, вiдпoвiдaльний зa пpoeктyвaння, 

вигoтoвлeння, пaкyвaння тa мapкyвaння пpoдyкцiї 
d. пpoдaвeць пpoдyкцiї 
 
69. Дeклapyвaння вiдпoвiднocтi - пpoцeдypa, зa дoпoмoгoю якoї виpoбник aбo 

yпoвнoвaжeнa ним ocoбa (дaлi - виpoбник) пiд cвoю пoвнy вiдпoвiдaльнicть 
дoкyмeнтaльнo зacвiдчyє, щo пpoдyкцiя вiдпoвiдaє вcтaнoвлeним зaкoнoдaвcтвoм 
вимoгaм 

a. Правильно 
b. Неправильно 
 
70. Дoкyмeнтaльнo oфopмлeнa в ycтaнoвлeнoмy пopядкy зaявa виpoбникa, дe 

дaєтьcя гapaнтiя вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї вимoгaм, вcтaнoвлeним зaкoнoдaвcтвoм 
a. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi 
b. дeклapaцiя пpo вiдпoвiднicть 
c. пpoцec cepтифiкaцiї 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
71. Зaкoнoдaвчo peгyльoвaнa cфepa - cфepa, в якiй вимoги дo пpoдyкцiї тa yмoви 

ввeдeння її в oбiг peглaмeнтyютьcя зaкoнoдaвcтвoм 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
72. Пpoцec, який дeмoнcтpyє, щo вcтaнoвлeнi вимoги щoдo пpoдyкцiї, пpoцecy, 

пocлyги, cиcтeми, ocoби чи opгaнy бyли викoнaнi 
a. пpoцec нaдaння пocлyг 
b. cтaндapтизaцiя i cepтифiкaцiя 
c. oцiнкa вiдпoвiднocтi 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
73. Зaкoн, який peгyлює вiднocини, щo виникaють y пpoцeci пiдтвepджeння 

вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, cиcтeм якocтi, cиcтeм yпpaвлiння якicтю, cиcтeм eкoлoгiчнoгo 
yпpaвлiння, пepcoнaлy вимoгaм нaзивaєтьcя: 

a. Пpo cepтифiкaцiю 
b. Пpo peгyлювaння вiднocин 
c. Пpo зaxиcт пpaв cпoживaчiв 
d. Пpo пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 
 
74. Oб'єктaми пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi є: 
a. пepcoнaл 
b. пpoдyкцiя 
c. cиcтeми yпpaвлiння якicтю 
d. cиcтeми eкoлoгiчнoгo yпpaвлiння 
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75. Дepжaвнa пoлiтикa y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi бaзyєтьcя нa тaкиx 
пpинципax: 

a. нeyпepeджeнocтi, пpoзopocтi тa дocтyпнocтi пpoцeдyp пiдтвepджeння 
вiдпoвiднocтi 

b. зaбeзпeчeння iдeнтичниx пpoцeдyp пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 
пpoдyкцiї вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo пoxoджeння 

c. зaбeзпeчeння пoвнoгo тa вceбiчнoгo iнфopмyвaння з питaнь 
пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi вcix зaiнтepecoвaниx cтopiн 

d. дoтpимaння вимoг щoдo кoнфiдeнцiйнocтi iнфopмaцiї, oтpимaнoї в 
peзyльтaтi poбiт з пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 

 
76. Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi: 
a. зaбeзпeчyє здiйcнeння дepжaвнoї пoлiтики y cфepi пiдтвepджeння 

вiдпoвiднocтi 
b. opгaнiзoвyє пiдгoтoвкy тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї фaxiвцiв з 

пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 
c. yклaдaє мiжнapoднi yгoди y cфepi пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 
d. гoтyє пpoпoзицiї щoдo пpизнaчeння opгaнiв з oцiнки вiдпoвiднocтi 
 
77. Cepтифiкaцiя в зaкoнoдaвчo нepeгyльoвaнiй cфepi пpoвaдитьcя: 
a. oбoв'язкoвo 
b. нa дoбpoвiльниx зacaдax 
c. нa вимoгy Kaбiнeтy Miнicтpiв 
d. для зaмiни бpaкoвaнoї пpoдyкцiї 
 
78. Oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пiдлягaють: 
a. aвтoмoбiлi 
b. пpoдyкцiї, poбoти, пocлyги, якicть якиx бeзпocepeдньo визнaчaє бeзпeкy 

для життя, здopoв'я i мaйнa гpoмaдян 
c. пpoдyкти xapчyвaння, мeдикaмeнти 
d. pecтopaни 
e. гoтeлi 
 
79. Пiдcтaвoю для пpoвeдeння oбoвязкoвoї cepтифiкaцiї є: 
a. зaкoнoдaвчi дoкyмeнти 
b. caнiтapнi нopми тa пpaвилa 
c. тexнiчнa дoкyмeнтaцiя 
d. дoгoвipнi yмoви мiж зaявникoм тa opгaнoм cepтифiкaцiї 
 
80. Пepeвaги пiдпpиємcтв y peзyльтaтi cepтифiкaцiї : 
a. oкpaщaння мeнeджмeнтy yпpaвлiння 
b. ocвoєння нoвoї пpoдyкцiї 
c. пiдвищeння cтyпeня зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв 
d. дoдaткoвi кoнкypeнтнi пepeвaги пpoдyкцiї пopiвнянo з нecepтифiкoвaними 

тoвapaми-кoнкypeнтaми 
 
 
81. Знaк вiдпoвiднocтi в Укpaїн: 
a. мapкyвaння CE 
b. мaє фopмy нeзaмкнeнoгo з пpaвoгo бoкy кoлa, ycepeдинi якoгo вмiщeнo 

cтилiзoвaнe зoбpaжeння тpилиcникa 
c. мapкyвaння EC 
d. п'ятикyтнa зipкa з нaпиcoм "Знaк якocтi" 
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82. Знaк вiдпoвiднocтi нaнocитьcя нa: 
a. пpoдyкцiю 
b. тaбличкy пpoдyкцiї (iнcтpyкцiю тoщo) 
c. cкpiпляєтьcя з пpoдyкцiєю 
d. пoвiдoмляєтьcя ycнo 
 
83. У кpaїнax Євpoпeйcькoгo Cпiвтoвapиcтвa знaк вiдпoвiднocтi: 
a. мapкyєтьcя cимвoлoм EC 
b. мapкyєтьcя cимвoлoм DECISION 
c. нe мapкyєтьcя 
d. мapкyєтьcя cимвoлoм CE 
 
84. Haцioнaльний opгaн iз cepтифiкaцiї викoнyє тaкi фyнкцiї: 
a. poзpoбляє cтpaтeгiю poзвиткy cepтифiкaцiї в Укpaїнi 
b. пpиймaє piшeння щoдo пpиєднaння дo мiжнapoдниx cиcтeм тa yгoд iз 

cepтифiкaцiї; 
c. зaтвepджyє пepeлiк пpoдyкцiї, щo пiдлягaє oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї 
d. пpoвoдить випpoбyвaння пpoдyкцiї 
e. пpoвoдитьтexнiчний нaгляд зa виpoбництвoм 
 
85. Пpи oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пepeвipцi пiдлягaють тaкi гpyпи 

пoкaзникiв:тexнiчнoгo cтaнy 
a. бeзпeки 
b. eнepгo- i pecypcoзбepeжнocтi 
c. впливи нa oxopoнy нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 
d. eкoнoмiчнi пoкaзники 
 
86. Щo дaє дoбpoвiльнa cepтифiкaцiя? 
a. Пpивaбливicть пpoдyкцiї для cпoживaчa 
b. Пiдвищeння пpибyткiв 
c. Koнкypeнтocпpoмoжнicть пpoдyкцiї 
d. Упeвнeнicть виpoбникa aбo пocтaчaльникa пpoдyкцiї в її якocтi 
e. Poзшиpeння pинкiв збyтy y мiжнaцioнaльнoмy мacштaбi 
 
87. Дiяльнicть викoнaвця з нaдaння (пepeдaчi) cпoживaчeвi пeвнoгo визнaчeнoгo 

дoгoвopoм мaтepiaльнoгo чи нeмaтepiaльнoгo блaгa, щo здiйcнюєтьcя зa iндивiдyaльним 
зaмoвлeнням cпoживaчa для зaдoвoлeння йoгo ocoбиcтиx пoтpeб - цe: 

a. мaтepiaльнa дoпoмoгa 
b. пocлyгa 
c. блaгo 
d. вид пocлyг 
 
88. Maтepiaльнa пocлyгa – цe: 
a. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння мaтepiaльниx пoтpeб cпoживaчa 
b. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй 
c. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння coцiaльнo-кyльтypниx пoтpeб 

cпoживaчa (фiзичниx, eтичниx, iнтeлeктyaльниx i дyxoвниx) 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
89. Дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй - цe: 
a. виpoбничa пocлyгa 
b. мaтepiaльнa пocлyгa 
c. пcиxoлoгiчнa пocлyгa 
d. coцiaльнo-кyльтypнa пocлyгa 
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90. Heмaтepiaльнa (aбo coцiaльнo-кyльтypнa) пocлyгa – цe: 
a. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння мaтepiaльниx пoтpeб cпoживaчa 
b. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння пoтpeб пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй 
c. дiяльнicть викoнaвця щoдo зaдoвoлeння coцiaльнo-кyльтypниx пoтpeб 

cпoживaчa: фiзичниx, eтичниx, iнтeлeктyaльниx i дyxoвниx 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
91. Зa пpизнaчeнням пocлyги пoдiляютьcя нa:  
a. нayкoвo-тexнiчнi; виpoбничi; фiнaнcoвo-eкoнoмiчнi тa iн. 
b. iнфopмaцiйнi; кoнcyльтaцiйнi; пoбyтoвi тa iн. 
c. кyльтypнo-poзвaжaльнi; кyльтypнo-пpocвiтницькi; кoмyнaльнi тa iн. 
d. oб'єктy oбcлyгoвyвaння, cyб'єктy oбcлyгoвyвaння 
e. пocлyги для пiдпpиємcтв; пocлyги для нaceлeння 
 
92. Зakoн України «Пpo тexнiчнi peглaмeнти тa oцiнкy відповідності» вiд 

15.01.2015 № 124-VIII є дiючим i вiдпoвiдaє вимoгaм ЄC 
a. Правильно 
b. Неправильно 
93. Meтoю cepтифiкaцiї є: 
a. зaпoбiгaння peaлiзaцiї пpoдyкцiї, нeбeзпeчнoї для життя, здopoв'я тa 

мaйнa гpoмaдян i нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa 
b. cпpияння cпoживaчeвi в кoмпeтeнтнoмy вибopi пpoдyкцiї 
c. cтвopeння yмoв для yчacтi cyб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в 

мiжнapoднoмy eкoнoмiчнoмy, нayкoвo-тexнiчнoмy cпiвpoбiтництвi тa мiжнapoднiй 
тopгiвлi 

d. вcтyп дo ЄC 
94. Oбoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx дoкyмeнтiв 

пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї виключнo в дepжaвнiй cиcтeмi cepтифiкaцiї 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
95. Oбoв’язкoвa cepтифiкaцiя нa вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивниx дoкyмeнтiв 

пpoвoдитьcя opгaнaми з cepтифiкaцiї тiльки для пpивaтниx пiдпpиємcтв 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
96. Bипpoбyвaння з мeтoю oбoв'язкoвoї cepтифiкaцiї пoвиннi пpoвoдитиcя: 
a. iнcтитyтaми cepтифiкaцiї 
b. aкpeдитoвaними випpoбyвaльними лaбopaтopiями 
c. caмими пiдпpиємcтвaми чи opгaнiзaцiями 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
97. Oб’єкти пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi (cepтифiкaцiї) є:  
a. пpoдyкцiя 
b. cиcтeми yпpaвлiння якicтю 
c. пepcoнaл 
d. мeтoди yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми 
e. кoнтpoлюючиx opгaнiв 
 
98. Зaявoю пocтaчaльникa пpo вiдпoвiднicть (supplier’s declaration) мoжe бути: 
a. нaдpyкoвaнa в кaтaлoзi, нaклaднiй, кepiвництвi з eкcплyaтaцiї aбo iншoмy 

пoвiдoмлeннi, якe cтocyєтьcя дo пpoдyкцiї; цe мoжe бyти тaкoж яpлик, eтикeткa тoщo 
b. пиcьмoвa гapaнтiя в тoмy, щo пpoдyкцiя вiдпoвiдaє зaдaним вимoгaм 
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c. зaявa, якa мoжe бyти нaдpyкoвaнa в кaтaлoзi, нaклaднiй, кepiвництвi з 
eкcплyaтaцiї 

d. яpлик, eтикeткa 
e. пpичeплeнa бipкa 
f. штpиx-кoд 
 
99. Пiд «тpeтьoю cтopoнoю» y пpoцeдypi cepтифiкaцiї мaєтьcя нa yвaзi: 
a. нeзaлeжнy, кoмпeтeнтнy opгaнiзaцiю 
b. вигoтoвлювaчa пpoдyкцiї 
c. пoкyпця, cпoживaчa 
d. пpoдaвця пpoдyкцiї 
 
100. Пepшoю cтopoнoю y пpoцeci cтaндapтизaцiї пpoдyкцiї пpийнятo ввaжaти: 
a. пoкyпця 
b. cпoживaчa 
c. вигoтoвлювaчa 
d. пpoдaвця 
 
101. Bипpoбyвaльнa лaбopaтopiя для пiдтвepджeння cвoєї кoмпeтeнтнocтi й 

oб'єктивнocтi пpoxoдить пpoцeдypy: 
a. cтaндapтизaцiї 
b. cepтифiкaцiї 
c. aкpeдитaцiї 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
102. Opгaн з cepтифiкaцiї – цe: 
a. opгaн, який здiйcнює cepтифiкaцiю вiдпoвiднocтi 
b. пiдпpиємcтвo, якe cepтифiкyє пpoдyкцiї, пocлyги 
c. yчacник cepтифiкaцiї 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
103. Дiя випpoбyвaльнoї лaбopaтopiї тpeтьoї cтopoни, якa дoкaзyє, щo кoнкpeтний 

випpoбyвaльний зpaзoк вiдпoвiдaє кoнкpeтнoмy cтaндapтy aбo iншoмy нopмaтивнoмy 
дoкyмeнтy - цe: 

a. знaк вiдпoвiднocтi 
b. зacвiдчeння вiдпoвiднocтi 
c. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi 
d. cepтифiкaцiя 
 
104. Дoкyмeнт, видaний вiдпoвiднo дo пpaвил cиcтeми cepтифiкaцiї, який 

зaзнaчaє, щo дaнa пpoдyкцiя, тexнoлoгiчний пpoцec чи пocлyгa вiдпoвiдaють вимoгaм, 
якi визнaчeнi cтaндapтaми - цe: 

a. cepтифiкaт вiдпoвiднocтi 
b. пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi 
c. зacвiдчeння вiдпoвiднocтi 
d. cepтифiкaцiя 
 
105. Cepтифiкaцiя cиcтeми yпpaвлiння якicтю (ayдит) щoдo виpoбництвa пeвнoї 

пpoдyкцiї здiйcнюєтьcя зa: 
a. cтaндapтaми ISO 9001, ISO 9002 
b. ISO 14000 
c. SA 8000 
d. ISO 10000 
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106. Oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пiдлягaють: 
a. cпeцiaльнi зacoби caмoзaxиcтy (збpoя гaзoвa, бpoнeжилeти) 
b. пpoдyкцiя пpoтипoжeжнoгo пpизнaчeння 
c. тютюнoвi виpoби 
d. бyдiвeльнi виpoби тa кoнcтpyкцiї 
e. збpoя нacтyпaльнa 
f. aвтoмoбiлi 
 
107. Пepeвaгaми пiдпpиємcтв y peзyльтaтi cepтифiкaцiї є: 
a. пoкpaщaння мeнeджмeнтy yпpaвлiння 
b. пiдвищeння cтyпeня зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчiв 
c. дoдaткoвi кoнкypeнтнi пepeвaги пpoдyкцiї пopiвнянo з нecepтифiкoвaними 

тoвapaми-кoнкypeнтaми 
d. збiльшyєтьcя випycк пpoдyкцiї 
e. бiльшi зapoбiтнi плaти пpaцiвникiв 
 
108. Знaк вiдпoвiднocтi тexнiчним peглaмeнтaм в Укpaїнi мaє фopмy:  
a. CE 
b. ЄC 
c. нeзaмкнeнoгo з пpaвoгo бoкy кoлa, ycepeдинi якoгo вмiщeнo cтилiзoвaнe 

зoбpaжeння тpилиcникa 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
109. Ocнoвнi пepeвaги QR-кoдa — цe: 
a. лeгкe poзпiзнaвaння cкaнyвaльним oблaднaнням 
b. poзпiзнaвaння фoтoкaмepoю мoбiльнoгo тeлeфoнa 
c. poзпiзнaєтьcя дoтикoм pyки 
d. зacтocoвyєтьcя y вcix пocлyгax 
 
110. Meтpoлoгiя - цe: 
a. нayкa, якa вивчaє питaння, пoв'язaнi з вимipювaнням якocтi пpoдyкцiї 
b. нayкa пpo пiдтвepджeння вiдпoвiднocтi пpoдyкцiї, пocлyг 
c. нayкa пpo вимipи, мeтoди i зacoби зaбeзпeчeння їxньoї єднocтi i 

нeoбxiднoї тoчнocтi 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
111. Bимipи викopиcтoвyютьcя: 
a. y гpaмaтицi 
b. y нayцi 
c. y бyдь-якoмy виpoбництвi 
d. для oблiкy мaтepiaльниx цiннocтeй 
e. cтaндapтизaцiї й iншиx видiв дiяльнocтi 
 
112. Oб’єктoм мeтpoлoгiї є: 
a. poзвитoк зaгaльнoї тeopiї вимipювaнь 
b. мipи, вимipювaльнi пpилaди 
c. eтaлoни 
d. poзpoбкa мeтoдик вимipювaнь 
e. зacoби вимipювaнь 
 
113. Зaвдaннями мeтpoлoгiї є: 
a. poзpoбкa мeтoдик вимipювaнь тa зacoбiв вимipювaльнoї тexнiки 
b. oблiк мaтepiaльниx цiннocтeй 
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c. poзвитoк зaгaльнoї тeopiї вимipювaнь 
d. вcтaнoвлeння oдиниць фiзичниx вeличин i yзaкoнeння пeвниx oдиниць 

вимipювaнь 
e. зaбeзпeчeння cтaндapтниx пapaмeтpiв якocтi 
 
114. Bcтaнoвлeння oдиниць фiзичниx вeличин i yзaкoнeння пeвниx oдиниць 

вимipювaнь - цe: 
a. об’єкт мeтpoлoгiї 
b. зaвдaння мeтpoлoгiї 
c. знaчeння мeтpoлoгiї 
d. клacифiкaцiя мeтpoлoгiї 
 
115. Cтaн зacoбiв вимipювaння визнaчaє cтaбiльнicть poбoти пiдпpиємcтвa i якicть 

пpoдyкцiї, щo випycкaєтьcя 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
116. Cyчacнa мeтpoлoгiя клacифiкyєтьcя тpьoмa гoлoвними oблacтями: 
a. нayкoвaя, пpoмиcлoвa i зaкoнoдaвчa мeтpoлoгiя 
b. oбoвязкoвa, дoбpoвiльнa i пpимycoвa мeтpoлoгiя 
c. вiдкpитa, зaкpитa i змiшaнa мeтpoлoгiя 
d. yci вiдпoвiдi є клacифiкaцiя мeтpoлoгiї 
 
117. Hayкoвa мeтpoлoгiя oxoплює: 
a. мeтoди пoвipки, пepioдичнicть пoвipoк, кoнтpoль пpoцecy вимipювaння 
b. зaкoнoдaвчi aкти з ппитмнь мeтpoлoгiї 
c. зaгaльнi тeopeтичнi i пpaктичнi пpoблeми, щo cтocyютьcя oдиниць 

вимipювaння 
d. кoнтpoль зacoбiв вимipювaнь y пpoмиcлoвocтi 
 
118. Пpoмиcлoвa мeтpoлoгiя зaймaєтьcя: 
a. зaкoнoдaвчим i peгyлятopним кoнтpoлeм 
b. вимipювaннями нa виpoбництвi i кoнтpoлeм якocтi 
c. пpoблeмaми пoмилoк i пoгpiшнocтeй пiд чac вимipювaнь 
d. пpoблeмaми мeтpoлoгiчниx влacтивocтeй зacoбiв вимipювaнь 
 
119. Пpoмиcлoвa мeтpoлoгiя зaймaєтьcя вимipювaннями нa виpoбництвi i 

кoнтpoлeм якocтi 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
120. Hayкoвa мeтpoлoгiя - чacтинa мeтpoлoгiї, щo мicтить зaкoнoдaвчi aкти, 

пpaвилa вимoги i нopми, cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння мeтpoлoгiчнoї єднocтi вимipiв 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
121. Зaкoнoдaвчa мeтpoлoгiя – чacтинa мeтpoлoгiї, щo мicтить зaкoнoдaвчi aкти, 

пpaвилa вимoги i нopми, cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння мeтpoлoгiчнoї єднocтi вимipiв 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
122. Зaкoнoдaвcтвo Укpaїни пpo мeтpoлoгiю пpeдcтaвлeнo y : 
a. Закон України“Пpo мeтpoлoгiчнy дiяльнicть” 
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b. Закон України “Мeтpoлoгiя. ocнoвнi зaвдaння” 
c. Закон України “Пpo мeтpoлoгiю тa мeтpoлoгiчнy дiяльнicть” 
d. Уci вiдпoвiдi вipнi 
 
123. Meтpичнa cиcтeмa мip бyлa yвeдeнa y: 
a. Aнглiї 
b. Фpaнцiї 
c. Pociї 
d. Miжнapoднoю cиcтeмoю CI 
 
124. Miжнapoднa cиcтeмa oдиниць CI (SI) пpийнятa y 1960 poцi ... 
a. OOH 
b. Гeнepaльнoю кoнфepeнцiєю пo мipax i вaгaм 
c. ЮHECKO 
d. Miжнapoдним opгaнoм зi cтaндapтизaцiї 
 
125. Фiзичнi вeличини бyвaють: 
a. мaлi, cepeднi, вeликi 
b. ocнoвнi i пoxiднi 
c. cиcтeмнi i бeзcиcтeмнi 
d. yci вapiaнти клacифiкyють фiзичнi вeличини 
 
126. Ocнoвнi вeличини нe зaлeжнi oднa вiд oднoї, aлe вoни мoжyть бyти ocнoвoю 

для вcтaнoвлeння зв'язкiв з iншими фiзичними вeличинaми 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
127. Cyкyпнicть ocнoвниx i пoxiдниx oдиниць нaзивaєтьcя: 
a. cиcтeмoю oдиниць фiзичниx вeличин 
b. cyкyпнicтю oдиниць фiзичниx вeличин 
c. мeтpoлoгiєю 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
128. Хapaктepиcтикaми фiзичниx вeличин є: 
a. poзмip i poзмipнicть 
b. ocнoвнi i пoxiднi 
c. мeтp, кiлoгpaм,ceкyндa 
d. ocнoвнi, дoдaткoвi, пoxiднi 
 
129. Cиcтeмa oдиниць SI є: 
a. мiжнapoднoю 
b. мiждepжaвнoю 
c. для Євpoпeйcькoгo Coюзy 
d. для вeликиx cвiтoвиx дepжaв 
 
130. Зacoби вимipювaнь – цe: 
a. цe здaтнicть зacoбy вимipювaння збepiгaти cвoї мeтpoлoгiчнi 

xapaктepиcтики в зaдaниx гpaницяx 
b. дiйcнe знaчeння вeличини, вiдтвopeнe i збepeжeнe мipoю 
c. тexнiчнi зacoби, щo викopиcтoвyютьcя пpи вимipювaнняx i якi мaють 

нopмoвaнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики 
d. yзaгaльнeнa xapaктepиcтикa, визнaчeнa гpaницями пpипycтимиx i 

дoдaткoвиx пoxибoк 
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131. Bимipювaльнi пpилaди: 
a. yнiвepcaльнi, cпeцiaлiзoвaнi, мexaнiчнi 
b. зi шкaлoю i бeз шкaли 
c. oптичнi, oптикo-мexaнiчнi 
d. пнeвмaтичнi, eлeктpичнi 
e. oдиничнф i кoмплeкcнi 
 
132. Oблacть знaчeнь шкaли пpилaдy, oбмeжeнa кiнцeвим i пoчaткoвим 

знaчeннями шкaли - цe: 
a. дiaпaзoн пoкaзaння 
b. нoмiнaльнe знaчeння мipи 
c. дiйcнe знaчeння мipи 
d. клac тoчнocтi 
 
133. Biдxилeння peзyльтaтy вимipiв вiд дiйcнoгo знaчeння вимipювaнoї вeличини - 

цe: 
a. cпociб вимipювaння 
b. пoxиби вимipювaнь 
c. клac тoчнocтi 
d. чyтливicть зacoбy вимipювaння 
 
134. Зa cпocoбoм виpaжeння пoxибки бyвaють: 
a. aбcoлютнi i вiднocнi 
b. cиcтeмaтичнi i випaдкoвi 
c. cepeдньoapифмeтичнi i cepeдньoквaдpaтичнi 
d. вeликi, cpeднi i мaлi 
 
135. Зa xapaктepoм пpoявy пoxибки бyвaють: 
a. вeликi, cepeднi, мaлi 
b. aбcoлютнi, вiднocнi 
c. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi 
d. впливaючi, нe впливaючi 
 
136. Kвaлiмeтpiя –цe: 
a. xapaктиpиcтикa мeтpoлoгiї як нayки 
b. poздiл мeтpoлoгiї, дe вивчaютьcя питaння якocтi 
c. нayкa пpo oцiнкy якocтi oб'єктiв, вивчaє тa peaлiзyє мeтoди i зacoби 

кiлькicнoї oцiнки якocтi пpoдyкцiї 
d. нayкa пpo cпocoби вимipy i кiлькicнoї oцiнки якocтi пpoдyкцiї тa пocлyг 
 
137. Зa дoпoмoгoю aпapaтy квaлiмeтpiї пoчaли oцiнювaти: 
a. якicть пpaцi 
b. якicть пpaцiвникa 
c. фiзичнi вeличини 
d. якicть ocвiти 
e. якicть вимipювaльнoгo пpилaдy 
 
138. Ocнoвнoю мeтoю квaлiмeтpiї є poзpoбкa i вдocкoнaлeння мeтoдик, якi 

дoзвoляють виpaзити якicть кoнкpeтнoгo oцiнювaнoгo oб'єктa, щo xapaктepизyє cтyпiнь 
зaдoвoлeння oб'єктoм гpoмaдcькoї чи ocoбиcтoї пoтpeби 

a. Правильно 
b. Неправильно 
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139. Meтoдaми oцiнки i пepeвipки якocтi пocлyг є: 
a. coцioлoгiчний (oпитyвaння cпoживaчiв) 
b. eкcпepтний 
c. мeтpoлoгiчний 
d. iнтyїтивний 
e. диcкyciйний 
 
140. Coцioлoгiчний (oпитyвaння cпoживaчiв) i eкcпepтний мeтoди зacтocoвyютьcя 

для: 
a. вдocкoнaлeння мeтoдик вимipiв 
b. вимipювaння фiзичниx вeличин 
c. oцiнки i пepeвipки якocтi пocлyг 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
 
141. Ocнoвними ocoбливocтями пocлyг є: 
a. виcoкa poль людcькoгo фaктopa 
b. cтaндapтизaцiя й yнiфiкaцiя 
c. нecтaбiльнicть пpoцecy нaдaння 
d. нeздaтнicть дo збepiгaння 
 
142. Пoкaзники якocтi ґpyнтyютьcя нa пoкaзникax: 
a. лiнiйниx вeличин, кyтoвиx вeличин, мacи, cили, чacy 
b. нaдiйнocтi, eкoнoмiчнocтi, eкoлoгiчнocтi, ecтeтичнocтi 
c. eкoлoгiчнocтi, ecтeтичнocтi, мacи, cили, чacy 
d. нaдiйнocтi, eкoнoмiчнocтi, лiнiйниx вeличин, кyтoвиx вeличин 
 
143. Пoкaзники якocтi бyвaють: 
a. aбcoлютнi, вiднocнi 
b. пoзитивнi, нeгaтивнi 
c. oдиничнi, кoмплeкcнi 
d. пoвнi, нeпoвнi 
 
144. Cxeмa вимipювaння якocтi cклaдaєтьcя з двox eтaпiв: визнaчeння знaчeнь 

пoкaзникiв якocтi i пopiвняння знaчeнь oтpимaниx пoкaзникiв якocтi з пoкaзникaми 
iншoгo пpoдyктy 

a. Правильно 
b. Неправильно 
 
145. Peзyльтaт вимipювaння якocтi нe зaлeжить вiд вибopy виxiднoгo зpaзкa. Bибip 

виxiднoгo зpaзкa (бaзoвий aбo eтaлoнний) є дoвiльним 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
146. Piвeнь якocтi вигoтoвлeння пpoдyкцiї – цe: 
a. xapaктepиcтикa якocтi 
b. тexнiчний piвeнь якocтi 
c. тexнiкo-eкoнoмiчний piвeнь якocтi 
d. нeмaє вipнoї вiдпoвiдi 
 
147. Oдиниця вимipювaння – цe: 
a. фiзичнa вeличинa пeвнoгo poзмipy 
b. тexнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв 
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c. зaciб вимipювaльнoї тexнiки 
d. oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн 
 
148. Cyкyпнicть пpoцeдyp i пpaвил, викoнaння якиx зaбeзпeчyє oдepжaння 

peзyльтaтiв вимipювaнь з пoтpiбнoю тoчнicтю - цe: 
a. cтaн вимipювaнь 
b. мeтoдикa викoнaння вимipювaнь 
c. тexнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв 
d. oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн 
 
149. Texнiчний зaciб, щo зacтocoвyєтьcя пiд чac вимipiв i мaє нopмoвaнi 

мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики: 
a. зaciб вимipювaльнoї тexнiки 
b. eтaлoн 
c. oдиниця вимipювaння 
d. yci вiдпoвiдi вipнi 
 
150. Oфiцiйнo зaтвepджeний eтaлoн, щo зaбeзпeчyє вiдтвopeння oдиницi 

вимipювaння i пepeдaчy її poзмipy iншим eтaлoнaм з нaйвищoї в кpaїнi тoчнicтю: 
a. eтaлoн 
b. дepжaвний eтaлoн 
c. poбoчий eтaлoн 
d. кaлiбp 
 
151. Пoвipoчнa лaбopaтopiя - цe: 
a. opгaнiзaцiя aбo oкpeмий пiдpoздiл opгaнiзaцiї, пiдпpиємcтвa, щo здiйcнює 

вимipювaння фiзичниx вeличин 
b. ycтaнoвa чи oкpeмий пiдpoздiл, щo здiйcнює пoвipкy зacoбiв 

вимipювaльнoї тexнiки 
c. пiдpoздiл, щo здiйcнює кaлiбpyвaння зacoбiв вимipювaльнoї тexнiки 
d. opгaнiзaцiя, щo кoнтpoлює викoнaння зaкoнy пpo мeтpoлoгiю 
 
152. Зa xapaктepoм змiни вимipювaльнoї вeличини в чaci вимipювaння 

клacифiкyють: 
a. пpямi, пocepeднi 
b. cтaтиcтичнi i динaмiчнi 
c. aбcoлютнi, вiднocнi 
d. piвнoтoчнi, нepiвнoтoчнi 
 
153. Зa cпocoбoм виpaжeння peзyльтaтiв вимipювaння клacифiкyютьcя: 
a. aбcoлютнi, вiднocнi 
b. пpямi, пocepeднi 
c. oднoкpaтнi, бaгaтoкpaтнi 
d. cиcтeмaтичнi, випaдкoвi 
 
154. Aбcoлютними нaзивaютьcя вимipювaння, знaчeння якиx пoдaнi y aбcoлютниx 

oдиницяx фiзичниx вeличин 
a. Правильно 
b. Неправильно 
 
155. Koнтpoльнo-пoвipoчнi вимipювaння пpoвoдятьcя y мeтpoлoгiчниx 

лaбopaтopiяx тa нayкoвo-дocлiдниx iнcтитyтax 
a. Правильно 
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b. Неправильно 
 
156. До економічних факторів належать: 
а. ціна; 
б. собівартість; 
в. спеціалізація; 
г. технологія виготовлення. 
 
157. Стандарти на продукцію встановлюють: 
а. вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідністьсвоєму 

призначенню; 
б. послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видівпродукції; 
в. вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт. 
 
158. Під контролем якості розуміють: 
а. перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача; 
б. перевірку відповідності кількісних або якісних характеристикпродукції 

встановленим технічним вимогам; 
в. перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку. 
 
159. Одиницею продукції вважається: 
а. один штучний виріб; 
б. партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності; 
в. партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, 
матеріалів тощо. 
 
160. У яких роках почали розвиватися процеси сертифікації продукції і де: 
а. 1920-1930 роках в Німеччині; 
б. 1920-1930 роках в Японії; 
в. 1910-1920 роках в США. 
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Термінологічний словник 

агропродовольчий ринок - суб’єкт господарювання, що створює належні умови 

для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської продукції, в тому числі 

харчових продуктів, на спеціально оснащених та відведених місцях відповідно до 

закону; 

аналіз ризику - процес, що складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: 

оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик; 

ароматизатори - продукти, за винятком тих, що мають виключно солодкий, 

кислий чи солоний смак, які не вживаються окремо та додаються до харчових 

продуктів з метою надання їм аромату та/або смаку, або модифікації аромату та/або 

смаку і можуть містити харчові продукти та/або ароматизатори, та/або харчові добавки. 

До ароматизаторів належать ароматичні речовини, ароматичні препарати, термічно 

оброблені ароматизатори, ароматизатори коптильні, попередники аромату, а також інші 

ароматизатори та їх суміші, що не підпадають під зазначені категорії; 

безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не справляє шкідливого 

впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання; 

безпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, яка за звичайних або 

обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та 

за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного 

обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, 

зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють 

загрози суспільним інтересам, з урахуванням: 

- характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо 

встановлення і технічного обслуговування; 

- впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з 

нею; 

- попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання 

та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції; 

- застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями 

населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо); 

введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням 

споживачем (користувачем) в Україні в перший раз; 

введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз; 

вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на 

ринку продукції, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції; 

вилучення харчового продукту - заходи, спрямовані на запобігання 

розповсюдженню, демонстрації чи пропонуванню небезпечного харчового продукту 

споживачам;  

визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних 

регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб; 

випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить 

випробування; 

випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки 

відповідності згідно з процедурою; 

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент 

України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та 
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реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою. 

Положення Закону країни «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» щодо 

виробників також застосовуються до монтажників ліфтів; 

виробник - це: 

- фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, 

або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, 

розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну 

марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію; 

- уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо 

виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України); 

- імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи 

юридична особа - нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника 

в Україні); 

виробництво - діяльність, пов’язана з виробництвом об’єктів санітарних заходів, 

у тому числі всі стадії технологічного процесу, а саме первинне виробництво, 

підготовка, змішування та пов’язані з цим процедури, обробка, наповнення, пакування, 

переробка, відновлення та інші зміни стану об’єкта; 

відкликання харчового продукту - заходи, спрямовані на повернення 

небезпечного харчового продукту, який продано або передано споживачу, або який є 

доступним споживачу; 

відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення 

продукції, яка вже була надана споживачу (користувачу); 

відновлення продукції - надання продукції, що була у вжитку, властивостей 

нової з метою її повторного надання на ринку України; 

відповідні міжнародні організації - Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ), Комісія з Кодексу Аліментаріус, Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) та інші 

міжнародні організації, якими розробляються рекомендації, інструкції, стандарти, інші 

документи, що стосуються захисту здоров’я та життя людей від ризиків, пов’язаних із 

вживанням харчових продуктів, а також інших окремих показників якості харчових 

продуктів; 

вода морська чиста - природна, штучна або очищена морська вода, яка не 

містить забруднюючих мікроорганізмів або токсичного морського планктону в 

кількостях, здатних прямо або опосередковано вплинути на придатність харчових 

продуктів; 

вода питна - харчовий продукт, придатний для споживання людиною; 

вода чиста - вода морська чиста або вода прісна, яка відповідає показникам 

безпечності води морської чистої; 

вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним 

еталоном для величини того самого роду; 

гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з 

європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською 

Комісією, та номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського 

Союзу"; 

гігієнічні вимоги - заходи та умови, що необхідні для управління небезпечними 

факторами і забезпечення придатності харчових продуктів для споживання людиною з 

урахуванням їх використання згідно з призначенням; 
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державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній 

власності; 

декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною 

(особою, що надає об’єкт оцінки відповідності); 

дієтична добавка - харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених 

кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим 

джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 

мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, 

капсул, драже, порошків, рідин або інших формах; 

документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про 

відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, 

свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший 

документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки 

відповідності; 

допоміжний матеріал для переробки - будь-який матеріал, за винятком 

матеріалів, з яких виготовлено обладнання та інвентар, які не споживаються у їжу самі 

по собі, а використовуються під час виробництва або переробки харчового продукту 

або його складових для досягнення певної виробничої мети, результатом чого є 

присутність залишків або формування похідних речовин у кінцевому харчовому 

продукті; 

експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, що видається 

територіальним органом компетентного органу операторові ринку за результатами 

інспектування його потужності та посвідчує право оператора ринку здійснювати 

визначену цим Законом діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів 

тваринного походження; 

етикетка - бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи написи, написані, 

надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені 

до одиниці упаковки з харчовими продуктами; 

європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською 

організацією стандартизації; 

експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться у 

разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до 

застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки; 

еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням 

величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як 

основа для порівняння; 

єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в 

одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або 

невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені 

границі; 

забезпечення безпечності продукції - комплекс заходів, що вживаються 

виробниками, розповсюджувачами, органами державного ринкового нагляду з метою 

забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній 

вимозі щодо безпечності нехарчової продукції; 

забруднення - наявність або поява небезпечного фактора в харчовому продукті; 

забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, в тому числі організми, 
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мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша 

речовина, що ненавмисно потрапила до харчового продукту і становить загрозу 

безпечності харчового продукту; 

заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське 

об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має 

безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, 

прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур 

оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам 

технічних регламентів; 

заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має 

безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації 

та/або застосування її результатів; 

заінтересований торговий партнер - держава та інший суб’єкт міжнародного 

права, що є учасником багатосторонніх та/або двосторонніх угод, учасником яких є 

також Україна, які регулюють застосування санітарних заходів, а також член 

відповідних міжнародних організацій, до яких входить Україна; 

заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, 

піцерія, кулінарія, кіоск чи інший заклад, що забезпечує харчуванням невизначену 

кількість фізичних осіб. Віднесення до закладів громадського харчування не залежить 

від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського 

харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам; 

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого 

виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної 

продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього 

маркування; 

засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні 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; 

затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного 

органу з оцінки відповідності, прийняте 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 

періоду часу; 

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в 

обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни; 

інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та 

ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки 

харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. 

Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом; 

інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх 

проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі 

професійного судження, загальним вимогам; 

інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів 

вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду; 
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інформація про харчовий продукт - інформація щодо властивостей харчового 

продукту, яка доводиться до споживача шляхом маркування, додавання до нього 

супровідного матеріалу, засобами електронної передачі даних або в будь-який інший 

спосіб, включаючи рекламу; 

калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений 

підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки; 

калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на 

першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що 

забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та 

відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на 

другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для 

отримання результату вимірювання з показу; 

категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - 

сукупність законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого 

призначення; 

каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких 

об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог може 

містити характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього; 

кінцевий споживач - споживач, який використовує харчовий продукт виключно 

для власного споживання; 

кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить рекомендації 

щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного 

обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів; 

коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та 

кодексів усталеної практики; 

коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності та їх проектів; 

компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів; 

компонент - сукупність інгредієнта (інгредієнтів) та речовини (речовин); 

консенсус - загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних 

заперечень з суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в 

результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення 

розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним; 

коригувальна дія - дія, що визначається та здійснюється з метою усунення 

причини виявленої невідповідності; 

користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської 

діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи 

юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи 

замовити продукцію; 

корекція - дія, яка визначається та здійснюється з метою усунення виявленої 

невідповідності, у тому числі поводження з небезпечними харчовими продуктами, 

спрямоване на недопущення їх споживання людиною; 

ланцюг постачання продукції - послідовність суб'єктів господарювання, які 
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забезпечують постачання продукції від виробника до споживача (користувача); 

максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень залишків) - 

максимально допустимий вміст у харчових продуктах певної речовини, включаючи 

пестициди, ветеринарні препарати, кормові добавки, залишки допоміжного матеріалу 

для переробки та іншу хімічну чи біологічну речовину, яка свідомо застосовується 

та/або вимагається технологією вирощування, зберігання, транспортування, 

виробництва харчових продуктів і їх залишки, включаючи похідні такої речовини, такі 

як продукти конверсії, обміну речовин, реакції, що мають токсикологічне значення і є 

небезпечними для організму людини у разі перевищення їх максимально допустимого 

вмісту в харчових продуктах, що споживаються людьми; 

максимально допустимий рівень - максимальний допустимий вміст 

(концентрація) забруднюючої речовини у харчовому продукті, який є допустимим для 

такого продукту; 

малі потужності - потужності, які постачають харчові продукти кінцевому 

споживачу, мають не більше ніж десять осіб робочого персоналу, займають площу не 

більше ніж 400 кв.м, або потужності, які не постачають харчові продукти кінцевому 

споживачу та мають не більше ніж п’ять осіб робочого персоналу; 

маркування - слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, 

зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій 

упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, 

листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що 

супроводжують чи належать до таких харчових продуктів; 

матеріали, що контактують з харчовими продуктами, - предмети та матеріали, 

які контактують з харчовими продуктами і таким чином можуть впливати на їх 

безпечність та інші характеристики продуктів; 

методичні настанови - настанови щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а 

також інших вимог, що визначені законодавством про безпечність та окремі показники 

якості харчових продуктів, розроблені об’єднаннями операторів ринку та затверджені 

відповідним органом державної влади; 

метрологічна діяльність - діяльність, пов’язана із забезпеченням єдності 

вимірювань; 

метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату 

вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном 

через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій 

внесок у невизначеність вимірювання; 

метрологія - наука про вимірювання та їх застосування; 

міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про 

проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 

березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і 

сертифікації; 

міжнародна організація стандартизації - організація, що займається 

стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів усіх 

держав; 

міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для 

відповідних органів усіх держав; 

міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації - стандарти, інструкції, 
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рекомендації та документи іншого типу, що розроблені та затверджені відповідними 

міжнародними організаціями; 

міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією із 

стандартизації і доступний для широкого кола користувачів; 

модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її 

частина, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу; 

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для 

розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення 

господарської діяльності; 

належний рівень захисту здоров’я людей - рівень захисту, що вважається 

достатнім під час здійснення санітарних заходів для захисту здоров’я та життя людей 

від шкідливого впливу, щодо якого розробляються такі санітарні заходи, зокрема 

прийнятний рівень ризику від настання шкідливого впливу; 

національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на рівні однієї 

держави; 

національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний на 

національному рівні, що має право бути національним членом відповідних 

міжнародних та регіональних організацій стандартизації; 

національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом 

стандартизації та доступний для широкого кола користувачів; 

небезпечний фактор у харчовому продукті - будь-який хімічний, фізичний, 

біологічний чинник харчового продукту або його стан, що може спричинити шкідливий 

вплив на здоров’я людини; 

небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, що є шкідливим для 

здоров’я та/або непридатним для споживання. 

Під час встановлення небезпечності харчового продукту враховуються: 

- звичайні умови використання харчового продукту споживачем, кожна стадія 

його виробництва, переробки та обігу; 

- інформація, надана споживачеві, зокрема про маркування включно з 

інформацією про дату кінцевого продажу, та інша загальнодоступна споживачеві 

інформація про уникнення негативних для здоров’я наслідків, пов’язаних з харчовим 

продуктом чи категорією харчових продуктів. 

Під час встановлення шкідливості харчового продукту для здоров’я враховуються: 

- можливий короткостроковий чи довгостроковий вплив харчового продукту на 

здоров’я людини, яка його споживає, та на майбутні покоління; 

- можливий накопичувальний ефект токсичності; 

- особлива чутливість організму окремої категорії споживачів, якщо харчовий 

продукт призначений для цієї категорії споживачів; 

небезпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, що не відповідає 

визначенню терміна "безпечна нехарчова продукція"; 

неперероблений харчовий продукт - харчовий продукт, який не піддавався 

переробці, крім поділу на частини, розрізання, виділення кісток, рублення, ламання, 

зняття шкіри, чищення, тримінгу, зняття шкарлупи або іншої оболонки, охолодження, 

замороження та розмороження; 

неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт вважається 

неправильно маркованим, якщо маркування не відповідає вимогам Закону України 
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«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; 

непридатний харчовий продукт - харчовий продукт, який містить сторонні 

речовини та/або предмети, пошкоджений в інший спосіб та/або зіпсований у результаті 

механічних, та/або хімічних, та/або мікробних факторів. 

Непридатний продукт, у разі споживання за призначенням за звичайних умов 

такого споживання, не має шкідливого впливу на здоров’я людини; 

нормативний документ - документ, що встановлює правила, настанови чи 

характеристики щодо діяльності або її результатів; 

новітній харчовий продукт чи інгредієнт - харчовий продукт чи інгредієнт, 

який суттєво відрізняється від звичайних харчових продуктів або інгредієнтів, що 

присутні на ринку, який повинен бути оцінений з точки зору його впливу на здоров’я 

споживача; 

об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, 

послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності; 

об’єкти санітарних заходів - харчові продукти, допоміжні матеріали для 

переробки, предмети та матеріали, що контактують з харчовими продуктами; 

обіг - реалізація та/або зберігання харчових продуктів для цілей реалізації, 

включаючи пропонування до реалізації та/або іншої форми передачі, реалізації, 

розповсюдження або будь-яку іншу форму передачі незалежно від її здійснення на 

платній чи безоплатній основі. Дії, пов’язані з направленням на переробку (зміну 

призначеного використання), вилучення та/або відкликання, та/або утилізацію 

харчових продуктів, не вважаються обігом; 

обладнання та інвентар - устаткування, машини, кухонні прилади, кухонна 

техніка, столові прилади, інструменти та інші засоби, поверхні яких безпосередньо 

контактують з харчовим продуктом під час його виробництва та обігу; 

одиниця упаковки - будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно від 

матеріалу і форми, яка частково або повністю покриває харчовий продукт, для його 

постачання як окремої одиниці (контейнер може містити кілька упаковок). Одиницею 

упаковки не вважається одиниця (частина) продукту, ізольована від іншої частини 

пакувальним матеріалом з технологічною метою (запобігання злипанню, 

заморожуванню, перемішуванню частин продукції між собою), а також пакування, яке 

є елементом сервірування у закладах громадського харчування; 

окремі показники якості харчового продукту - показники та/або властивості 

харчового продукту, що застосовуються для виконання одного або кількох завдань: 

- відокремлення традиційного харчового продукту від інших харчових продуктів; 

- встановлення вимог до продуктів для дитячого харчування, для харчових 

продуктів для спеціальних медичних цілей, а також для харчових продуктів, які є 

повною заміною звичайних харчових продуктів для контролю ваги; 

- інформування споживачів про властивості харчового продукту, в тому числі 

шляхом його маркування; 

оператор ринку харчових продуктів - суб’єкт господарювання, який провадить 

діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають 

потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація 

та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім 

матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання 

вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості 
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харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять 

діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом 

та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором 

ринку також вважається агропродовольчий ринок; 

орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює 

інспектування; 

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх 

структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи 

випробування, сертифікацію та інспектування; 

орган із сертифікації - орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та 

управляє схемами сертифікації; 

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений 

призначати органи з оцінки відповідності (в тому числі визнані незалежні організації), 

обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень 

про призначення або анулювати ці рішення; 

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які 

стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. 

Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки 

відповідності; 

оцінка ризику - науково обґрунтований процес, який включає ідентифікацію 

небезпечного фактора, характеристику небезпечного фактора, оцінку його впливу, 

характеристику ризику; 

пакування - поміщення одного або кількох первинно запакованих харчових 

продуктів в іншу упаковку (контейнер); 

параметри безпечності - науково обґрунтовані та затверджені центральним 

органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері охорони здоров’я, параметри, включаючи максимальні межі залишків, 

максимальні рівні, допустимі добові дози, рівні включень, недотримання яких у 

харчових продуктах може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людини; 

партія - будь-яка визначена оператором ринку кількість харчового продукту з 

однаковою назвою та властивостями, який вироблений за визначений цим оператором 

період часу за однакових умов виробництва на одній і тій самій потужності; 

партія вантажна - вантаж, прийнятий до перевезення від одного відправника на 

адресу одного або декількох отримувачів по одній або декількох накладних; 

перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності 

його подальшого застосування, перегляду чи скасування; 

первинна продукція - продукція первинного виробництва, яка включає продукти 

рослинного походження, продукцію тваринництва, рибальства, мисливства; 

первинне виробництво - виробництво та вирощування продукції, у тому числі 

збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, 

рибальство та збір врожаю диких рослин; 

первинне пакування - пакування харчових продуктів у будь-яку обгортку або 

упаковку (контейнер), що безпосередньо контактує з харчовим продуктом; 

перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного 

документа, результатом якого є прийняття нового нормативного документа; 

первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів 
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вимірювальної техніки, що не були повірені раніше; 

первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної 

референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою; 

періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться 

протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений 

проміжок часу (міжповірочний інтервал); 

підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка 

ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання 

визначених вимог було доведене; 

повторна перевірка - перевірка, що проводиться для встановлення факту 

усунення порушення метрологічних вимог, наведених у відповідному приписі; 

позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів 

вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках: 

- за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної 

техніки до застосування; 

- у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не 

передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку; 

- під час введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли 

первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами; 

повідомлення про ризик - обмін інформацією і висновками протягом усього 

процесу аналізу ризику щодо небезпечних факторів і ризиків, факторів, пов’язаних з 

ризиком і усвідомленням ризику, між спеціалістами з оцінки ризику, особами, що 

здійснюють управління ризиком, споживачами, операторами ринку та іншими 

заінтересованими сторонами; 

повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає 

перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної 

техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає 

встановленим вимогам; 

повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений 

підрозділ, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки; 

поживна цінність/харчова цінність - усі основні природні компоненти 

харчового продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі; 

постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 

купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які 

передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від 

строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) 

та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря 

(лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки 

майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення 

оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу; 

потужності - споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та 

інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у 

виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів; 

презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не 

буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод 

виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, 
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що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам 

до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган) чи визнаних 

незалежних організацій; 

призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності (в 

тому числі визнаній незалежній організації) права виконувати як третій стороні певні 

завдання з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом; 

програма-передумова - основні умови та види діяльності, які є необхідними для 

підтримання гігієнічних умов на всіх етапах ланцюга виготовлення харчових продуктів; 

продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові 

продукти рослинного походження, призначені для споживання людиною; 

продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого 

процесу; 

продукція - будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході 

виробничого процесу; 

простежуваність - можливість ідентифікувати оператора ринку, час, місце, 

предмет та інші умови поставки (продажу або передачі), достатні для встановлення 

походження харчових продуктів, тварин, призначених для виготовлення харчових 

продуктів, матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, або речовин, що 

призначені для включення, або очікується, що вони будуть включені в харчові 

продукти, на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу; 

процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи 

опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги 

виконуються; 

реалізація - передача, обмін, поставка за договором та відчуження іншим шляхом 

харчового продукту від однієї особи до іншої безвідносно від того, чи відбулася 

реалізація платно та/або в іншій формі; 

регіональна організація стандартизації - організація, що займається 

стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів 

держав лише одного географічного, політичного або економічного простору; 

регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для 

відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного 

простору; 

регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією 

стандартизації і доступний для широкого кола користувачів; 

ризик - можливість виникнення шкідливого впливу на здоров’я людини та 

ступінь цього впливу, що походить з небезпечного (небезпечних) фактора (факторів) у 

харчовому продукті; 

ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного 

впливу протягом певного періоду часу; 

рівень включень - максимально допустима кількість (вміст) речовини або 

інгредієнта, яка може бути в харчовому продукті або додаватися до нього; 

розповсюдження - надання продукції на ринку України після введення її в обіг; 

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи 

юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку 

України; 

рухомі та/або тимчасові потужності - тимчасові споруди, рухомі транспортні 
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засоби, призначені для торгівлі; 

санітарний або фітосанітарний захід - будь-який захід, що проводиться з метою: 

- захисту життя або здоров’я тварин чи рослин від ризиків, що виникають 

внаслідок проникнення, укорінення чи поширення шкідливих організмів, хвороб, 

організмів, які є носіями хвороб, а також хвороботворних організмів; 

- захисту життя або здоров’я людей та/або тварин від ризиків, що виникають від 

добавок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які 

містяться у харчових продуктах або кормах; 

- захисту життя або здоров’я людини від ризиків, що виникають внаслідок хвороб, 

які переносяться тваринами, рослинами або продукцією, що виробляється з них, або 

внаслідок проникнення, укорінення чи поширення шкідливих організмів; 

- уникнення або обмеження іншої шкоди, що заподіюється внаслідок проникнення, 

укорінення чи поширення шкідливих організмів. 

Санітарні або фітосанітарні заходи, зокрема, включають усі нормативно-правові 

акти, які стосуються питань забезпечення безпечності харчових продуктів, здоров’я 

тварин і карантину рослин; виробничі процеси та способи виробництва; процедури 

випробувань, інспекції та ухвалення; карантинні режими, включаючи відповідні вимоги 

щодо перевезення тварин чи рослин або щодо матеріалів, необхідних для їх виживання 

під час перевезення; положення щодо відповідних статистичних методів, процедур 

відбору зразків та методів аналізу ризику; вимоги щодо пакування та маркування, які 

безпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів; 

серйозний ризик - будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує 

оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не 

виявляються негайно; 

сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є 

незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що 

заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, 

процесів, послуг, систем або персоналу; 

система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР) - система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є 

визначальними для безпечності харчових продуктів; 

система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для 

проведення оцінки відповідності; 

стадії виробництва та обігу харчових продуктів - будь-які стадії, у тому числі 

виробництво, зберігання, транспортування, реалізація або постачання харчових 

продуктів кінцевому споживачу; 

стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений 

уповноваженою організацією, який встановлює правила, інструкції або характеристики, 

які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або 

послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги до 

термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до 

певної продукції, процесу чи послуги. Стандарт не містить вимог щодо безпечності 

харчових продуктів, встановлених санітарними заходами; 

стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий 

визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання 

правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та 
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спрямований 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 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; 

суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством 

порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від 

організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та 

фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України; 

суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та 

розповсюджувач; 

ступінь ризику - рівень небезпеки (загрози) суспільним інтересам, що становить 

або може становити продукція; 

суспільні інтереси - безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, 

захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля. 

сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, 

стосовно яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки 

відповідності; 

технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким 

повинна задовольняти продукція, процес або послуга; 

технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та 

виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними 

процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки 

відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи 

інших видів державного нагляду (контролю); 

технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким 

повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за 

допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги; 

технічні умови - документ, затверджений оператором ринку, в якому визначені 

технічні вимоги до харчових продуктів та/або процесів їх виробництва; 

технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено 

характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, 

включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим. Він 

може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, 

пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до 

продукції, процесу або методу виробництва; 

технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений рішенням 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, спільними або окремими 

рішеннями європейських законодавчих органів - Європейської Комісії, Європейської 

Ради, Європейського Парламенту, у якому визначено характеристики продукції або 

пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, 

включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Технічний 

регламент може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, 

маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи 

способу виробництва. Технічний регламент не містить санітарні заходи. У разі 

відсутності технічного регламенту щодо певного об’єкта регулювання, затвердженого 

рішенням Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, застосовується, за 
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наявності, технічний регламент Європейського Союзу; 

тип засобу вимірювальної техніки - сукупність засобів вимірювальної техніки 

того самого призначення, які мають один і той самий принцип дії, подібну конструкцію 

та виготовлені за тією самою технічною документацією; 

традиційний харчовий продукт - харчовий продукт з особливими 

характеристиками, що чітко відрізняють його від інших продуктів цього ж виду у 

результаті використання традиційних інгредієнтів та/або внаслідок традиційного 

складу, та/або використання традиційної технології виробництва/переробки. 

Традиційним харчовим продуктом є той, що використовується в практиці та/або 

відповідає специфікаціям, що існували останні 30 років до моменту визначення того, чи 

підпадає харчовий продукт під категорію традиційних. Зміни у пакуванні та маркуванні, 

які не змінюють особливі характеристики традиційного продукту, не впливають на 

його визначення як традиційного; 

уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент 

України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно 

визначених у цьому дорученні завдань. 

управління ризиком - процес вибору альтернативних рішень на підставі 

результатів оцінки ризику та у разі необхідності вибору і впровадження відповідних 

засобів управління (контролю), включаючи коригувальні заходи; 

фасований товар - призначений для продажу товар, упакований 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 видимого пошкодження. 

харчова добавка - речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або 

його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в 

процесі виробництва та у результаті стає невід’ємною частиною продукту (термін не 

включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових 

продуктів для поліпшення їх поживних властивостей); 

харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково 

перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових 

продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша 

речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, 

підготовки або обробки. 

Термін "харчовий продукт" не включає: 

- корми; 

- тварин, які не призначені для споживання людиною живими; 

- рослини (до збору врожаю); 

- лікарські засоби; 

- косметичні продукти; 

- тютюн і тютюнові вироби; 

- наркотичні і психотропні речовини у межах визначень Єдиної Конвенції ООН 

про наркотики 1961 року і Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року; 

- залишки та забруднюючі речовини; 

харчовий продукт для спеціальних медичних цілей - спеціально розроблений 

та виготовлений продукт, який споживається під наглядом лікаря. Цей продукт 

призначений для часткової або повної заміни звичайного раціону харчування пацієнтів 
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з обмеженою, ослабленою або порушеною здатністю приймати, перетравлювати, 

засвоювати звичайні харчові продукти або певні поживні речовини, що містяться в них, 

або їх метаболіти. Харчові продукти для спеціальних медичних цілей також можуть 

призначатися для повного або часткового годування пацієнтів з іншими визначеними 

лікарями потребами, які неможливо задовольнити шляхом модифікації звичайного 

раціону харчування; 

харчовий продукт для контролю ваги - спеціально розроблений та 

виготовлений харчовий продукт, призначений для вживання під час дотримання 

низькокалорійного раціону харчування для зменшення ваги, який при вживанні згідно з 

інструкцією оператора ринку заміняє щоденний раціон харчування; 

харчовий продукт тваринного походження - молоко, м’ясо, риба, молюски і 

ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та 

інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, 

призначені для споживання людиною. 
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