
 

 

ЛЕКЦІЯ 5 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

[1 с. 44-58] 

 



ПЛАН 

 

 

5.1 Стандартизація та якість продукції 



Якість – неминуща категорія. В ринкових відношеннях 

серед характеристик продукції якість стоїть на першому 

місці, вартість - на другому.  

 

Властивість продукції – об’єктивна особливість, що 

виявляється при її створенні і використанні. Якісна і 

кількісна характеристика є ознакою продукції. 

5.1 Стандартизація та якість продукції 



       ДСТУ ISO 9000-2001 дає таке формулювання: 

якість – ступінь, до якого -сукупність власних 

характеристик задовольняє вимоги. 

 

В свою чергу, вимога – сформульовані потреба 

або очікування, загальнозрозумілі або 

обов’якові. 



Загальні категорії продукції:  

• послуги 

• інтелектуальна продукція 

• технічні засоби 

• матеріали, що перероблюються. 

 

Послуга – це діяльність, яка задовольняє 

потребу споживача, наприклад: прання 

білизни, готельне господарство, 

транспорт, автосервіс, телезв’язок, 

страхування, банківська справа, торгівля. 



   Інтелектуальна продукція – інформація, 

для відображення котрої застосовується 

носій ( поняття – стандарт, технологія - 

технологічна  карта, процедура – інструкція, 

програма для комп’ютера – папір, магнітна 

стрічка, дискета). 

Технічні засоби, як правило матеріальні і їх 

кількість складає кількісну характеристику. 

Матеріали, що перероблюються – 

матеріальні і їх кількість є безперервною 

характеристикою. 



Показники якості продукції – це кількісна 

характеристика її властивостей, розглянута 

стосовно певних умов виготовлення, 

експлуатації і споживання. 

 

Одиничні характеризують одну із 

властивостей (продуктивність, 

вантажопідйомність, ресурс тощо). 



Комплексні – характеризують кілька властивостей, 

наприклад, коефіцієнт готовності виробу, який одночасно 

характеризує його безвідказність і ремонтопригодність. 

 

Інтегральні – характеризують відношення сумарного 

корисного ефекту від експлуатації до сумарних витрат на 

її створення та експлуатацію. 



 Вимірювальний метод – визначення показників 

якості продукції на основі технічних 

вимірювальних засобів: вагів, спідометра, 

витратоміра тощо. 

 

 

 Реєстраційний метод – визначення показників 

якості продукції на основі виявлення і підрахунку 

числової кількості події об’єкту.  



Розрахунковий метод – ґрунтується на розрахунках з 

використанням значень параметрів, одержаних іншими 

методами. 

 

 Органолептичний метод – визначення показників 

якості продукції (в балах) на основі аналізу сприйняття 

органів чуття людини – зору, слуху, нюху, дотику і смаку 

без застосування технічних вимірювальних чи 

реєстраційних засобів.  



Соціологічний метод – це збирання і облік відгуків 

фактичних чи можливих споживачів продукції. Цим 

методом визначають в основному показники якості 

товарів народного споживання. 

 

 

 Експертний метод – визначення показників якості 

продукції на основі рішення групи спеціалістів-експертів. 

Цей метод часто застосовують для визначення 

комплексних показників якості. 



Контроль якості продукції – це перевірка відповідності 

показників якості продукції встановленим вимогам.  

Контроль технологічного процесу – це перевірка 

відповідності характеристик, режимів та інших 

показників технологічного процесу встановленим 

вимогам. 

Регулювання технологічного процесу – це контроль 

якості виробу в процесі виробництва, по результатах 

якого вносять необхідні корективи у технологічний 

процес. 



У машинобудуванні застосовують такі основні види 

контролю. 

Вхідний контроль – це контроль споживачем 

сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової 

продукції, що надходить до нього від інших підприємств 

чи дільниць свого виробництва. 

 

Операційний контроль – перевірка продукції 


