
 3 

ЗМІСТ 

ВСТУП.......................................................................................................................................7 
 
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ........................................................9 
1.1. Основні поняття управління якістю ...............................................................................9 
1.2. Принципи і методи стандартизації ...............................................................................12 

1.2.1. Цілі і завдання стандартизації .............................................................................13 
1.2.2. Категорії стандартів та їх характеристика .........................................................14 
1.2.3. Організація робіт зі стандартизації .....................................................................14 

1.3. Міжнародна стандартизація ..........................................................................................15 
1.3.1. Міжнародна організація зі стандартизації (ІSО)...............................................16 
1.3.2. Стандарти серії ISO 9000 ....................................................................................17 
1.3.3. Стандарти ISO-9000 і TQM.................................................................................21 

 

Розділ 2. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.........................................22 
2.1. Метрологічне забезпечення та його основи.................................................................23 
2.2. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення ............................................25 
2.3. Теоретичні основи технічних вимірювань ...................................................................34 

2.3.1. Принципи і методи вимірювання фізичних величин ....................................35 
2.3.3. Елементи процесу вимірювання: модель об’єкта вимірювання...................42 
2.3.4. Елементи процесу вимірювання: умови вимірювання..................................43 
2.3.5. Основні етапи вимірювання: формулювання і опис .....................................44 
2.3.6. Приклади прямих і непрямих вимірювань .....................................................45 
2.3.7. Приклади сумісних і сукупних вимірювань ..................................................46 
2.3.8. Ознаки класифікації методів вимірювань ......................................................47 
2.3.9. Диференційний і нульовий методи вимірювання: опис і приклади ............49 
2.3.10. Методи заміщення і збігів: опис і приклади ................................................50 
2.3.11. Метод зіставлення: визначення і приклад....................................................51 

2.4. Похибки вимірювання і опрацювання результатів .....................................................51 
2.4.1. Класифікація похибок ......................................................................................59 
2.4.2. Основні характеристики похибок ...................................................................60 

2.5. Методи усунення систематичних похибок: метод заміщення, зіставлення  
і компенсації за знаком ..................................................................................................60 
2.5.1. Методи зменшення систематичних похибок: метод рандомізації  

і спосіб симетричних спостережень ..................................................................61 
2.5.2. Вилучення систематичних похибок за допомогою введення поправок .........62 
2.5.3. Аналітичне подання випадкових похибок ........................................................63 
2.5.4. Нормальний закон розподілу похибок ..............................................................64 
2.5.5. Закон розподілу Стьюдента ................................................................................66 
2.5.6. Необхідність прямих багаторазових вимірювань.............................................67 
2.5.7. Оцінка результату вимірювання і його середньоквадратичного  

відхилення ............................................................................................................67 



 4 

2.5.8. Вилучення грубих похибок результатів вимірювання .................................... 68 
2.5.9. Перевірка гіпотези нормального розподілу результатів вимірювання .......... 69 
2.5.10. Довірчі межі випадкової похибки результату вимірювання......................... 70 
2.5.11. Межі невилучених залишків систематичної похибки  

результату вимірювання .................................................................................. 72 
2.5.12. Прямі одноразові вимірювання: методика точної оцінки ............................. 72 
2.5.13. Прямі одноразові вимірювання: методика наближеної оцінки .................... 75 
2.5.14. Непрямі вимірювання: оцінка результату і похибок вимірювань ................ 76 
2.5.15. Непрямі вимірювання: довірчі межі випадкової похибки  

і невилучених  систематичних похибок ......................................................... 78 
2.5.16. Непрямі вимірювання: межі похибки результату вимірювання................... 79 
2.5.17. Правила округлення результатів вимірювань ................................................ 80 

2.6. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки ................................. 81 
2.6.1. Основні питання для вивчення теми ”Метрологічні характеристики  

засобів вимірювання” ......................................................................................... 82 
2.6.2. Основні завдання метрологічних характеристик  

засобів вимірювання ........................................................................................... 83 
2.6.3. Що необхідно знати під час вибору засобів вимірювання  

за принципом роботи і нормованими характеристиками ................................ 83 
2.6.4. Вплив метрологічних характеристик на інструментальну складову 

похибки вимірювання ......................................................................................... 86 
2.6.5. Клас точності засобу вимірювання: межі допустимої  

основної похибки ................................................................................................ 88 
2.6.6. Приклад розрахунку меж допустимої основної похибки ................................ 90 

2.7. Еталони. Державна метрологічна служба.................................................................... 92 
2.7.1. Стандартні зразки ............................................................................................... 95 
2.7.2. Державна метрологічна служба ........................................................................ 96 
2.7.3. Структура метрологічної служби України ....................................................... 98 
2.7.4. Державний метрологічний контроль і нагляд................................................ 100 

 

Розділ 3. ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.................................................................. 102 
3.1. Суть і види сертифікації ............................................................................................. 102 
3.2. Національна система сертифікації ............................................................................. 103 
3.3. Правила системи сертифікації.................................................................................... 109 
3.4. Міжнародні організації із сертифікації продукції .................................................... 112 
3.5. Науково-методичне забезпечення сертифікації........................................................ 114 

3.5.1. Структура нормативно-методичного забезпечення сертифікації ................. 114 
3.5.2. Основи сертифікаційних випробувань............................................................ 119 
3.5.4. Точність і достовірність сертифікаційних випробувань і контролю............ 132 
3.5.5. Статистичні методи в управлінні якістю сертифікації .................................. 135 
3.5.6. Методи оцінки відповідності ........................................................................... 138 

3.6. Забезпечення якості сертифікації............................................................................... 143 
3.6.1. Загальні критерії забезпечення якості сертифікації ....................................... 143 
3.6.2. Організація діяльності випробувальних лабораторій .................................... 146 



 5 

3.6.3. Система якості випробувальної лабораторії відповідно до вимог  
ДСТУ ISO/МЕК 17025-2006 .............................................................................155 

3.6.4. Сертифікація систем управління якісюі в системі УкрСЕПРО .....................166 
 
Розділ 4. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ (МВВ).  

РОЗРОБЛЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ .............................................................................172 
4.1. Розроблення методик виконання вимірювання.........................................................172 

4.1.1. Поняття МВВ і порядок його впровадження ..................................................172 
4.1.2. Загальний порядок розроблення МВВ .............................................................173 
4.1.3. Вихідні дані для розроблення МВВ .................................................................175 
4.1.4. Метод вимірювання ...........................................................................................176 
4.1.5. Засоби вимірювання ..........................................................................................178 
4.1.6. Типова процедура вибору методу і засобів вимірювання..............................179 
4.1.7. Методи оперативного контролю точності результатів вимірювання ...........181 

4.1.7.1. Деякі способи виявлення неправильних результатів  
вимірювання у ІВС та інформаційних підсистемах АСУ ТП ..........181 

4.1.7.2. Оперативний контроль точності результатів вимірювання  
у методиках кількісного хімічного аналізу (МКХА) ........................182 

4.2.1. Загальні положення оцінювання складових похибки....................................183 
4.2.2. Вибір розрахункової, експериментальної або розрахунково-

експериментальної процедури оцінювання похибки вимірювання..............185 
4.2.3. Типові процедури оцінювання похибки вимірювання ..................................187 
4.2.4. Розрахунок складових похибки вимірювання................................................187 
4.2.5. Попереднє підсумовування складових похибки вимірювання .....................189 
4.2.6. Виділення істотних (домінуючих) складових похибки вимірювання..........191 
4.2.7. Визначення причин неточності розрахунку і отримання додаткової  

початкової інформації для точнішого розрахунку істотних 
 (домінуючих) складових похибки вимірювання. ..........................................191 

4.2.8. Розрахунок складових похибки вимірювання  
за уточненою інформацією ...............................................................................192 

4.2.9. Підсумовування складових похибки вимірювання .......................................192 
4.2.10. Експериментальне оцінювання складових похибки вимірювання.............192 
4.2.11. Особливості експериментального оцінювання похибки  

вимірювання за методикою кількісного хімічного аналізу (МКХА)............193 
4.2.12. Неточність оцінок похибки вимірювання.....................................................194 

4.3. Атестація методик виконання вимірювання..............................................................195 
4.3.1. Загальні положення ...........................................................................................195 
4.3.2. Основні процедури атестації МВВ ..................................................................196 

4.3.2.1. Експертиза документів на МВВ під час атестації МВВ ...................197 
4.3.2.2. Експертиза проектів державних стандартів та інших  

документів в яких викладені МВВ, що використовуються  
у сфері розповсюдження державного метрологічного  
контролю і нагляду...............................................................................197 



 6 

4.3.3. Акредитація метрологічних служб на право атестації МВВ........................ 198 
4.4. Документи на МВВ ..................................................................................................... 199 

4.4.1. Передумови для розроблення документів на МВВ ....................................... 199 
4.4.2. Основні вимоги до документів на МВВ і їх зміст ......................................... 199 

4.5. Порядок атестації програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки...... 202 
4.5.2. Етапи проведення атестації програмного забезпечення засобів 

вимірювальної техніки ..................................................................................... 209 
4.5.3. Оформлення результатів атестації програмного забезпечення 

засобів вимірювальної техніки........................................................................ 210 
4.6. Показники якості вимірювань. Невизначеність вимірювань .................................. 211 

4.6.1. Поняття й галузі використання ймовірнісних та статистичних  
характеристик похибок вимірювань ............................................................... 221 

 
Список літератури .............................................................................................................. 233 
Додатки ............................................................................................................................... 242 
Додаток 1............................................................................................................................. 242 
Додаток 2 ............................................................................................................................. 264 
Додаток 3............................................................................................................................. 285 

 


