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ЛЕКЦІЯ № 13 

 

 

Тема: 8. Основи стандартизації в рослинництві.  

Мета:  Ознайомитись з положенням про  стандартизацію та     

             сертифікацію в  України,      сортооновлення . 

            Виховати увагу, наполегливість. 

            Розвинути пам'ять. 

Тип заняття: Лекція з елементами бесіди.  

 

1. Стандартизація і сертифікація. 

2. Сортооновлення.  

 

Важливими елементами механізму управління якістю продукції є 

стандартизація та сертифікація. 

Стандартизація продукції - це встановлення і застосування єдиних правил 

з метою упорядкування, узаконення й запровадження показників і норм якості 

продукції, а також відпрацювання у сфері виробництва технологічних процесів 

і операцій відповідно до цих вимог. Вона є визначальним елементом 

специфічного менеджменту, що найбільше впливає на процес постійного 

забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної 

продукції. 

У сфері стандартизації та сертифікації функцію управління здійснює 

Державний комітет зі стандартизації, метрології й сертифікації. Його діяльність 

визначається і регламентується декретом Кабінету Міністрів України "Про 

стандартизацію і сертифікацію". 

 

Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами: 

 

- урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, 

економічної доцільності, користі для споживачів і держави загалом; 

- гармонізація з міжнародними, регіональними і, за необхідності, 

національними стандартами інших країн; 

- взаємозв'язок та узгодженість нормативних документів усіх рівнів; 

- участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін - 

розробників, виробників, споживачів і органів влади; 

- відкритість інформації щодо чинних стандартів і програм робіт зі 

стандартизації з урахуванням вимог законодавств. 

 

Усі нормативні документи стандартизації (стандарти, правила, норми, 

умови тощо) повинні бути спрямовані на результат стандартизації - продукцію, 

товари, роботи, послуги та ін. Для виробників стандарти є зразком і еталоном 



якості. Будь-які відхилення зумовлюють нестандартність продукції. Водночас 

стандарти передбачають класифікацію продукції за якістю, поділяючи її 

відповідно на категорії, сорти і класи. Продукція нижчого класу чи сорту має 

нижчу реалізаційну ціну, що негативно позначається на результатах 

господарської діяльності підприємства. 

Залежно від важливості й рівня виробництва на продукцію можуть 

розроблятися різні види стандартів. Так, державні стандарти розробляють 

здебільшого на продукцію, яку використовують у машинобудуванні, для 

населення і народного споживання, а також на продукцію, що використовується 

як комплектуючі для інших галузей народного господарства. Особливі вимоги, 

котрі підлягають обов'язковому дотриманню всіма суб'єктами підприємницької 

діяльності, висуваються до продукції і тих її параметрів, які можуть 

загрожувати здоров'ю та життю людей, їх майну, не забезпечують достовірність 

і єдність вимірювань, технічні характеристики виготовлення й експлуатації 

тощо. 

Галузеві стандарти розробляють лише тоді, коли відсутні державні, або за 

необхідності встановлення таких вимог, які доповнюють або поліпшують їх. Ці 

стандарти також важливі. Всі суб'єкти підприємницької діяльності певної галузі 

повинні безумовно дотримуватись їх. 

Особливим нормативним документом є технічні умови, які містять вимоги, 

що регулюють відносини між виробником і споживачем продукції. Вони 

регламентують норми і вимоги стосовно якості тих видів продукції, для яких 

державні або галузеві стандарти не розробляються. Такі умови можуть 

стосуватися якості нових видів продукції на час їхнього запровадження у 

виробництво. Технічні умови як документ, у тому числі й внесені в нього зміни, 

підлягають обов'язковій державній реєстрації в територіальних органах зі 

стандартизації, метрології й сертифікації. 

В окремих випадках підприємства можуть створювати власні стандарти на 

певні види продукції, послуги, види робіт або окремі технологічні операції і 

под. (наприклад, на поліетиленові горщечки для розсади овочів, які виробляє у 

підсобному цеху підприємство). Ці стандарти узгоджуються в територіальних 

органах зі стандартизації, метрології й сертифікації і є обов'язковими для 

підприємства. 

Державна система стандартів вимагає, щоб суб'єкти підприємницької 

діяльності, незалежно від форм власності, дотримувались стандартів на всіх 

стадіях виготовлення, виробництва, реалізації, зберігання, транспортування, 

ремонту і мали посилання на стандарти, що пройшли державну реєстрацію. 

У випадку, коли підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, 

важливим елементом у системі управління якістю продукції є її сертифікація. 

Сертифікація - це один із способів підтвердження відповідності продукції 

висунутим вимогам або оцінка продукції з погляду її відповідності вимогам 

стандарту. 

Сертифікат підтверджує безпечність й екологічну чистоту продукції для 

споживача, а виробництва - для навколишнього середовища. Він сприяє участі 

суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному 

співробітництві. 



У практиці застосовуються різні методи підтвердження відповідності того 

чи іншого виду продукту необхідним вимогам. Це можуть здійснювати 

виробники, замовники, продавці або незалежні органи й організації. 

Незалежним може бути державний нагляд за дотриманням обов'язкових вимог 

стандартів, технічний і санітарний нагляд за безпекою, а також відомчий 

контроль і приймання продукції для державних потреб. 

Відповідні органи сертифікують продукцію, видають сертифікати 

відповідності та ліцензії, а також призупиняють або скасовують їхню дію. 

В Україні розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікацію. 

Обов'язкова сертифікація здійснюється в межах державної системи управління 

суб'єктами господарювання з метою визначення відповідності продукції 

вимогам стандартів. Обов'язкова сертифікація продукції проводиться на ЇЇ 

безпечність та екологічність з метою виходу на міжнародний ринок. 

Добровільна сертифікація може проводитись з ініціативи самих суб'єктів 

господарювання на відповідність продукції вимогам, що не підлягають 

обов'язковій сертифікації. Без добровільної сертифікації продукція 

реалізується, зазвичай, за цінами, у кілька разів нижчими від світових. Тому 

вона підтверджуючи високу якість продукції, є необхідною умовою зміцнення 

ринкової позиції підприємств. 

 

       Сортооновлення — періодична заміна сортового насіння в г-вах насінням 

того самого сорту, але більш високих репродукцій (еліти або першої 

репродукції). Осн. завданням С. є збереження всіх цінних госп. і біол. 

властивостей і ознак сорту, при яких він був районований, оздоровлення 

насіння, збереження високої чистосортності і запобігання біол. і мех. 

засміченням. Порядок і строки С. в колгоспах і радгоспах визначають обласні 

управління с. г. на пропозицію н.-д. установ. Строки С. залежать від умов 

виробництва сортового насіння і визначаються кількістю років, протягом яких 

вирощували сортове насіння певного сорту, від виробництва еліти або першої 

репродукції до їх оновлення. Для більшості культур С. передбачено один раз на 

2—5 років. 

Література: 1. О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко 

Рослинництво. - Київ: «Аграрна освіта», 2001 

 

 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке стандартизація ? 

2.       Які ви знаєте принципи стандартизації? 

3.       Що таке сертифікація? 

4.       Що підтверджує сертифікат ? 

5.        Що таке сортооновлення?Коли його проводять? 

 


