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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітній 
ступінь спеціаліста) за іншою спеціальністю в ХКТЕІ в 
попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, для 
перехресного вступу.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань 
на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних 
рівнів наказом ректора ХКТЕІ створюються фахові атестаційні 
комісії, діяльність яких регламентується 1 Іоложенням про 
приймальну комісію ХКТЕІ

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими 
головою приймальної комісії ХКТЕІ.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань 
для зарахування бакалаврів на навчання за освітнім ступенем 
магістр за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» здійснюють науково-педагогічні працівники 
кафедри підприємництва, товарознавства, митної справи.

На вступні випробування виносяться програмні завдання 
з дисципліни «Технічне регулювання»

Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок 
для подальшого навчання за освітнім ступенем магістра.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисциплін відповідної спеціальності.
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Основи стандартизації, метрології та управління якістю 

Розділ 1. Основи стандартизації

1.1. Вступ. Загальна характеристика стандартизації
Роль стандартизації в підвищенні ефективності народного 

господарства, технічного рівня та якості продукції. Якість та 
безпечність - головна мета стандартизації. Історичний огляд 
розвитку метрології та стандартизації.

Основні поняття та терміни в галузі стандартизації: 
безпечність, гармонізація, нормативний документ, стандарт, 
технічна політика, екологічна чистота.

Основні принципи та функції стандартизації.

1.2.Методичні основи стандартизації

Методичні основи стандартизації. Упорядкування - 
універсальний метод у галузі стандартизації (селекція, 
симпліфікація, типізація та оптимізація об’єктів стандартизації). 
Уніфікація як метод встановлення раціональної номенклатури 
продукції.

Комплексна стандартизація та її роль у забезпеченні взаєм
ного погодження вимог зацікавлених підприємств та організацій 
до матеріалів, деталей, складальних одиниць і готойїїх виробів.

Перспективна стандартизація та її роль у розробці, 
постановці на виробництво та випуск нової техніки, планування 
виробництва конкретної високоякісної продукції.

Параметрична стандартизація та її математична база.

І.З.Національна система стандартизації (НСС)

Поняття систем стандартизації (міжнародна, національна, 
регіональна, міжгалузева).

Національна система стандартизації. Органи та служби 
стандартизації, їх функції. Організація робіт із стандартизації.
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Нормативні документи та вимоги до них. Види стандартів. 
Стандарти на продукцію, їх зміст; особливості будови.

Порядок розроблення, затвердження і державної реєстрації 
стандартів. Стадії розроблення стандартів. Порядок видання, 
впровадження, перевірки, перегляду, зміни та скасування 
стандарту.

Державний нагляд за додержанням стандартів. Основне 
завдання державного нагляду за додержанням стандартів, норм і 
правил.

Інформаційна база стандартизації.
Значення міжгалузевих комплексних систем стандартів у 

встановленні загальних вимог до відповідності продукції, 
технічної документації, організації виробництва та інших 
об’єктів міжгалузевого значення.

Принцип побудови та зміст системи конструкторської 
документації (ЄСКД). єдиної системи технологічної підготовки 
виробництва (ЄЄГП). системи стандартів безпеки праці (ССБП). 
Основні стандарти, що входять до цих систем.

1.4. Стандартизація в Україні та міжнародне 
співробітництво в галузі стандартизації, метрології та

сертифікації

Значення міжнародного співробітництва в галузі 
стандартизації для розвитку міжнародних науково-технічних і 
торгово-економічних зв'язків.

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO): її
структура та завдання. Порядок розробки та затвердження 
міжнародних стандартів. Використання стандартів ISO - шлях до 
світового рівня якості продукції та підвищення 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Участь України у 
роботі міжнародної організації із стандартизації.

Участь України в роботі Євразійської ради по 
стандартизації, метрології та сертифікації (EASC).

Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) і її завдання.
Європейські регіональні організації зі стандартизації: CEN 

- Європейський комітет зі стандартизації, CENELEC -
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Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці.
Економічна ефективність стандартизації. Стадії 

економічної ефективності стандартизації. Основні джерела 
економічного ефекту впровадження нових стандартів.

Розділ 2. Основи метрології 

2.1. Засоби вимірювань
Метрологія як наука. Історія розвитку метрології. Етапи 

розвитку вітчизняної метрології. Основні проблеми метрології.
Об'єкти вимірювань та їх міри. Кількісна та якісна 

характеристика вимірюваних величин. Одиниці вимірювань: 
основні одиниці та похідні.

Різновиди вимірювань: органолептичні. евристичні,
експертні, інструментальні. Засоби вимірювань: речовинні міри, 
вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади, 
вимірювальні установки та вимірювальні системи.

Метод та принцип вимірювань. Основні методи 
вимірювань: метод безпосередньої оцінки, метод порівняння з 
мірою, нульовий метод. Похибки вимірювань, класифікація та 
визначення похибок.

Метрологічні характеристики засобів вимірювань. 
Точність засобів вимірювань. Клас точності.

2.2.0снови теорії вимірювань

Основний постулат метрології. Одержання відліку (або 
прийняття рішення) - основна вимірювальна процедура. 
Впливаючі фактори, які враховуються під час проведення 
високоточних вимірювань. Виключення впливаючих факторів. 
Виявлення та виключення помилок. Правило «трьох сигм». 
Обробка результатів декількох серій вимірювань. Однорідні та 
неоднорідні серії. Рівнорозсіяні та нерівнорозсіяні серії.

2.3.3абезпечення єдності вимірювань

Забезпечення єдності вимірювань. Законодавча метрологія
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- правова основа забезпезчення єдності вимірювань. Технічна 
база забезпечення єдності вимірювань - система відтворення 
одиниць фізичних величин і передачі інформації про їх розміри. 
Децентралізоване та централізоване відтворення одиниць. 
Еталони одиниць фізичних величин. Первинні та вторинні 
еталони. Відтворення основних одиниць фізичних величин.

2.4.Державна система забезпечення єдності вимірювань

Основні види метрологічної діяльності. Стандартизація і 
атестація методик виконання вимірювань. Повірка засобів 
вимірювань.

Стандарти ДСВ. Основоположні стандарти 1-го та 2-го 
рівнів. Структура системи метрологічних стандартів.

Метрологічна служба: державна та відомча метрологічна 
служба, основні функції.

Метрологічне забезпечення якості продукції. Види 
державного метрологічного контролю. Відповідальність за 
порушення правил законодавчої метрології.

Розділ 3. Основи управління якістю продукції

3.1. Загальні поняття про управління якістю

Соціально-економічні аспекти проблеми якості. Якість 
продукції - матеріальна основа задоволення особистих і 
суспільних потреб людей.

Основні терміни та визначення в галузі управління якістю: 
продукція, продукт, виріб, якість продукції, властивість 
продукції, ознака продукції, параметр продукції, показник якості 
продукції, дефект, брак. Номенклатура показників якості 
продукції та їх класифікація.

Взаємозвязок управління якістю товарів та стандартизації.
Розробка і розвиток методів оцінки якості продукції на 

різних етапах виробництва. Види оцінки якості продукції.

3.2.Системи управління якістю
8

Сучасна філософія управління якістю. Основні принципи 
управління якістю продукції.

Концепція та принципи загального менеджменту якості. 
Переваги процесного підходу до створення та реалізації системи 
управління якістю.

Принципи системи управління якістю. Управління якістю 
продукції на всіх стадіях життєвого циклу продукції та рівнях 
управління виробництвом.

Комплексна система управління якістю продукції. Функції 
та задачі управління якістю між підрозділами та службами. 
Загальне керівництво комплексною системою управління 
якістю.

Порядок розробки галузевих та територіальних систем 
управління якістю.

Стандарти КО серії 9000 - інструмент для досягнення 
задоволення потреб споживача. Загальна характеристика 
стандартів КО серії 9000.

Особливості міжнародних стандартів К0 серії 9000: 
політика в галузі якості, врахування конкретної діяльності 
підприємства та забезпечення якості конкретної продукції, 
орієнтація на споживача. Суть процесного підходу в управлінні 
якістю. Врахування та оцінка витрат на якість. Організаційна 
структура і документація системи управління якістю.

Оцінювання відповідності

Тема 1. Суть та зміст оцінювання відповідності та 
сертифікації

Сутність оцінювання відповідності. Основні принципи 
підтвердження відповідності та сертифікації. Необхідність 
проведення сертифікації товарів та послуг.

Історія розвитку та основні поняття сертифікації. Способи 
інформування про відповідність. Суть обов'язкової та 
добровільної сертифікації. Форми участі в системах сертифікації 
та угоди по визнанню. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі.
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Сутність підтвердження відповідності, його форми.

Тема 2. Правові засади оцінювання відповідності та 
сертифікації в Україні

Основні напрями державної політики у сфері оцінки 
відповідності товарів в Україні. Нормативно-правове 
регулювання.

Захист прав споживачів і сертифікація. Закон України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності», 
«Про стандартизацію», «Про акредитацію органів з оцінки 
відповідності». Підтвердження відповідності в законодавчо 
регульованій сфері та підтвердження відповідності в 
законодавчо нерегульованій сфері.

Актуальність оцінювання відповідності для забезпечення 
бар'єру на шляху надходження на ринок України неякісних, 
небезпечних для здоров’я товарів та послуг.

Тема 3. Організаційно-методичні принципи сертифікації
в Україні

Основні функції учасників сертифікації. Державний комітет 
України з питань технічного регулювання та споживчої політики 
-  національний орган з сертифікації України. Модульний підхід 
підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам 
щодо її безпеки.

Організація діяльності органів з оцінки відповідності та 
випробувальних лабораторій. Акредитація органів з оцінки 
відповідності та випробувальних лабораторій. Правові, 
організаційні та економічні засади з акредитації органів з оцінки 
відповідності в Україні відповідно з Законом України «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності».

Знаки відповідності: технічні вимоги та правила
застосування національною знаку відповідності.

Тема 4. Оцінка відповідності та її роль в управлінні 
якістю продукції.

Основні положення Закону України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.15 №124-УІІ. 
Оцінка відповідності: основні терміни та визначення.
Добровільна оцінка відповідності. Оцінка відповідності вимогам 
технічних регламентів. Знак відповідності технічним 
регламентам: загальні принципи маркування, порядок
застосування, правила та умови нанесення.

Органи з оцінки відповідності, їх обов’язки. 
Повноваження органів виконавчої влади у сфері технічного 
регулювання. Процедури оцінки відповідності, застосування 
яких передбачено технічними регламентами. Модулі оцінки 
відповідності.

Технічні регламенти щодо правил маркування харчових 
продуктів. Штрихове кодування продукції.

Тема 5. Сертифікація товарів, що імпортуються

Сертифікація продукції, що імпортується, на безпеку та 
екологічність, основні правила. Основні принципи сертифікації 
імпортованої продукції. Гармонізована система сертифікації - 
необхідна умова для укладання двосторонніх і багатосторонніх 
угод Держспоживстандарт України з відповідними органами 
зарубіжних країн. Порядок ввезення товарів, шо імпортуються 
та підлягають в Україні обов'язковій сертифікації. Порядок 
митного контролю товарів, що імпортуються.

Визнання іноземних сертифікатів. Порядок визнання 
сертифікатів та результатів випробувань, що проводяться 
іноземними сертифікаційними органами. Процедура визнання 
результатів сертифікації продукції, шо імпортується в Україну. 
Основні етапи процедури визнання результатів сертифікації 
продукції. Порядок здійснення технічного нагляду за 
сертифікованою продукцією. Визнання результатів сертифікації 
систем управління якістю. Міжнародна програма (^БАЯ щодо 
визнання результатів сертифікації систем управління якістю.

Порядок ввезення товарів, що підлягають обов'язковій 
сертифікації в Україні. Перевірка сертифікатів (свідоцтва про 
визнання) на справжність. Проведення сертифікаційних
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випробувань імпортних товарів, безпека яких підлягає 
підтвердженню. Митне оформлення товарів, для ЯКИХ 

вимагається підтвердження безпеки. Митний режим знищення.
Порядок митного оформлення імпортних товарів, що 

підлягають обов'язковій сертифікації. Підстави митного 
оформлення товару для вільного використання на митній 
території України. Імпортні товари, на які не поширюється 
порядок митного оформлення.

Тема 6. Сертифікація послуг -  гарантія якості та повноти
їх надання

Порядок сертифікації послуг. Необхідність та особливості 
проведення сертифікації послуг. Обов'язкова та добровільна 
сертифікація послуг.

Порядок проведення сертифікації туристичних послуг, 
послуг готелів, пасажирського автотранспорту та громадського 
харчування.

Особливості здійснення сертифікації при наданні послуг 
побутового обслуговування; зв'язку, житлово-комунальних 
послуг; послуг банків; послуг у галузі освіти; послуг торгівлі.

Тема 7. Сертифікація в зарубіжних країнах
Законодавство з сертифікації за кордоном. Закони про 

безпеку продукції, закони про знаки. Функції органів, які 
керують діяльністю з сертифікації за кордоном.

Сертифікація у Франції. Французька асоціація з
стандартизації (АШОН) - уповноважений орган з сертифікації у 
Франції. Форми оцінки відповідності у Франції. Особливості 
сертифікації на знак ОТ. Французька асоціація щодо 
забезпечення якості (АЕА()) національний орган з сертифікації 
третьою стороною систем якості.

Сертифікація в США. Закони про безпеку різних видів 
продукції - правова основа серти-фікацїї відповідності. Основна 
мета закону про безпеку споживчих товарів та діяльність комісії 
з безпеки товарів. Основні категорії програми з сертифікації, які 
затверджує федеральний уряд США, їх характеристика та 
відмінні особливості. Нормативна база сертифікації США.
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Функції національного інституту стандартів і технологій (NIST). 
Системи акредитації в США. Американська асоціація з 
акредитації лабораторій (AALA). її функції.

Сертифікація в Німеччині. Правові основи сертифікації в 
Німеччині. Системи сертифікації, які складають 
загальнонаціональну систему сертифікації в Німеччині, їх 
характеристика та відмінні особливості. Діяльність товариства з 
оцінки відповідності DIN CERTCO. TUV CERT - організація з 
сертифікації систем якості.

Сертифікація в Японії. Форми сертифікації. Особливість 
обов'язкової сертифікації в Японії. Добровільна сертифікація на 
відповідність стандарту JIS. Особливості сертифікації товарів, 
що поставляються в Японію. Діяльність Японської асоціації з 
сертифікації систем якості (JAB).

Тема 8. Регіональна сертифікація
Сертифікація в Європейському Союзі (ЄС). Поний підхід 

щодо технічної гармонізації і стандартизації, мета і принципи. 
Директиви ЄС фундамент гармонізуючої політики. Основопо
ложні вимоги Європейських Директив. Основна мета: 
«Глобальної концепції з сертифікації та контролю». Акредитація 
випробувальних лабораторій відповідно до вимог EN 45000. 
Методи оцінки відповідності, встановлені директивами ЄС. 
Модульний підхід до підтвердження відповідності в рамках ЄС.^

Знак «Кеутагк» - новий знак CEN/CENELEK. який 
підтверджує відповідність продукції вимогам європейських 
нормативних документів у сфері проведення добровільної 
сертифікації. Знак ЄС. умови його застосування. Відмінності 
застосування та використання знаків ЄС та «Кеутагк». 
Маркування товарів, що сертифікуються знаком ЄС.

Європейська організація з випробувань і сертифікації: 
структура, головні завдання та функції. Політика ЄЄ у галузі 
сертифікації та у галузі якості.
Сертифікація в Співдружності Незалежних Держав (СНД). 
Міждержавна угода про проведення узгодженої політики в 
галузі стандартизації, метрології і сертифікації. Основні 
положення Угоди про взаємне визнання в галузі сертифікації.
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Діяльність з сертифікації в рамках російської Системи ГОСТ Р. 
Угоди про взаємне визнання органів сертифікації,
випробувальних лабораторій, результатів випробувань і 
сертифікації, сертифікатів і знаків відповідності на продукцію, 
що взаємопостачається.

Тема 9. Міжднародна сертифікація
Діяльність ISO у галузі сертифікації. Основні напрями 

діяльності Комітету Ради ISO з оцінки відповідності (КАСКО). 
Керівництво 43 «Кваліфікаційні випробування лабораторій» - 
основоположний методичний документ з акредитації 
випробувальних лабораторій. Схеми сертифікації згідно з 
класифікацією ISO, їх характеристика.

Міжнародна система сертифікації виробів електронної 
сертифікації виробів електронної техніки за Системою ІЕС. 
контроль якості і виробів за техніки, мета та вили діяльності, що 
здійснюються в системі. Етапи правилами Системи.

Міжнародна система сертифікації електротехнічних виробів 
IEC (ІЕСЕЕ). Схема СБ (CB Sheme) у системі сертифікації 
ІЕСЕЕ - основний спосіб усунення технічних бар'єрів у торгівлі 
електроустаткуванням. Сертифікація за Схемою СБ. Схема ІЕС з 
сертифікації на відповідність стандартам з електричного 
обладнання у вибухонебезпечному середовищі (ІЕСЕх).

Сертифікація в діяльності Європейської економічної комісії 
Оріанізапії Об'єднаних Націй (СЕК ООН). Система омологації 
обладнання дорожніх транспортних засобів на відповідність 
правилам СЕК ООН.

Міжнародна система сертифікації спортивної і мисливської 
зброї.

Тема 10. Актуальні галузі сертифікації
Екологічна сертифікація. Стандарти ВО серії 14000, їх зміст 

Розвиток екологічної сертифікації: об’єкти, принципи
екологічної сертифікації. Організаційно-технічні принципи 
створення і функціонування системи управління промисловими 
відходами (СУПВ). Зарубіжний досвід з екосертифікації. 
Екознаки, їх характеристика та відмінні особливості. Види
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екологічного маркування, які застосовуються за кордоном.
Сертифікація систем управління якістю. Практика 

сертифікації систем управління якістю за кордоном. Політика 
ЄС у галузі якості, її мета та основні принципи. Євро-пейська 
програма якості (EQP), головна мета та зміст. Регіональні та 
міжнародні організації з сертифікації систем Управління якістю: 
EQNET, БЮРО ВЕРІТАС, Регістр Ллойд, Тюф-СЕРТ, 
Міжнародний форум з акредитації (JAF).

Практика сертифікації систем управління якістю в Україні. 
Сертифікація систем якості - шлях на світовий ринок. Введення 
стандартів ДСТУ ISO 9000 версії 2009 року: суть і зміст 
процесного підходу. Ключові завдання та обов'язки у сфері 
якості. Оцінювання систем управління якістю.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 години (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15.00 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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