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Пояснювальна записка 
 
Завдання для практичних занять розроблено відповідно 

до програми навчальної дисципліни «Стандартизація в готелях», 
затвердженої Укркоопспілкою 22.01.2018. 

Мета практичних занять: розширити, поглибити, закрі-
пити теоретичні знання, сформувати вміння та навички сту-
дентів, розвинути їх логічне мислення, стимулювати творчий 
процес роботи, навчити розуміти і практично застосовувати  
у майбутній фаховій діяльності нормативно-правові акти чин-
ного законодавства і приймати відповідні рішення. 

Практичні заняття проводять після вивчення теоретич-
ного матеріалу з відповідних тем. 

Під час виконання практичних завдань студенти повинні: 
– ознайомитися з програмою і рекомендованою літера-

турою; 
– заздалегідь опрацювати теоретичний матеріал з теми, 

що виноситься на практичне заняття; 
– відповісти на запитання; 
– за рекомендованим порядком виконати практичні зав-

дання; 
– набути компетентності користування нормативними до-

кументами з питань стандартизації та сертифікації. 
Оцінюючи рівень підготовки студентів до практичних 

занять, зважають на ступінь самостійного опрацювання наукової 
літератури, стандартів, глибину знань і вміння аналізувати пи-
тання відповідної теми, участь студентів у розв’язанні прак-
тичних завдань, якість оформлення, правильність виконання 
роботи, яку оцінюють безпосередньо на занятті. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ 
теми 

Назва  
теми 

№ 
практичного 
заняття 

Тема  
практичного  
заняття 

Кількість 
годин 

1 Основні поняття  
і визначення 
стандартизації. 
Види 
стандартизації. 
Значення 
стандартизації 

1 Вивчення 
нормативних 
документів,  
що регулюють 
питання 
стандартизації 

2 

5 Сутність 
сертифікації. 
Визначення 
сертифікації.  
Історія розвитку 
сертифікації  

2 Вивчення 
систем 
сертифікації  
та переліку 
товарів,  
які підлягають 
обов’язковій 
сертифікації 

2 

7 Процедура 
сертифікації 
продукції, робіт, 
послуг 

3 Документальне 
оформлення 
сертифікації 
продукції, робіт, 
послуг 
(екскурсія) 

4 

Разом   8 
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Тема 1. Основні поняття і визначення 
стандартизації. Види стандартизації.  

Значення стандартизації 
 

Практичне заняття 1 
Тема: Вивчення нормативних документів, що регулю-

ють питання стандартизації 
 
Мета: навчитися користуватися та аналізувати норматив-

ні документи зі стандартизації. 
 

 Документальне, наочне і технічне забезпечення 
1. Каталог нормативних документів. 
2. Комп’ютери. 
 
Завдання 1. Вивчення нормативних документів, що 

регулюють питання стандартизації 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Користуючись каталогом нормативних документів, гар-

монізованим із Міжнародною класифікацією стандартів (ICS), 
виконати такі дії: 

1. Ознайомитися зі структурною будовою каталогу нор-
мативних документів, розглянути класи нормативних докумен-
тів, що він містить. Описати структуру коду нормативного доку-
мента. Навести приклади кодів нормативних документів. 

2. Навести назви і строки дії на території України стан-
дартів, що регулюють роботу готелів. Щоб перевірити чинність 
стандартів, скористатися частиною 3 каталогу нормативних 
документів. 
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Завдання 2. Відповісти на тести 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Ознайомитися з тестами, вибрати правильну відповідь та 

обґрунтувати її. 
 
1. Нормативний документ – це: 
а) документ, що містить перелік взаємопов’язаних робіт, 

строки їх виконання і склад виконавців; 
б) стандарт, ухвалений регіональною міжнародною орга-

нізацією зі стандартизації; 
в) документ, що встановлює правила, загальні принципи 

або характеристики щодо різних видів діяльності або їх резуль-
татів. 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
 
2. Стандарт – це: 
а) плановий документ, що містить перелік взаємопов’я-

заних робіт, строки їх виконання і склад виконавців; 
б) нормативний документ, розроблений, як правило, на 

засадах відсутності суперечностей із суттєвих питань з боку 
більшості зацікавлених сторін і затверджений визнаним орга-
ном, у якому для загального та багаторазового використання 
встановлюють правила, вимоги, загальні принципи чи харак-
теристики стосовно різних видів діяльності або їх результатів 
для досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 
галузі; 

в) документ, що встановлює правила, загальні принципи 
чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх 
результатів. 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
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3. Основними нормативними документами зі стандар-
тизації є: 

а) стандарт – нормативний документ, розроблений, як 
правило, за відсутності суперечностей із суттєвих питань з боку 
більшості заінтересованих сторін і затверджений відповідним 
органом, у якому для загального і багаторазового використання 
викладені правила, вимоги, загальні принципи, характеристики 
щодо різних видів діяльності або їх результатів для досягнення 
оптимального ступеня впорядкування у певній галузі; 

б) технічні умови – нормативний документ, що встанов-
лює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, 
процеси чи послуги; 

в) тимчасові технічні умови – документ на випадок від-
сутності технічних умов, що надають дозвіл для тимчасового 
використання у системі. 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
 
4. За специфікою об’єкта стандартизації розрізняють 

стандарти таких видів: 
а) основоположні – стандарти, що визначають організа-

ційно методичні та загальнотехнічні положення для певної сфе-
ри стандартизації та взаємозв’язку діяльності у різних галузях 
науки, техніки і виробництва; 

б) на продукцію (послуги) – стандарти, що визначають 
вимоги до групи однорідної або конкретної продукції (послуги); 

в) на процеси (роботи) – стандарти, які регламентують 
вимоги до конкретних процесів (видів робіт) на різних стадіях 
життєвого циклу товарів або видів діяльності. 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
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5. За специфікою об’єкта стандартизації розрізняють 
стандарти таких видів: 

а) технічні умови – стандарти, які визначають всебічні 
вимоги до конкретної продукції, її виробництва, споживання, 
постачання, експлуатації, ремонту, утилізації; 

б) на методи контролю (випробувань, вимірювань, ана-
лізу) – стандарти, що регламентують методи контролю, забез-
печують об’єктивність оцінки вимог до якості продукції згідно 
зі стандартом, визначають технічні засоби для здійснення різних 
видів контролю продукції (процесів, послуг); 

в) на процеси (роботи) – стандарти, що регламентують 
вимоги до конкретних процесів (видів робіт) на різних стадіях 
життєвого циклу товарів або видів діяльності. 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
 
6. За рівнем застосування стандарти поділяються на: 
а) міжнародні – стандарти, ухвалені Міжнародною орга-

нізацією зі стандартизації ISO; 
б) регіональні – стандарти, ухвалені регіональною міжна-

родною організацією зі стандартизації; 
в) міждержавні – стандарти, ухвалені країнами, що при-

єдналися до Угод про здійснення погодженої політики у сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації, і застосовувані ними 
безпосередньо (ГОСТ). 

г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
 
7. До нормативних документів зі стандартизації  

в Україні належать: 
а) державні стандарти України (ДСТУ); 
б) галузеві стандарти України (ГСТУ); 
в) стандарти науково-технічних та інженерних товариств 

і спілок України (СТТУ). 
г) Правильної відповіді немає. 
д) Усі відповіді є правильними. 
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Відповісти на запитання 
1. Дати визначення поняття «нормативний документ». 
2. Які є нормативні документи зі стандартизації? 
3. Розкрити сутність нормативних документів зі стан-

дартизації. 
4. Розкрити категорії нормативних документів зі стандар-

тизації. 
5. Як в Україні застосовують міжнародні стандарти? 
6. Хто несе відповідальність за розроблення і затверджен-

ня нормативних документів? 
7. Яка мета використання нормативних документів? 

 
Тема 5. Сутність сертифікації.  
Визначення сертифікації.  

Історія розвитку сертифікації 
 

Практичне заняття 2 
Тема: Вивчення систем сертифікації та переліку това-

рів, які підлягають обов’язковій сертифікації 
 
Мета: навчитися користуватися нормативними докумен-

тами і вивчити системи сертифікації. 
 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 
1. Положення про Добровільну систему сертифікації 

УкрСЕПРО ДП «Укрметртестстандарт». 
2. Комп’ютери. 
 
Завдання 1. Вивчення систем сертифікації та Поло-

ження про Добровільну систему сертифікації УкрСЕПРО 
ДП «Укрметртестстандарт» 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку від-
повідності» внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів 
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України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993  
№ 46-93. Згідно з цими змінами із 1 січня 2018 року скасовано 
дію Декрету, а також припиняє свою діяльність державна 
система сертифікації. 

Державна система сертифікації була створена на підставі 
європейського досвіду з метою впорядкування ситуації на спо-
живчому ринку України у перехідний період до ринкової 
економіки. 

Досвід проведення робіт із сертифікації у державній 
системі сертифікації показав затребуваність добровільної оцінки 
відповідності продукції, яка не підпадає під дію технічних 
регламентів, а споживач зацікавлений отримувати достовірну 
інформацію про неї. 

Зважаючи на наявні потреби промисловості України  
у компетентній оцінці відповідності продукції третьою неза-
лежною стороною, а також потреби суспільства в отриманні 
достовірної інформації про якість та безпечність товарів і по-
слуг, ДП «Укрметртестстандарт» створило Систему добровіль-
ної сертифікації УкрСЕПРО (Система УкрСЕПРО), яка увібрала 
в себе найкращий досвід, набутий державною системою сер-
тифікації, та базується на її основних принципах і підходах до 
оцінки відповідності продукції, робіт, послуг. 

Система УкрСЕПРО має на меті: 
– запобігати реалізації продукції, небезпечної для життя, 

здоров’я та майна громадян і навколишнього природного се-
редовища; 

– створювати умови для участі суб’єктів підприємницької 
діяльності у міжнародному економічному і науково-технічному 
співробітництві та міжнародній торгівлі; 

– сприяти споживачеві у компетентному виборі про-
дукції, робіт, послуг. 

Система УкрСЕПРО передбачає залучення до роботи  
в ній органів із сертифікації, які мають позитивну репутацію, 
набуту під час проведення робіт у державній системі сер-
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тифікації, високу технічну компетентність, значний досвід робо-
ти у сфері оцінки відповідності. 

ДП «Укрметртестстандарт» розробило Положення про 
добровільну систему сертифікації УкрСЕПРО, у якому вста-
новлено порядок отримання органами із сертифікації права на 
проведення робіт у Системі УкрСЕПРО. 

У структурі Системи УкрСЕПРО створили Науково-тех-
нічну раду, до складу якої увійшли представники всіх 
зацікавлених сторін: виробників продукції, її споживачів та 
органів із сертифікації. Відбулося перше засідання Ради, на 
якому, зокрема, схвалили проект Положення про Систему 
УкрСЕПРО, проект договору про співпрацю між ДП «Укрметр-
тестстандарт» і органом із сертифікації – членом Системи 
УкрСЕПРО, зміст і дизайн сертифіката, що підтверджує 
членство у Системі УкрСЕПРО, і сертифіката відповідності. 

Система УкрСЕПРО відкрита для всіх зацікавлених  
у співпраці органів із сертифікації, які цінують свою репутацію. 

Вивчити Положення про Добровільну систему сертифі-
кації УкрСЕПРО ДП «Укрметртестстандарт». 

 
Завдання 2. Вивчення переліку товарів, які підлягають 

обов’язковій сертифікації 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Систему сертифікації в Україні започаткував декрет КМУ 

«Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93. 
Ця система ґрунтувалася на старих радянських ГОСТах, її до-
повнювали переглянутими або заново розробленими українськи-
ми ДСТУ. 

1 лютого 2005 року наказом Держспоживстандарту Укра-
їни (№ 28) визначили перелік продукції і послуг, що підлягають 
обов’язковій сертифікації в Україні. Спочатку цей перелік 
містив величезну кількість продовольчої і непродовольчої про-
дукції і послуг. До нього входили електротехнічна продукція 
побутового і промислового призначення, верстати і механізми, 
обладнання, що працює під тиском, що працює на газовому 
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паливі, косметичні та мийні засоби, зброя, автомобілі і зап-
частини до них, будівельні матеріали, дитячий одяг і взуття, 
нижня білизна, засоби індивідуального захисту, тютюнові та 
алкогольні вироби, чай, кава, мінеральна вода, риба, дитяче 
харчування і багато іншого. З одного боку, така система серти-
фікації захищала ринок від неякісної продукції, з другого – 
гальмувала розвиток промисловості і технологій. Це поясню-
валося тим, що система УкрСЕПРО ґрунтувалася на застарілих 
ГОСТах 70–80 років і вітчизняних ДСТУ, розроблених у 90-ті. 
Очевидно, що вона не передбачала ані нових матеріалів і техно-
логій, що наразі використовують у промисловості, ані цілих 
нових галузей. 

У Європі, Північній Америці, Австралії давно зрозуміли, 
що державний контроль сфери сертифікації не може за швид-
кістю наздогнати розвиток технологій, і такий підхід гальмува-
тиме їх розвиток. Тому обов’язкову державну сертифікацію  там 
скасували ще у 80-ті роки. 

Починаючи з середини 2000-х профільні технічні комі-
тети вели підготовчу роботу для переходу вітчизняної системи 
сертифікації на більш сучасну і гнучку систему оцінки відпо-
відності – модульну систему оцінки відповідності Технічним 
регламентам. Із кожним запровадженим у дію Технічним ре-
гламентом скорочували перелік продукції, що підлягає обо-
в’язковій сертифікації. На початку 2018 року цей перелік скасу-
вали остаточно. 

 
Завдання 3. Відповісти на тести 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Ознайомитися з тестами, вибрати правильну відповідь та 

обґрунтувати її. 
 
1. Схема сертифікації – це: 
а) встановлення взаємопов’язаних вимог із метою забез-

печити вищий рівень якості; 
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б) система, що стосується певної продукції, до якої засто-
совують однакові встановлені вимоги, конкретні правила та про-
цедури; 

в) визначення оптимальної номенклатури об’єктів ком-
плексної стандартизації, складу і кількісних значень показників 
якості; 

г) розроблення спеціальних програм комплексної стан-
дартизації об’єктів, їх елементів, що включають до планів 
державної і галузевої стандартизації. 

д) Правильна відповідь б). 
 
2. Система сертифікації є системою оцінки відповід-

ності, яка визначена в … . 
а) ISO/IEC 17067; 
б) ISO/IEC 17020; 
в) ISO/IEC 17000:2004; 
г) ISO/IEC 17025; 
д) ISO/IEC 17023. 
 
3. Основну настанову для розроблення схем надано  

в … . 
а) ISO/IEC 17025; 
б) ISO/IEC 17020; 
в) ISO/IEC 17000; 
г) ISO/IEC 17067; 
д) ISO/IEC 17068. 
 
4. Власник схеми – це особа або організація, відпові-

дальна ... . 
а) лише за розроблення конкретної схеми сертифікації; 
б) за розроблення і підтримування конкретної схеми сер-

тифікації; 
в) лише за підтримування конкретної схеми сертифікації. 
г) Правильної відповіді немає. 
д) Правильна відповідь а). 
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5. Власником схеми може бути ... . 
а) безпосередньо орган сертифікації або орган державної 

влади; 
б) торговельна асоціація; 
в) група органів сертифікації. 
г) Усі відповіді є правильними. 
д) Правильні відповіді б) і в). 
 
6. Орган із сертифікації має підтримувати (за допомо-

гою публікацій, електронних чи інших засобів) і робити 
доступною на запит ... . 

а) інформацію (чи посилання на неї) щодо схем сер-
тифікації, зокрема, процедур оцінювання, правил і процедур 
надання і підтримування сертифікації, розширення або скоро-
чення галузі сертифікації, призупинення, скасування чи відмови 
у сертифікації; 

б) опис засобів, за допомогою яких орган сертифікації 
отримує фінансову підтримку, і загальну інформацію щодо 
платні за послуги, що їх надають заявникам і клієнтам; 

в) опис прав і зобов’язань заявників і клієнтів, зокрема, 
вимоги, обмеження щодо використання імені органу серти-
фікації та знака сертифікації, і способів посилання на отриману 
сертифікацію, а також інформацію щодо процедур для розгляду 
скарг та апеляцій. 

г) Усі відповіді є правильними. 
д) Правильної відповіді немає. 
 
7. Щоб провести процес сертифікації згідно з відпо-

відною схемою, орган сертифікації має отримати від заяв-
ника інформацію про ... . 

а) продукцію, заявлену на сертифікацію; 
б) стандарти та/або інші нормативні документи, на від-

повідність до яких проводять сертифікацію; 
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в) загальні дані всіх працівників підприємства, зокрема, 
імена та адреси місцезнаходження, суттєві аспекти процесів  
і діяльності, що вони виконують (якщо цього потребує відпо-
відна схема сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобо-
в’язання. 

г) Усі відповіді є правильними. 
д) Правильні відповіді а), б). 
 
8. Якщо схема сертифікації вводить нові або змінені 

вимоги, що впливають на клієнта, орган сертифікації 
повинен повинен ... . 

а) забезпечити, щоб всі вимоги повідомили всім клієнтам; 
б) перевірити впровадження змін клієнтами і вжити захо-

дів, яких потребує схема сертифікації; 
в) забезпечити клієнтам доступ до інформації. 
г) Правильна відповідь а). 
д) Правильні відповіді а) і б). 
 

Відповісти на запитання 
1. Як проводять роботи в системі УкрСЕПРО? 
2. Назвати порядок отримання органами із сертифікації 

права проводити роботи у системі УкрСЕПРО. 
3. Як припиняється діяльність у Системі УкрСЕПРО? 

 
Тема 7. Процедура сертифікації  

продукції, робіт, послуг 
 

Практичне заняття 3 
Тема: Документальне оформлення сертифікації про-

дукції, робіт, послуг (екскурсія) 
 
Мета: ознайомитися з порядком проведення і набути 

практичні навички документально оформлювати сертифікацію 
продукції, робіт, послуг. 
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Місце проведення: Державне підприємство «Стандартмет-
рологія». 

 
Документальне, наочне і технічне забезпечення 
1. Дислокація Державного підприємства «Стандартметро-

логія». 
2. Комп’ютери. 
 
Завдання 1. Вивчення порядку проведення і докумен-

тального оформлення сертифікації продукції, робіт, послуг 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Ознайомитися з основними завданнями ДП «Стандарт-

метрологія». 
2. Вивчити організаційну структуру і статут ДП «Стан-

дартметрологія». 
3. Назвати загальні вимоги до нормативних документів на 

продукцію, яку сертифікують. 
4. Вивчити загальні правила і порядок проведення робіт  

із сертифікації. 
5. Зазначити порядок апеляції. 
6. Вивчити порядок фінансування робіт із сертифікації 

продукції. 
7. Узагальнити і проаналізувати отриману інформацію, 

дійти відповідних висновків щодо порядку проведення серти-
фікації продукції, робіт, послуг. 

8. Результати роботи оформити у формі звіту за зразком 
(див. далі). 
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УКРКООПСПІЛКА 
 

___________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

 
Звіт 

про результати вивчення порядку проведення  
сертифікації продукції, робіт, послуг 

 
____________________________________________________ 

(назва організації) 
з дисципліни «Стандартизація в готелях», 
з теми: Порядок проведення сертифікації продукції, робіт, 
послуг 
студента(ки) __________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
групи _________________________________________________ 
 

У звіті з нової сторінки відповісти на запитання, 
сформульовані у методичних рекомендаціях. 
 
Дата складання звіту _____________ 
Підпис _________________________ 
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