
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 1 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Сутність стандартизації продукції. 

2. Класифікація промислової продукції і показники її якості. 

2. Тести 

1. У системі УкрСЕПРО сертифікують: 

1) продукцію; 

2) системи забезпечення якості; 

3) послуги; 

4) персонал. 

 

2. Сутність сертифікації: 

1)  це офіційне підтвердження необхідних і достатніх умов виробництва певної 

продукції; 

2) якість продукції, процесу, послуг і систем якості; 

3) процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, 

процес чи послуга відповідають заданим вимогам; 

4) продукція, процес, послуга система, організація, підприємство, лабораторія. 

 

3. Види сертифікації: 

1) національна, регіональна, міжнародна; 

2) обов’язкова, добровільна; 

3) обов’язкова, випадкова; 

4) національна, міжнародна. 

 

4. Номенклатуру товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні 

визначають: 

1) організація-споживач; 

2) департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

3) заявник; 

4) національний орган з сертифікації  
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5. Орган сертифікації може бути уповноважений на сертифікацію продукції в Системі 

УкрСЕПРО за умови, якщо він має досвід роботи в цій галузі не менше: 

1) одного року; 

2) трьох років; 

3) п’яти років; 

4) сьома років; 

 

6. Орган сертифікації, уповноважений на виконання робіт з сертифікації імпортної 

продукції в Системі УкрСЕПРО, повинен мати: 

1) власні випробувальні лабораторії для проведення випробовувань імпортної 

продукції; 

2) систему керування якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001; 

3) технічну компетентність, досвід роботи та штатних аудиторів; 

4) усе наведене вище. 

 

7. До складу уповноваженого органу сертифікації може входити: 

1) акредитована випробувальна лабораторія; 

2) атестована калібрувальна лабораторія 

3) санітарна лабораторія 

4) ветеринарна лабораторія 

 

8. Функція, яка не належить до компетенції органу сертифікації: 

1) сертифікація продукції 

2) відбір та ідентифікація зразків продукції для випробовувань 

3) випробовування продукції 

4) обстеження та атестація виробництва 

 

9. Вимоги до компетентності аудиторів з сертифікації викладені в: 

1) ДСТУ 3411:2004 

2) ДСТУ ISO 9001-2001 

3) ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 

4) ДСТУ 3418-96 

 

10. Серед обов’язкової документації орган сертифікації повинен мати: 

1) Перелік випробувальних лабораторій 

2) Положення про орган сертифікації 

3) Закон про ліцензування певних видів діяльності 

4) Фінансовий звіт 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 
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   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 2 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1.Етапи історичного розвитку стандартизації. 

2. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції. 

2. Тести 

 

1. Обов’язковим етапом під час проведення сертифікації продукції є 

1) обстеження виробництва 

2) атестація виробництва 

3) сертифікація системи керування якістю 

4) випробовування продукції з метою сертифікації 

 

2. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться для: 

1) продукції, що випускається серійно 

2) партії вітчизняної продукції 

3) партії імпортної продукції 

4) одиничного виробу 

 

3. Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін до одного року після 

проведення: 

1) обстеження виробництва 

2) випробовувань зразків продукції, відібраних органом сертифікації 

3) атестації виробництва 

4) оцінки системи якості 

 

4. Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін до двох років після 

проведення: 

1) атестації виробництва 

2) обстеження виробництва 

3) акредитації лабораторії 

4) сертифікації системи якості 
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5. Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін до трьох років після 

проведення: 

1) атестації виробництва 

2) обстеження виробництва 

3) ліцензування виробництва 

4) технічного нагляду 

 

6. Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін до п’яти років після 

проведення: 

1) обстеження виробництва 

2) атестації виробництва 

3) сертифікації системи управління якістю на підприємстві 

4) ліцензування виробництва 

 

7. Однією з форм підтвердження відповідності продукції є: 

1) обстеження виробництва продукції 

2) випробовування зразків продукції 

3) сертифікація продукції 

4) аналіз ринку продукції 

 

8. Однією з форм підтвердження відповідності продукції є: 

1) обстеження партії продукції 

2) випуск продукції 

3) аналіз контракту на поставку продукції 

4) декларування відповідності продукції 

 

9. Визначання основних принципів та дотримання правил сертифікації в Україні 

здійснюється: 

1) Міністерством паливно-енергетичного комплексу 

2) Міністерством надзвичайних ситуацій України 

3) громадськістю 

4) Департаментом технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

 

10. Стандарт, який встановлює основні принципи, структуру та правила Української 

державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО): 

1) ДСТУ 3412-96 

2) ДСТУ 3410-96 

3) ДСТУ 3413-96 

4) ДСТУ 3415-96 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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Комплексна контрольна робота № 3 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1.  Основні поняття та визначення стандартизації. 

2. Рівень якості продукції і методи його оцінки. 

2. Тести 

 

1. Стандарт, який встановлює основні вимоги до органів сертифікації продукції, 

процесів, послуг: 

1) ДСТУ 3410-96 

2) ДСТУ 3411:2004 

3) ДСТУ 3411-96 

4) ДСТУ 3412-96 

 

2. Стандарт, який встановлює вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій: 

1) ДСТУ ISO 9001-2001 

2) ДСТУ ISO 9004-2001 

3) ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 

4) ДСТУ 3415-96 

 

3. Орган державної влади, який проводить акредитацію органів сертифікації в Україні: 

1) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

2) Територіальний орган Держспоживстандарту України 

3) Міністерство економіки України 

4) Національне агентство з акредитації України 

 

4. Орган державної влади, який проводить акредитацію випробувальних лабораторій в 

Україні: 

1) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

2) Територіальний орган Держспоживстандарту України 

3) Міністерство економіки України 

4) Національне агентство з акредитації України 
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5. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні затверджує:  

1) Кабінет Міністрів України 

2) Держспоживстандарт України 

3) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

4) Президент України 

 

6. Стандарт, який встановлює основні вимоги щодо порядку проведення робіт з 

атестації виробництв в Системі УкрСЕПРО: 

1) ДСТУ 3410-96 

2) ДСТУ 3411:2004 

3) ДСТУ 3413-96 

4) ДСТУ 3414-96 

 

7. Стандарт ДСТУ 3416-96 “Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації” в 

2003 році втратив чинність в Україні, тому що: 

1) Відбувся плановий перегляд стандартів користувачами 

2) Національне агентство з акредитації України під час акредитації не визначає, в 

галузі обов’язкової або добровільної сертифікації буде надавати послуги орган 

сертифікації 

3) Стандарт не використовувався 

4) Вимога органів сертифікації, які надавали послуги в галузі добровільної 

сертифікації продукції 

 

8. Фактичний строк подання заявки на акредитацію в Національне агентство з 

акредитації України органом з підтвердження відповідності становить: 

1) місяць 

2) три місяці 

3) один рік 

4) залежить від рівня підготовленості органу з підтвердження відповідності 

 

9. Згідно з Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” не 

можуть бути акредитовані: 

1) випробувальні та калібрувальні лабораторії 

2) органи сертифікації продукції, процесів, послуг 

3) органи сертифікації систем управління 

4) правоохоронні органи 

 

10. Стандарт, що встановлює загальні вимоги до органів, які керують системами 

сертифікації продукції: 

1) ДСТУ EN 45011-2001 

2) ДСТУ 3414-96 

3) ДСТУ 3230-95 

4) ДСТУ 2462-94 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 4 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Органи державної і галузевої служби стандартизації. 

2. Вибір механізмів управління якістю. 

2. Тести 

1. Акредитація органів з оцінки відповідності із застосуванням гармонізованих з 

міжнародними та європейськими стандартами є: 

1) добровільною 

2) обов’язковою 

3) добровільною, за рішенням Національного агентства з акредитації України 

4) обов’язковою, згідно з міжнародною практикою 

2. Система керування якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 в акредитованому Національним 

агентством з акредитації України органі сертифікації: 

1) повинна бути в будь-якому разі 

2) не повинна бути ні в якому разі 

3) повинна ефективно застосовуватися, але може не бути сертифікованою 

4) повинна бути сертифікована завжди 

3. Якщо до складу випробувальної лабораторії входять 3 пересувних лабораторії й одна 

хімічна, вони отримують один атестат акредитації: 

1) у випадку, коли вони об’єднані спільним статутом і підпорядковані одному 

керівнику 

2) тому що вони з однієї галузі економіки 

3) тому що вони різні за призначенням 

4) за рішенням Національного агентства з акредитації України 

4. Акредитована випробувальна лабораторія у складі підприємства щодо продукції, яку 

виробляє це підприємство: 

1) не може проводити випробовування з метою сертифікації 

2) може проводити випробовування з метою сертифікації 

3) може проводити випробовування з метою сертифікації під наглядом органу 

сертифікації, який їх заказав 

4) може проводити випробовування з метою сертифікації під наглядом будь-якого 

органу сертифікації 
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5. Застосовування випробувальною лабораторією методів ГОСТ РФ, якщо подібні 

методи не існують в Україні: 

1) не можливо, тому що це суперечить Закону України “Про стандартизацію” 

2) не можливо, тому що це суперечить Закону України “Про метрологію та 

метрологічну діяльність” 

3) можливо, якщо такі методи оформлені відповідною внутрішньою документацією 

4) можливо, якщо такі методи оформлені відповідною внутрішньою документацією, 

як розроблені лабораторією, належним чином оцінені, і доведена їх придатність 

згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 

6. Доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу 

виконано шляхом випробовування, здійснення контролю або сертифікації, це: 

1) акредитація 

2) атестація 

3) оцінка відповідності 

4) декларація 

7. Результат економічної діяльності, яка не створює товар, але продається та 

купується під час торгівельних операцій, це: 

1) продукція 

2) послуга 

3) сертифікат 

4) атестат 

8. Закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів 

України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи 

способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, 

дотримання яких є обов’язковим, це: 

1) технічний регламент 

2) технічні умови 

3) технічні вимоги 

4) декларація 

9. Правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання 

обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу 

та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та ринкового 

нагляду, це: 

1) технічна компетентність 

2) підтвердження відповідності 

3) регуляторна політика 

4) технічне регулювання 

10. Надання органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом Міністрів України, 

органу з оцінки відповідності права виконувати певну діяльність з оцінки відповідності 

вимогам технічних регламентів, це: 

1) призначення 

2) нагляд 

3) оцінка 

4) атестація 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 5 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Нормативні документи зі стандартизації на Україні. 

2. Досвід управління якістю продукції. 

2.  Тести 

 

1. Закон України, що регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації, 

технічного регулювання, у тому числі оцінки відповідності, з застосуванням її 

результатів: 

1) „Про метрологію та метрологічну діяльність” 

2) „Про захист прав споживачів” 

3) „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” 

4) „Про ліцензування певних видів діяльності” 

 

2. Дія Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності” поширюється на: 

1) санітарні заходи 

2) фітосанітарні заходи 

3) ветеринарно-санітарні заходи 

4) діяльність у сфері технічного регулювання 

 

3. Видача документа (декларації про відповідність або сертифікату відповідності) на 

основі рішення, яке приймається після відповідних (необхідних) процедур оцінки 

відповідності, що довели виконання встановлених вимог, це: 

1) нормування 

2) проектування 

3) ліцензування 

4) підтвердження відповідності 

 

4. Будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення 

того, чи виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах чи 

стандартах, це: 

1) виконання 

2) організація діяльності 
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3) забезпечення випуску продукції 

4) оцінка відповідності 

 

5. Сукупність органів і об’єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-

технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукцією, це система: 

1) управління якістю продукції 

2) підготовки персоналу 

3) контролю за ринком 

4) фінансового аудиту 

 

6. Будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для 

задоволення суспільних потреб, це: 

1) захід 

2) продукція 

3) засада 

4) об’єкти обов’язкового ліцензування 

 

7. Суб’єкт підприємницької діяльності, відповідальний за проектування, виготовлення, 

пакування та маркування продукції, це: 

1) постачальник 

2) споживач 

3) виробник 

4) контролер 

 

8. Суб’єкт підприємницької діяльності, який вводить в обіг продукцію чи безпосередньо 

бере в цьому участь, це: 

1) постачальник 

2) виробник 

3) споживач 

4) інспекція 

 

9. Процедура, за допомогою якої виробник під свою повну відповідальність документально 

засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам, це: 

1) сертифікація 

2) декларування відповідності 

3) атестація 

4) акредитація 

 

10. Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган 

документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам, 

це: 

1) сертифікація 

2) декларування відповідності 

3) атестація 

4) акредитація 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 6 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Організація робіт зі стандартизації. 

2. Людський фактор в управлінні якістю продукції. 

2. Тести 

 

1. Документ, який підтверджує, що продукція відповідає встановленим вимогам 

конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного 

законодавством, це: 

1) атестат акредитації 

2) свідоцтво про визнання 

3) сертифікат відповідності продукції 

4) сертифікат якості 

 

2. Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається 

гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством, це: 

1) декларація про відповідність 

2) декларація про незалежність 

3) позов до суду 

4) звернення приватного підприємця 

 

3. Особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну 

для проведення робіт з сертифікації, атестована в установленому порядку та занесена 

до відповідного реєстру, це: 

1) фінансовий інспектор 

2) банківський аудитор 

3) експерт 

4) аудитор з сертифікації 

 

4. Документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження 

відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України, це: 

1) диплом конкурсу якості продукції 

2) довідка про присвоєння коду класифікації продукції 

3) свідоцтво про визнання відповідності 
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4) нормативний документ на продукцію 

 

5. Сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг є необов’язковими, це: 

1) законодавчо регульована сфера 

2) законодавчо нерегульована сфера 

3) сфера застосування продукції 

4) сфера управління якістю продукції 

 

6. Сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг є обов’язковими, це: 

1) законодавчо регульована сфера 

2) законодавчо регульована сфера 

3) сфера застосування продукції 

4) сфера управління якістю продукції 

 

7. Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері є: 

1) обов’язковою для виробника, постачальника чи уповноваженого органу 

сертифікації 

2) обов’язковою для споживача чи контролюючого органу 

3) добровільною для виробника та постачальника 

4) добровільною для споживача та контролюючого органу 

 

8. Процедура підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері: 

1) здійснюється на примусових засадах 

2) здійснюється на добровільних засадах 

3) підлягає ліцензуванню 

4) завжди здійснюється безкоштовно 

 

9. Знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних 

регламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї, це: 

1) інформаційний знак 

2) національний знак відповідності 

3) ідентифікаційне маркування 

4) знак екологічного маркування 

 

10. Опис та правила застосування національного знака підтвердження відповідності 

встановлюються: 

1) Президентом України 

2) Верховною Радою України 

3) Кабінетом Міністрів України 

4) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 7 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Вітчизняні системи стандартів. 

2. Значення та види контролю якості продукції. 

2. Тести 

 

1. Виробник зобов’язаний наносити на продукцію національний знак відповідності у 

випадках, коли продукція: 

1) належить до законодавчо регульованої сфери 

2) належить до законодавчо нерегульованої сфери 

3) транспортується 

4) експортується 

 

2. Строк дії сертифіката відповідності на продукцію: 

1) не обмежений 

2) завжди один і той самий 

3) залежить від схеми, за якою сертифікується продукція 

4) визначається керівником органу сертифікації 

 

3. Форма, зміст та строк зберігання декларації про відповідність встановлюється: 

1) Законом України „Про підтвердження відповідності” 

2) Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

3) наказом Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

4) технічним регламентом з підтвердження відповідності 

 

4. Уповноваженими органами сертифікації в Україні можуть бути: 

1) виключно резиденти України 

2) виключно нерезиденти України 

3) особи незалежно від громадянства 

4) особи без громадянства 

 

5. Виробник несе відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію 

про відповідність продукції згідно з: 

file://NTSRV3/Мои%20%20документы%20Д/2012%20год/Наказ%20№%2099-Н%20Про%20впровадження%20нових%20форм%20документив%20МОН%2025.06.2012/f378878n130.xls


1) законами України 

2) договором між постачальником та споживачем 

3) міжнародними угодами 

4) рішенням керівника органу сертифікації 

 

6. Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері 

здійснюється згідно з: 

1) договором між виробником та споживачем продукції 

2) правилами визначання вартості цих робіт, що затверджуються Кабінетом Міністрів 

України 

3) порядком сертифікації продукції іноземного походження 

4) порядком сертифікації продукції іноземного походження 

 

7. Замовниками робіт у сфері підтвердження відповідності за кошти Державного 

бюджету України є: 

1) центральні органи виконавчої влади України 

2) центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладені завдання 

технічного регулювання у визначених сферах 

3) органи місцевого самоврядування 

4) органу правового захисту громадян України, які споживають продукцію 

 

8. Державна система сертифікації продукції, що діє в Україні: 

1) Система якості 

2) Система УкрСЕПРО 

3) Система ПродСЕРТ 

4) Система Атомсертифікація 

 

9. Органи, що здійснюють обов’язкову сертифікацію можуть проводити роботи з 

добровільної сертифікації, за таких умов: 

1) можуть без обмежень 

2) можуть, якщо акредитовані в галузі відповідних груп продукції чи послуг 

3) не можуть 

4) можуть, за рішенням заявника 

 

10. Сертифікація може мати наступні негативні наслідки: 

1) перетворення на інструмент протекціонізму в торгівлі 

2) збільшення собівартості продукції 

3) стримування проникнення на ринок неякісної продукції 

4) приниження авторитету товаровиробників 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 8 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Основні методи стандартизації та їх особливості. 

2. Методи неруйнуючого контролю якості і ефективність їх застосування. 

2. Тести 

 

1. Призупинення дії або скасування сертифікату відповідності здійснює: 

1) орган сертифікації продукції, який видав сертифікат 

2) орган сертифікації систем якості 

3) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

4) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України за участю органу сертифікації, який видав сертифікат 

 

2. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: 

1) поступово збільшується 

2) затверджений назавжди 

3) постійно доповнюється органами сертифікації 

4) постійно переглядається Департаментом технічного регулювання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 

 

3. Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, містить: 

1) продукцію, яка імпортується в Україну 

2) послуги у всіх сферах діяльності 

3) окремі види продукції, які становлять підвищену небезпеку для споживачів та 

довкілля 

4) окремі види продукції, які становлять підвищену небезпеку для споживачів та 

довкілля та відповідно затверджені Департаментом технічного регулювання 

України 

 

4. Реалізація продукції, виконання робіт чи надавання послуг без сертифіката 

відповідності (його затвердженої копії): 

1) заборонена 

2) дозволена 
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3) заборонена протягом певного часу 

4) дозволена протягом певного часу 

 

5. Фальсифікацією сертифікатів відповідності є: 

1) копіювання 

2) виготовлення додатків до сертифікатів відповідності 

3) порушення ліцензійної угоди сертифікації 

4) внесення несанкціонованих змін в сертифікат 

 

6. Щодо відповідності продукції вимогам стандартів споживачів інформують: 

1) наданням сертифікатів та відповідним маркуванням продукції 

2) наданням споживачеві вимог стандартів на продукцію 

3) шляхом розміщення реклами на радіо та телебаченні 

4) шляхом наочної реклами 

 

7. Декларація підприємства-виробника повинна містити наступну обов’язкову 

інформацію: 

1) політику підприємства в сфері якості 

2) розпорядок роботі підприємства – виробника продукції 

3) особисту відповідальність керівника підприємства-виробника за відповідність 

продукції встановленим вимогам 

4) розподіл обов’язків керівництва підприємства 

 

8. Добровільну сертифікацію продукції стимулює те, що сертифікована продукція: 

1) дешевша, ніж не сертифікована 

2) більш конкурентоспроможна 

3) якісніша за ту, що не сертифікована 

4) зовнішньо більш приваблива 

 

9. Сертифікат відповідності може не містити: 

1) найменування продукції 

2) найменування продавця продукції 

3) найменування органу сертифікації, який видав цей сертифікат 

4) номера сертифіката в державному Реєстрі системи сертифікації продукції 

 

10. Не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: 

1) засоби піномийні 

2) іграшки дитячі 

3) зброя газова 

4) автомобілі 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 9 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль. 

2. Основні положення державної системи сертифікації продукції. 

2. Тести 

 

1. Підлягають обов’язковій сертифікації в Україні: 

1) трактори малогабаритні 

2) посуд фарфоровий 

3) вітчизняний хліб 

4) квіти свіжі імпортні 

 

2. Сертифікація в Україні започаткована в період років: 

1) 1985-1988 

2) 1993-1996 

3) 1999-2001 

4) 2002-2005 

 

3. Наразі в Україні діє версія стандартів ISO серії 9000: 

1) перша 

2) друга 

3) третя 

4) четверта 

 

4. Обов’язкові вимоги до систем управління якістю, за якими може бути проведена 

сертифікація систем, містяться в стандарті: 

1) ДСТУ ISO 9001-95 

2) ДСТУ ISO 9001-2001 

3) ДСТУ ISO 9000-2001 

4) ДСТУ ISO 9004-2001 

 

5. Сертифікат відповідності в Системі сертифікації УкрСЕПРО свідчить про те, що 

контроль за відповідністю продукції вимогам стандартів здійснюється: 

1) в цій Системі 
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2) на міжнародному рівні 

3) на міжурядовому рівні 

4) в споживчому середовищі 

 

6. Сертифікації імпортованої продукції в Системі УкрСЕПРО: 

1) не передбачена 

2) була передбачена, а зараз не передбачена 

3) передбачена 

4) до 2001 року була непередбачена, а зараз передбачена 

 

7. Сертифікаційні роботи в Системі УкрСЕПРО проводять: 

1) аудитори з сертифікації 

2) менеджери з сертифікації 

3) магістри з сертифікації 

4) радники з сертифікації 

 

8. Свідченням визнання закордонного сертифікату згідно з ДСТУ 3413-96 є: 

1) сертифікат відповідності або свідоцтво про його визнання, що видані в Системі 

УкрСЕПРО 

2) закордонний сертифікат відповідності 

3) протокол випробовувань продукції 

4) переклад закордонного сертифікату українською мовою 

 

9. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється з метою: 

1) доведення, що продукція, яка випускається за сертифікатом відповідності, не 

відповідає встановленим вимогам 

2) періодичного контролю, що продукція, яка випускається протягом дії сертифікату 

відповідності, відповідає встановленим вимогам 

3) щоб підприємство сплатило додаткові кошти органу сертифікації 

4) встановлення додаткових вимог до сертифікованої продукції 

 

10. Перелік продукції, яка підлягає в Україні обов’язкової сертифікації, 

розповсюджується: 

1) на всі види товарів та послуг 

2) на окремі види товарів та послуг 

3) громадян України 

4) підприємства і організації України 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 10 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Поняття уніфікації,  її види, оцінюючі показники та їх економічне значення. 

2. Принципи системи сертифікації продукції. 

2. Тести 

 

1. Порядок ввезення на митну територію України імпортованої продукції, що підлягає в 

Україні обов’язковій сертифікації, поширюється на: 

1) товари, що переміщується через митну територію України транзитом 

2) продукцію, що імпортується в Україну 

3) продукцію, що імпортується в Україну та наведена в Переліку продукції, яка 

підлягає в Україні обов’язковій сертифікації 

4) майно, яке тимчасово ввозиться на територію України 

 

2. В Україні може бути сертифікована продукція: 

1) будь-яка 

2) будь яка, якщо існують встановлені обов’язкові вимоги до неї 

3) будь яка, якщо існують встановлені вимоги до неї та орган сертифікації, здатний 

провести ці сертифікаційні роботи 

4) тільки та, що входить до Переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації 

в Україні 

 

3. Одиниця продукції, це: 

1) один штучний виріб 

2) партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності 

3) партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів 

4) вище перелічені відповіді вірні 

 

4. Сертифікацію продукції іноземного виробництва проводять: 

1) групи аудиторів, назначені територіальними органами Держспоживстандарту 

України 

2) комісії, призначені наказами Департамент технічного регулювання України 

3) аудитори, що уповноважені Міністерством економічного розвитку 

4) аудитори Міністерства економічного розвитку 
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5. Порядок сертифікації продукції іноземного виробництва: 

1) практично аналогічний до порядку сертифікації вітчизняної продукції 

2) значно відрізняється від порядку сертифікації вітчизняної продукції 

3) повністю відрізняється від порядку сертифікації вітчизняної продукції 

4) не встановлений 

 

6. Під час сертифікації продукції іноземного виробництва програми обстеження та 

атестації виробництв затверджуються: 

1) аудитором з сертифікації 

2) керівником територіального органу сертифікації 

3) територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації 

4) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

 

7. Рішення щодо проведення випробовувань продукції іноземного виробництва в певній 

акредитованій лабораторії приймається: 

1) керівником лабораторії 

2) керівником органу сертифікації 

3) Департаментом технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

4) виробником продукції 

 

8. Сертифікація продукції у Франції започаткована в такому році: 

1) 1905 

2) 1921 

3) 1939 

4) 1961 

 

9. У Франції існує знак якості: 

1) AF 

2) NF 

3) CNCE 

4) UTE 

 

10. Головним органом з сертифікації у Франції є: 

1) Французький центр зовнішньої торгівлі CNCE 

2) Французька асоціація з стандартизації ANFOR 

3) Центр інформації з норм і технічних регламентів CINR 

4) Об’єднання електротехніків UTE 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 
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Комплексна контрольна робота № 11 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Контроль технічної документації. 

2. Правила і схеми проведення сертифікації продукції. 

2. Тести 

 

1. Оцінювання відповідності продукції у Франції здійснюється такими способами: 

1) перевірянням відповідності вимогам директив ЄС 

2) деклараціями виробників щодо відповідності продукції вимогам європейських 

стандартів 

3) деклараціями виробників щодо відповідності продукції вимогам стандартів Франції 

4) всім вищенаведеним, плюс контролюванням безпечності всієї продукції, яка є в 

торгівлі 

 

2. Кількість модифікацій знаку якості NF у Франції складає: 

1) одну 

2) три 

3) дев’ять 

4) понад 110 

 

3. В Японії чинні таки види сертифікації: 

1) обов’язкова та добровільна, які здійснюють уповноважені урядом органи 

2) тільки обов’язкова, на відповідність вимогам законодавства та національних 

стандартів 

3) тільки добровільна сертифікація, яку здійснюють приватні органи сертифікації 

4) обов’язкова та добровільна, які здійснюють уповноважені урядом органи та 

приватні органи сертифікації 

 

4. За ступінню безпеки продукцію в Японії поділяють на категорії: 

1) А і В 

2) А, В і С 

3) А, В, С і D 

4) А, В, С, D і F 
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5. Особливість для серійної та експортованої продукції в Японії складає те, що: 

1) сертифікація їх добровільна 

2) вони не підлягають сертифікації 

3) сертифікація їх обов’язкова 

4) схему сертифікації вибирає виробник продукції 

 

6. Обов’язкова сертифікація в США регулюється: 

1) споживчими спілками 

2) товариствами товаровиробників 

3) органами контролю якості продукції США 

4) Федеральним урядом США 

 

7. Загальне керівництво сертифікацією продукції в США здійснює: 

1) Міжнародна організація стандартизації ISO 

2) Сертифікаційний комітет у складі головної організації з стандартизації NIST 

3) Американська асоціація акредитації лабораторій AALA 

4) Національна добровільна програма акредитації лабораторій NULAP 

 

8. Нормативну базу сертифікації в США розробляє: 

1) Американське товариство з випробовувань матеріалів ASTM 

2) Національна асоціація виробників електроустаткування NEMA 

3) Комісія з безпечності продукції широкого вжитку CPSC 

4) перелічені вище та інші 

 

9. Кількість систем сертифікації в Німеччині складає: 

1) одну 

2) дві 

3) три 

4) більше 7 

 

10. Законодавчою базою сертифікації продукції в Німеччині є закон (прийнятий в 1990 

році) щодо: 

1) відповідальності за виготовлення недоброякісної продукції 

2) охорони здоров’я та життя споживачів 

3) щодо захисту довкілля 

4) щодо безпеки праці при виробництві продукції 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 12 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Міжнародна діяльність зі стандартизації. 

2. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується. 

2. Тести 

 

1. Кількість знаків відповідності в Німеччині: 

1) один 

2) три 

3) п’ять 

4) залежно від кількості національних систем сертифікації 

 

2. Закон щодо сертифікації продукції та послуг в Російській Федерації був прийнятий у: 

1) 1980 р. 

2) 1993 р. 

3) 1999 р. 

4) 2004 р. 

 

3. Система обов’язкової сертифікації в Російській Федерації, що є найбільшою та 

очолюється Держстандартом РФ: 

1) СовАК 

2) МИБП 

3) ГОСТ Р 

4) СЗИ 

 

4. Кількість схем (моделей) обов’язкової сертифікації в системі сертифікації ГОСТ Р 

складає 

1) дві 

2) шість 

3) дванадцять 

4) понад сорок 

 

5. Кількість схем (моделей) добровільної сертифікації в Російській Федерації складає: 
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1) 10 

2) 50 

3) понад 80 

4) понад 200 

 

6. Кількість схем сертифікації продукції у відповідності з вимогами Міжнародної 

організації стандартизації складає: 

1) п’ять 

2) десять 

3) вісім 

4) сім 

 

7. УкрСЕПРО – це: 

1) орган з сертифікації продукції в Україні 

2) державна система сертифікації в Україні 

3) орган з сертифікації систем менеджменту якості в Україні 

4) система випробувальних лабораторій в Україні 

 

8. Сертифікат на систему управління якістю видають: 

1) консультаційні організації з впровадження систем управління якістю 

2) органи сертифікації продукції 

3) органи сертифікації систем управління якістю 

4) випробувальні лабораторії 

 

9. Сертифікація систем управління якістю носить характер: 

1) обов’язковий 

2) добровільний 

3) добровільний, а в деяких випадках обов’язковий 

4) обов’язковий, а в деяких випадках добровільний 

 

10. Згідно з Глобальною концепцією гармонізації правил оцінювання відповідності 

продукції в Європейському Союзі з 1989 року продукцію маркують знаком: 

1) DIN 

2) NF 

3) ЄС 

4) CЄ 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 13 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Розвиток і сучасний стан метрології. 

2. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції. 

2. Тести 

 

1. Кількість способів підтвердження відповідності продукції (модулів) за Новою 

концепцією Директив Європейського Союзу складає: 

1) 5 

2) 8 

3) 18 

4) 24 

 

2. Угода в галузі стандартизації, метрології та сертифікації в рамках СНД діє з: 

1) 1988 р. 

2) 1992 р. 

3) 1998 р. 

4) 2000 р. 

 

3. Мета здійснення екологічної сертифікації в Україні: 

1) стимулювання виробництва продукції, надання послуг та використання 

технологічних процесів, які найменше забруднюють довкілля та гарантують 

безпечність продукції (послуг) для життя, здоров’я, майна та довкілля 

2) стимулювання виробництва продукції, надання послуг та використання 

технологічних процесів, які підвищують собівартість та конкурентоспроможність 

продукції 

3) стимулювання виробництва продукції, надання послуг та використання 

технологічних процесів, які забезпечують екологічне маркування 

4) стимулювання виробництва продукції, надання послуг та використання 

технологічних процесів, які рекомендуються споживачам з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

4. Сертифікація системи управління якістю сприяє: 

1) зниженню собівартості продукції 
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2) підвищенню відпускної ціни продукції 

3) зниженню підробок продукції 

4) зниженню підробок продукції 

 

5. Сертифікація продукції – це: 

1) сукупність дій та процедур з метою підтвердження того, що продукт або послуга 

відповідають певним стандартним або технічним умовам 

2) технічна операція, яка полягає у визначанні одного або декількох показників якості 

продукції у відповідності зі встановленою процедурою 

3) забезпечення сумісності, взаємозамінності, надійності, норм безпеки та екологічних 

вимог, єдності характеристик та властивостей якості продукції, робіт, процесів, 

послуг 

4) методи та вид діяльності оперативного характеру, які використовуються для 

виконання вимог з якості 

 

6. Перевищення за період дії сертифіката відповідності чистого дисконтованого 

прибутку від реалізації продукції на ринках промислово розвинених країн та економії на 

умовно-постійних витратах над витратами, що пов’язані з виробництвом та експортом 

продукції, а також витратами на її сертифікацію, це: 

1) собівартість продукції 

2) вартість робіт з сертифікації продукції 

3) економічний ефект від сертифікації продукції 

4) економічний ефект від випуску продукції 

 

7. В Україні система екологічного керування регламентована стандартами ДСТУ ISO 

серії: 

1) 9000 

2) 10000 

3) 14000 

4) 18000 

 

8. В Україні система управління якістю регламентована стандартами ДСТУ ISO серії: 

1) 9000 

2) 10000 

3) 14000 

4) 18000 

 

9. Обов’язковій сертифікації в Україні підлягають наступні послуги: 

1) послуги з перекладу текстів 

2) послуги готелів та харчування 

3) послуги з лікування 

4) послуги з прибирання вулиць 

 

10. Вимоги до досвіду аудиторів з сертифікації систем управління якістю встановлені в: 

1) ДСТУ ISO 19011 

2) ДСТУ ISO 10001 

3) ДСТУ ISO 22000 

4) ДСТУ ISO 14012 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 14 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1.  Значення стандартизації продукції у підвищенні її якості та 

конкурентоспроможності. 

2. Вибір механізмів управління якістю. 

2. Тести 

 

1. Обов’язковим етапом при проведенні обстеження виробництва продукції є: 

1) бракування продукції 

2) складання та затвердження програми обстеження 

3) розглядання апеляцій щодо неякісної продукції 

4) узгодження асортименту продукції 

 

2. При обстеженні виробництва програма обстеження повинна містити об’єкти 

перевірки згідно з вимогами: 

1) ДСТУ ISO 17025 

2) ДСТУ ISO 9001 

3) ДСТУ 3412 

4) ДСТУ 3215 

 

3. Обстеження виробництва під час сертифікації має таку послідовність етапів: 

1) попередня оцінка, складання результатів обстеження виробництва 

2) попередня оцінка, перевірка і оцінка виробництва 

3) перевірка і оцінка виробництва, складання результатів обстеження виробництва 

4) попередня оцінка, перевірка і оцінка виробництва, складання результатів обстеження 

виробництва 

 

4. Мінімальний перелік об’єктів перевірки при обстежені виробництва з метою 

сертифікації продукції встановлено стандартом: 

1) ДСТУ ISO 17025 

2) ДСТУ ISO 9001 

3) ДСТУ 3413 

4) ДСТУ 3215 
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5. Оплата праці персоналу, який здійснює процедури оцінки відповідності продукції: 

1) не повинна залежати від кількості та результатів здійснених процедур оцінки 

відповідності 

2) повинна залежати від кількості та результатів здійснених процедур оцінки 

відповідності 

3) не повинна залежати від кількості, але повинна залежати від результатів здійснених 

процедур оцінки відповідності 

4) не повинна залежати від результатів здійснених процедур оцінки відповідності, але 

повинна залежати від їх кількості 

 

6. Нинішня назва органу, який раніше називався Державним комітетом з питань 

стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт): 

1) Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

2) Державний комітет України з питань споживчого захисту та технічних регламентів 

3) Державний комітет України з питань споживчого захисту населення та технічних 

норм 

4) Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України  

 

7. Заявка на сертифікацію подається: 

1) в управляння по сертифікації. 

2) в Центр стандартизації, метрології і сертифікації (ЦСМС). 

3) в акредитований орган по сертифікації. 

4) в науково-технічну комісію. 

 

8. Заявка на сертифікацію продукції в разі відсутності акредитованого органу з 

сертифікації подається: 

1) в управляння по сертифікації. 

2) в Центр стандартизації, метрології і сертифікації (ЦСМС). 

3) в управління захисту прав споживачів. 

4) в Департамент технічного регулювання України. 

 

9. Випробування зразків продукції, яка сертифікується, проводиться: 

1) в лабораторії підприємства.  

2) в акредитованій лабораторії.  

3) в акредитованому органі по сертифікації.  

4) в лабораторії ЦСМС.  

 

10. Рішення про видачу сертифікату відповідності приймає: 

1) акредитована лабораторія.  

2) управління по сертифікації державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики.  

3) центр стандартизації, метрології, сертифікації (ЦСМС). 

4) орган з сертифікації. 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 15 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1.  Основні фактори, що зумовлюють якість продукції. 

2. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації продукції. 

2. Тести 

 

1. На товар, імпортований з держав СНД, що має сертифікат, виданий в одній з держав 

СНД, необхідно отримати: 

1) свідоцтво про визнання.  

2) сертифікат відповідності.  

3) додаткового документу не треба.  

4) сертифікат визнання.  

 

2. За якість проведених випробувань сертифікованої продукції відповідальність несе: 

1) замовник сертифікації.  

2) лабораторія підприємства.  

3) орган сертифікації.  

4) акредитована лабораторія. 

 

3. Сертифікацію продукції в системі УкрСЕПРО проводить: 

1) управління з сертифікації Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики.  

2) центр стандартизації, метрології, сертифікації (ЦСМС). 

3) акредитовані в системі сертифікації органи по сертифікації.  

4) науково-технічна комісія.  

 

4. Фінансує проведення робіт з сертифікації: 

1) Орган з сертифікації.  

2) Замовник сертифікації.  

3) Акредитована лабораторія.  

4) Управляння з сертифікації Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики. 

 

5. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснює: 
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1) Акредитована випробувальна лабораторія.  

2) Підприємство-замовник.  

3) Акредитований орган з сертифікації.  

4) Центр стандартизації, метрології, сертифікації.  

 

6. Атестат акредитації видається на термін: 

1) До одного року.  

2) До двох років.  

3) До трьох років.  

4) Більше ніж на три роки.  

 

7. “Добровільна сертифікація” це: 

1) Сертифікація за ініціативою виробника за показниками, які не входять у перелік 

показників безпеки.  

2) Сертифікація за ініціативою центрів стандартизації, метрології і сертифікації 

(ЦСМС) за всіма показниками.  

3) Сертифікація за ініціативою органа з сертифікації за всіма показниками.  

4) Сертифікація за ініціативою випробувального центру або лабораторії.  

 

8. Сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, 

визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також 

процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю, це: 

1) Якість 

2) Система якості 

3) Система управління якістю 

4) Система управління довкіллям 

 

9. Сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-

технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції, це: 

1) Якість 

2) Система якості 

3) Система управління якістю 

4) Система управління довкіллям 

 

10. Сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів 

для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики, це: 

1) Якість 

2) Система якості 

3) Система управління якістю 

4) Система управління довкіллям 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 16 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1.  Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції. 

2. Основні методи стандартизації та їх особливості. 

2. Тести 

 

1. Діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, 

системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають 

встановленим законодавством вимогам, це: 

1) Акредитація 

2) Підтвердження відповідності 

3) Декларування відповідності 

4) Сертифікація 

 

2. Процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа під свою повну 

відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим 

законодавством вимогам: 

1) Акредитація 

2) Підтвердження відповідності 

3) Декларування відповідності 

4) Сертифікація 

 

3. Найбільш точний перелік суб’єктів сертифікації: 

1) Перша сторона, друга сторона, третя сторона. 

2) Виробники продукції, виконавці послуг; замовники-продавці, третя сторона.  

3) Виробники продукції, виконавці послуг, третя сторона.  

4) Виробник.  

 

4. Початковий етап сертифікаційних випробувань об’єктів: 

1) Ідентифікація.  

2) Випробування продукції.  

3) Обстеження виробництва.  

4) Визначення якості.  
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5. Системи сертифікації однорідної продукції реєструються: 

1) Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики.  

2) Кабінетом Міністрів України.  

3) Науково-методичним та інформаційним центром.  

4) Хімічною лабораторією.  

 

6. Показник безпеки, що підлягає підтвердженню при сертифікації посуду з пластмас: 

1) Вміст шкідливих речовин, термостійкість.  

2) Міцність кріплення ручок, вміст шкідливих речовин, термостійкість.   

3) Вміст шкідливих речовин.  

4) Вміст поверхнево-активних речовин. 

 

7. Сертифікат відповідності на одиничний вибір видається: 

1) Органом з сертифікації.  

2) Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики.  

3) Територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації.  

4) Податковою адміністрацією за місцем виробництва товару. 

 

8. Конкурентна фірма, яка бажає підвищити конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку завдяки сертифікації, повинна здійснювати: 

1) Добровільну сертифікацію виробів.  

2) Самосертифікацію.  

3) Сертифікацію системи якості.  

4) Акредитацію своєї випробувальної лабораторії. 

 

9. Сукупність заходів з систематичного вдосконалення виробу, пошуку нових каналів його 

збуту: 

1) Управління якістю. 

2) Управління сертифікацією. 

3) Управління конкурентоспроможністю. 

4) Управління стандартизацією. 

 

10. Сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів 

для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики 

1) Система управління довкіллям 

2) Система якості 

3) Якість 

4) Система управління якістю 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 17 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Рівень якості продукції і методи його оцінки. 

2. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль. 

2. Тести 
 

1. Виробник не має права на використання сертифіката на систему якості у випадку: 

1) при закінченні строку дії. 

2) при зміні керівництва підприємства. 

3) при випуску нової партії. 

4) при збільшенні обсягу виробництв. 

 

2. До складу комісії при проведенні сертифікації систем якості обов’язково включений: 

1) експерт-товарознавець, атестований в системі. 

2) один аудитор, атестований в системі. 

3) контролер. 

4) два аудитори, атестовані в системі. 

 

3. Оцінка відповідності з метою встановлення, що продукція, процес або послуга 

продовжують відповідати даним потребам, це: 

1) Контроль. 

2) Нагляд за відповідністю. 

3) Оцінювання за зразком. 

4) Перевірка відповідності. 

 

4. Сукупність заходів з систематичного вдосконалення виробу, пошуку нових каналів його 

збуту – це: 

1) Управління стандартизацією. 

2) Управління сертифікацією. 

3) Управління якістю. 

4) Управління конкурентоспроможністю. 

 

5. Хто має право, крім органу з сертифікації проводити технічний нагляд за 

сертифікованими системами якості підприємства: 

1) Акредитована лабораторія. 
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2) Санітарно-епідеміологічна служба. 

3) Лабораторія по визначенню якості продукції. 

4) Центр стандартизації, метрології та сертифікації Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики. 

 

6. Товар, що не підлягає обов’язковій сертифікації: 

1) Коляски дитячі 

2) Сіль кухонна харчова 

3) шампуні 

4) Засоби для укладання волосся  

 

7. Товар, що не підлягає обов’язковій сертифікації: 

1) Автомобілі вантажні 

2) Ковбаси сиров’ялені 

3) Двигуни з іскровим запалюванням 

4) Консерви плодові та ягідні 

 

8. Товар, що не підлягає обов’язковій сертифікації: 

1) Вина виноградні 

2) Консерви рибні для дитячого харчування 

3) Взуття дитяче 

4) Тютюнові вироби 

 

9. Товар, що не підлягає обов’язковій сертифікації: 

1) Коньяки, коньячні напої 

2) Палива для реактивних двигунів 

3) Оливи моторні 

4) Посуд господарський чавунний 

 

10. Товар, що не підлягає обов’язковій сертифікації: 

1) Вогнегасники, суміші та заряди до них 

2) Скло для дорожніх транспортних засобів 

3) Прилади зовнішні світлові 

4) Вироби трикотажні 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 18 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Статистичні методи контролю якості продукції та їх економічна ефективність. 

2. Поняття уніфікації,  її види, оцінюючі показники та їх економічне значення. 

2. Тести 

 

1. Сертифікація продукції вітчизняного виробництва, персоналу та послуг в Системі 

УкрСЕПРО здійснюється органом з сертифікації: 

1) призначеним Національним органом України з сертифікації 

2) уповноваженим Національним органом України з сертифікації 

3) атестованим 

4) обраним Міністерством освіти і науки України 

 

2. Сертифікація імпортної продукції в Системі УкрСЕПРО здійснюється органом з 

сертифікації: 

1) призначеним Національним органом України з сертифікації 

2) уповноваженим Національним органом України з сертифікації 

3) атестованим 

4) обраним Міністерством освіти і науки України 

 

3. Діяльність призначеного (уповноваженого) органу сертифікації здійснюється під 

контролем: 

1) Міністерства освіти і науки України 

2) Територіального органу Департаменту технічного регулювання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України  

3) Національного органу України з сертифікації 

4) Міністерства охорони здоров’я України 

 

4. Орган сертифікації може бути призначений за умови, якщо він має досвід сертифікації 

закріпленої за ним продукції не менше: 

1) одного року 

2) двох років 

3) трьох років 

4) чотирьох років 
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5. Умови застосування знака відповідності визначаються: 

1) Заявником; 

2) Департаментом з технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

3) Органом з сертифікації продукції; 

4) Органом з сертифікації системи управління якістю. 

 

6. Закон України, що регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації, 

технічного регулювання, у тому числі оцінки відповідності, з застосуванням її 

результатів: 

1) „Про метрологію та метрологічну діяльність” 

2) „Про захист прав споживачів” 

3) „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” 

4) „Про ліцензування певних видів діяльності” 

 

7. Дія Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності” поширюється на: 

1) санітарні заходи 

2) фітосанітарні заходи 

3) ветеринарно-санітарні заходи 

4) діяльність у сфері технічного регулювання 

 

8. Видача документа (декларації про відповідність або сертифікату відповідності) на 

основі рішення, яке приймається після відповідних (необхідних) процедур оцінки 

відповідності, що довели виконання встановлених вимог, це: 

1) нормування 

2) проектування 

3) ліцензування 

4) підтвердження відповідності 

 

9. Будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення 

того, чи виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах чи 

стандартах, це: 

1) виконання 

2) організація діяльності 

3) забезпечення випуску продукції 

4) оцінка відповідності 

 

10. Сукупність органів і об’єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-

технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукцією, це система: 

1) управління якістю продукції 

2) підготовки персоналу 

3) контролю за ринком 

4) фінансового аудиту 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 19 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Методи неруйнуючого контролю якості і ефективність їх застосування. 

2. Контроль технічної документації. 

2. Тести 

 

1. Будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для 

задоволення суспільних потреб, це: 

1) захід 

2) продукція 

3) засада 

4) об’єкти обов’язкового ліцензування 

 

2. Суб’єкт підприємницької діяльності, відповідальний за проектування, виготовлення, 

пакування та маркування продукції, це: 

1) постачальник 

2) споживач 

3) виробник 

4) контролер 

 

3. Суб’єкт підприємницької діяльності, який вводить в обіг продукцію чи безпосередньо 

бере в цьому участь, це: 

1) постачальник 

2) виробник 

3) споживач 

4) інспекція 

 

4. Процедура, за допомогою якої виробник під свою повну відповідальність документально 

засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам, це: 

1) сертифікація 

2) декларування відповідності 

3) атестація 

4) акредитація 
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5. Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально 

засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам, це: 

1) сертифікація 

2) декларування відповідності 

3) атестація 

4) акредитація 

 

6. Документ, який підтверджує, що продукція відповідає встановленим вимогам 

конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного 

законодавством, це: 

1) атестат акредитації 

2) свідоцтво про визнання 

3) сертифікат відповідності продукції 

4) сертифікат якості 

 

7. Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається 

гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством, це: 

1) декларація про відповідність 

2) декларація про незалежність 

3) позов до суду 

4) звернення приватного підприємця 

 

8. Особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну 

для проведення робіт з сертифікації, атестована в установленому порядку та занесена 

до відповідного реєстру, це: 

1) фінансовий інспектор 

2) банківський аудитор 

3) експерт 

4) аудитор з сертифікації 

 

9. Документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження 

відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України, це: 

1) диплом конкурсу якості продукції 

2) довідка про присвоєння коду класифікації продукції 

3) свідоцтво про визнання відповідності 

4) нормативний документ на продукцію 

 

10. Сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг є необов’язковими, це: 

1) законодавчо регульована сфера 

2) законодавчо нерегульована сфера 

3) сфера застосування продукції 

4) сфера управління якістю продукції 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 

квітня 2019 року № 88-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Напрям(и) підготовки     6.051401 «Біотехнологія» 

Програми професійного спрямування     6.051401 «Біотехнологія» 

   ступеня  бакалавр 

 

Комплексна контрольна робота № 20 

з навчальної дисципліни 

«Стандартизація та сертифікація продукції та послуг» 
 

1. Теоретичне завдання 

1. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції. 

2. Міжнародна діяльність зі стандартизації. 

2. Тести 

 

1. Виробник зобов’язаний наносити на продукцію національний знак відповідності у 

випадках, коли продукція: 

1) належить до законодавчо регульованої сфери 

2) належить до законодавчо нерегульованої сфери 

3) транспортується 

4) експортується 

 

2. Строк дії сертифіката відповідності на продукцію: 

1) не обмежений 

2) завжди один і той самий 

3) залежить від схеми, за якою сертифікується продукція 

4) визначається керівником органу сертифікації 

 

3. Форма, зміст та строк зберігання декларації про відповідність встановлюється: 

1) Законом України „Про підтвердження відповідності” 

2) Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

3) наказом Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 

4) технічним регламентом з підтвердження відповідності 

 

4. Уповноваженими органами сертифікації в Україні можуть бути: 

1) виключно резиденти України 

2) виключно нерезиденти України 

3) особи незалежно від громадянства 

4) особи без громадянства 

 

5. Виробник несе відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію 

про відповідність продукції згідно з: 

1) законами України 
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2) договором між постачальником та споживачем 

3) міжнародними угодами 

4) рішенням керівника органу сертифікації 

 

6. Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері 

здійснюється згідно з: 

1) договором між виробником та споживачем продукції 

2) правилами визначання вартості цих робіт, що затверджуються Кабінетом Міністрів 

України 

3) порядком сертифікації продукції іноземного походження 

4) порядком сертифікації продукції іноземного походження 

 

7. Рішення щодо проведення випробовувань продукції іноземного виробництва в певній 

акредитованій лабораторії приймається: 

1) керівником лабораторії 

2) керівником органу сертифікації 

3) Департаментом технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

4) виробником продукції 

 

8. Сертифікація продукції у Франції започаткована в такому році: 

1) 1905 

2) 1921 

3) 1939 

4) 1961 

 

9. У Франції існує знак якості: 

1) AF 

2) NF 

3) CNCE 

4) UTE 

 

10. Головним органом з сертифікації у Франції є: 

1) Французький центр зовнішньої торгівлі CNCE 

2) Французька асоціація з стандартизації ANFOR 

3) Центр інформації з норм і технічних регламентів CINR 

4) Об’єднання електротехніків UTE 

 

 

Завідувач кафедри       Г.О. Бірта 

 

Провідний викладач      А.О. Семенов 

 

 

 


