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РОЗРОБКА СТАНДАРТУ ПІДПРИЄМСТВА ”PLOMBIX” ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ 

СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

DEVELOPMENT THE STANDARD OF THE ENTERPRISE “PLOMBIX” FOR 

INSTALLATION OF THE OBSERVATION SYSTEMS 

Науковий керівник – пріват-проф. каф. «Металорізальні верстати, метрологія та 

сертифікація», канд. техн. наук Гугнін В. П., Huhnin V. P. 

Студент - Лазуткін В. С., Lazutkin V. S. 

 

Анотація:Стандарт як нормативно-технічний документ встановлює комплекс норм, 

правил, вимог до об'єкта стандартизації. За сферою дії розрізняють стандарти міжнародні, 

державні (ДСТУ),  галузеві (ГСТ)  і підприємств (СТП).  Ця робота присвячена розробці 

стандарту підприємства “PLOMBIX” з встановлення системи спостереження яка націлена на 

те щоб описати та поліпшити якість процедури встановлення цієї системиспоживачам. 

Ключові слова:розробка стандарту, система спостереження, стандарт 

підприємства,якість. 

Annotation:In the field of application, the standards action as international, state, industry 

and enterprises standards. This work is devoted to the development the standard of the enterprise 

“PLOMBIX” for installation of the observation systems, which aims to improve the quality of the 

procedure for installing this system to consumers. 

Key words:standard development, observation systems, standard of the enterprise, quality. 

Стандарти організацій, у тому числі комерційних, громадських, наукових організацій, 

саморегульованих організацій, об'єднань юридичних осіб, можуть розроблятися та 

затверджуватися самими собою, виходячи з необхідності застосування цих стандартів для 

цілей, для вдосконалення виробництва та забезпечення якості продукції, виконання робіт, 

надання послуг, а також для розповсюдження та використання отриманих в різних областях 

знань результатів досліджень (випробувань), вимірів та розробки. 
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Об'єктами стандартизації на підприємстві є: 

- загальні функції організації і виконання робіт по забезпеченню 

якості продукції (процесів, послуг), формування і вдосконалювання системи якості; 

- функції управління і забезпечення діяльності підприємства; 

- продукція (напівфабрикати, матеріали, комплектуючі вироби, деталі, складальні 

одиниці); 

- процеси виробничого циклу; 

- технологічне оснащення, вироблені та які використовуються на даному 

підприємстві; 

- послуги, що надаються на підприємстві. 

На продукцію, призначену до самостійної поставки, стандарти підприємства не 

розробляють. 

Стандарт підприємства не повинен суперечити обов'язковим вимогам державних, 

діючих  в Україні міждержавних та галузевих стандартів. 

В даній роботі будуть розглядатися питання розробці стандарту з встановлення 

системи спостереження яка націлена на те щоб описати та поліпшити якість процедури 

встановлення цієї системи. Впровадження стандарту планується на підприємстві 

"PLOMBIX". 


