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У 2017 році Науково-методичний центр Служби стандартних зразків 

України, згідно з Замовленням № 2М від 15.03.2017 Мінекономрозвитку України, 

провів наукові дослідження щодо створення стандартних зразків через вивчення 

шляхів удосконалення раніше існуючої системи стандартних зразків України з 

науковим обгрунтуванням вибору оптимального варіанту заснованої на 

європейських вимогах організації системи референтних матеріалів (стандартних 

зразків) України та розробленням методичних рекомендацій ННЦ "Інститут 

метрології" щодо створення і застосування референтних матеріалів та за межами 

Замовлення виконав роботи з надання науково-методичних консультацій щодо 

застосування СЗ; взяв участь у діяльності міжнародного співробітництва з питань 

розроблення та застосування СЗ, конференціях. 

На виконання цих функцій здійснено 

1. На етапах наукової роботи досліджено організацію системи створення 

референтних матеріалів в країнах Європейського Союзу. В ході  дослідження 

структури систем стандартних зразків у країнах Європейського Союзу було 

виконано термінологічний аналіз застосовуваного ними поняття "reference 

material" ("референтний матеріал", "матеріал порівняння"). Показано помилковість 

і непридатність використовуваного раніше в Україні терміну "стандартний зразок" 

для тотожного, ідентичного відображення цього базового поняття і терміну 

сучасної метрологічної системи країн Європейського Союзу, виключно від якого в 

європейській і світовій практиці утворені всі відповідні назви референтних 

матеріалів (матеріалів порівняння) різних рівнів метрологічної призначеності, 

розглянуто питання значимості референтних матеріалів як інструментів 

забезпечення точності результатів аналізу, ефективного використовування їх як 

об'єктів дослідження при оцінюванні кваліфікації лабораторій, при контролюванні 

якості результатів вимірювань і міжлабораторних звіреннях.  

Наукове дослідження структури систем референтних матеріалів здійснено 

через порівняльний аналіз особливостей побудови існуючої в Україні системи 

стандартних зразків і системи референтних матеріалів, створеної провідними 

метрологічними інститутами країн Європейського Союзу. У ході досліджень було 

визначено  п'ять можливих варіантів зміни існуючої системи стандартних зразків 

України: від "нульового" до "максимально можливого" для подальшого вибору 

найбільш відповідного варіанту її перетворення з метою впровадження 

європейських принципів і настанов та міжнародних стандартів в роботі з 

референтними матеріалами. 
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Відповідно до етапів Замовлення з використанням запропонованого Т. Сааті 

методу аналізу ієрархій (МАІ) були визначені і обгрунтовані кількісні значення 

критеріїв для вибору оптимального варіанту організації розроблення, виготовлення 

і застосування референтних матеріалів розробниками України, побудовано 

ієрархічну структуру з семи критеріїв для вибору оптимальної системи 

референтних матеріалів, найбільш значними з яких виявилися наступні: 

·забезпеченість бюджетним фінансуванням, 

·забезпечення простежуваності, 

·кількість первинних РМ, які необхідно створити, 

·склад потрібної лабораторної технічної бази.  

За результатами виконаних з використанням цих критеріїв методом аналізу 

ієрархій розрахунків отриманих пріоритетів виявлено пріоритетний (оптимальний, 

найбільш підходящий) варіант оптимізації системи референтних матеріалів 

України. До групи країн з подібними системами референтних матеріалів входять 

такі країни, як Чехія, Словаччина, Польща, Швеція, Ірландія. У цьому варіанті 

Науково-методичний центр за результатами аналізу потреб країни має розробити 

шість основоположних видів первинних референтних матеріалів, необхідних для 

створення схеми забезпечення простежуваності створюваних і застосовуваних в 

Україні референтних матеріалів, аналогічно Системі референтних матеріалів Чехії. 

Наступним, близьким до "оптимального", є "максимально можливий" (NIST) 

варіант, третім є "бажаний" варіант.  

За результатами цих досліджень орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, має здійснити 

вибір конкретної побудови системи референтних матеріалів, яку необхідно 

провадити в Україні і яка буде відповідати поставленим цілям і наявним 

можливостям у цій сфері. 

Реалізація найбільш прийнятного варіанту системи референтних матеріалів 

дозволить забезпечити Україну основними первинними референтними 

матеріалами, з використанням яких може бути забезпечена простежуваність 

значної частки всіх референтних матеріалів, створення яких необхідно для 

задоволення потреб користувачів референтними матеріалами в Україні. 

Простежуваність інших референтних матеріалів забезпечується використанням 

закуповуваних референтних матеріалів, що простежуються до систем первинних 

зразків провідних країн Європейського Союзу та США.  

2.  На основі отриманих в результаті проведених досліджень даних були 

розроблені і затверджені Методичні рекомендації ННЦ "Інститут метрології" зі 

створення і застосування референтних матеріалів.  

3. З метою інформаційного забезпечення щодо застосування стандартних 

зразків надано письмові та усні (у т.ч. за телефонними запитами) консультації 

понад 43 підприємствам з питань, що стосуються особливостей застосування 

стандартних зразків у зв'язку з новим Законом про метрологію та інших аспектів 
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практичного застосування стандартних зразків і закордонних референтних 

матеріалів. Надано консультації з питань діяльності координаторів 

міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР) із застосуванням 

стандартних зразків та застосуваня статистичних методів оброблення результатів 

МПР. 

Проведено експертизу та надано консультації щодо складання звітів про 

результати виконання Програми міжлабораторних порівнянь результатів 

вимірювань показників якості вугілля та коксу, проведених координатором 

міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР) – ДП "УХІН", 

м. Харків та про результати виконання Програми міжлабораторних порівнянь 

результатів вимірювань показників хімічного складу матеріалів гірничо-

металургійного виробництва в випробувальних та вимірювальних лабораторіях, 

проведених координатором міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань 

(МПР) – ВЦ "УкрНДІМет" ДП "УкрНТЦ "ЕНЕРГОСТАЛЬ", м. Харків. 

4. У звітний період Науково-методичним центром Служби стандартних 

зразків України було підготовлено проекти пропозицій (в частині стандартних 

зразків) до 45-го засідання Науково-технічної комісії з метрології, 51-го засідання 

Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та 46-го 

засідання НТКМетр стосовно виконання завдань щодо реалізації "Программы по 

созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы" та питань щодо актуалізації 

Реєстру МСЗ. 

Після розгляду та опрацювання матеріалів, наданих розробниками 

Республіки Казахстан та Російської Федерації Науково-методичним центром ССЗ 

було підготовлено позитивні висновки з рекомендованими пропозиціями щодо 

можливості визнання одного типу СЗ РК та 7 типів СЗ РФ в якості міждержавних 

СЗ, які було надіслано для розгляду до Мінекономрозвитку України. 

5. У 2017 році представник Науково-методичного центру Служби СЗ 

А. Івков зі  співавторами Проценко В.Н., Новікова І.В. з доповіддю "Точність 

клінічних лабораторних досліджень в Україні. Апробація пропозицій вимог до 

точності" взяв участь у VI Міжнародній науково-технічній конференції 

"Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи MIBTC-2017" Тези 

доповідей (24-25 жовтня 2017, Харків) та з доповіддю "Щодо проекту вимог до 

точності клінічних лабораторних досліджень в Україні та його апробації" взяв 

участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 65-

річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної 

діагностики (м. Харків, Україна 09-10 листопада 2017). 

Керівник роботи, 

В. о. начальника НДЛ-41  

"Науково-методичний центр ССЗ", 

пров. науковий співробітник     А. Г. Івков 


