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ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ 
 

Правило прийняття рішення - задокументовані правила, в яких описано як невизначеність 
вимірювання буде співвідноситися з прийняттям чи відбракуванням продукту у відповідності з 
специфікатором та результатами вимірювання. 

ВЛ ТОВ «ФАРМЕР.УА» декларує використання правила прийняття рішення про відповідність 
продукту вимогам (нормативним документам) з допустимим інтервалом без захисної смуги 
(бінарна система прийняття рішення), враховуючи розширену невизначеність вимірювань.  

Дане Правило прийняття рішення мінімізує ризики постачальника послуг (α). 
Правила прийняття рішення: 

а) Продукт відповідає зазначеним вимогам – значення невизначеності результатів 
випробувань повністю знаходиться в діапазоні допустимих значень. Відповідність вимогам 
гарантовано. 

б) Продукт не відповідає зазначеним вимогам – значення невизначеності результатів 
випробувань повністю знаходиться за межами діапазону допустимих значень. Не відповідає 
вимогам.  

в) Результат не остаточний – значення невизначеності результатів випробувань є 
граничним. Оцінка відповідності продукту вимогам є не остаточною та не дає можливості 
стверджувати про відповідність чи не відповідність вимогам. 

 
Задана одиночна верхня межа допуску, TU, та очікуване вимірювання y зі стандартною 

невизначеністю вимірювання u(y), рішення має визначити  ймовірність відповідності (Pc), 
припускаючи ймовірність помилки типу І (α). 

 
 
 

   Зона прийнятності   Зона відбракування 
 

         
 
 
 
          y     Tu 
  Приклад з одиночним верхнім допуском 
 
Рішення 
 
Прийняти, якщо гіпотеза H0: P(Y ≤ TU) ≥ (1-α) вірна; 
 
Відбракувати, якщо гіпотеза H0  невірна, P(Y ≤ TU) < (1-α). 
 

Вираз для перевірки: Pc = P(η ≤ TU) = Ф
(Tu− y

u ( y)
)
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Задана одиночна нижня межа допуску, TL, та очікуване вимірювання y зі стандартною 
невизначеністю вимірювання u(y), рішення має визначити ймовірність відповідності (Pc), 
припускаючи ймовірність помилки типу І (α). 
 
   Зона відбракування   Зона прийнятності 
 
         
 
 
 
          TL   y   
   

Приклад з одиночним нижнім допуском 
 

Рішення 
 
Прийняти, якщо гіпотеза H0: P(Y  ≥ TL) ≥ (1-α) вірна; 
 
Відбракувати, якщо гіпотеза H0 невірна, P(Y  ≥ TL) < (1-α). 

Вираз для перевірки: Pc = P(η  ≥ TL) = 1- P(η  ≥ TL) = 1-- Ф
(
T L− y
u ( y)

)
= Ф

(
y− T L

u ( y)
)

 
 
 

Правило прийняття рішень відповідає вимогам документів: 
1. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій. 
2. ISO/IEC Guide 98-4:2012 (JCGM 106) Uncertainty of measurement. Part 4: Role of 

measurement uncertainty in conformity assesment (ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 Невизначеність 
вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності. 

3. EUROLAB Technical Report No. 1/2017 – Decision rules applied to conformity 
assessment 
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