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1. Основні поняття і визначення в галузі стандартизації 

 

Стандартизація – діяльність, яка направлена на досягнення оптимального 

ступеня упорядження в визначеній галузі шляхом встановлення положень для 

загального і багатократного використання відносно до реально існуючих чи 

потенційних задач (по ISO/IEC GUID2:1996). 

Стандартизація в Україні здійснюється в цілях забезпечення: 

 безпеки продукції, робіт та послуг для оточуючого середовища, життя, 

здоров’я та майна; 

 технічної і інформаційної сумісності, а також взаємозаміняємості продукції; 

 якості продукції, робіт і послуг у відповідності з рівнем розвитку науки, 

техніки і технології; 

 єдності вимірювань; 

 економії всіх видів ресурсів; 

 безпеки господарських об’єктів з обліком ризику виникнення природних і 

техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій; 

 обороноздатності і мобілізаційної готовності країни. 

Важливими кінцевими результатами діяльності зі стандартизації є підвищення 

ступеня відповідності об’єктів стандартизації їх цільовому чи функціональному 

призначенню, усунення технічних бар’єрів в торгівлі, а також сприянню науково-

технічному і соціальному прогресу і співпраці.  

Об’єкт стандартизації – конкретна продукція, конкретні послуги, роботи 

(виробничий процес) чи групи однорідної конкретної продукції, групи однорідних 

конкретних послуг, групи однорідних конкретних виробничих процесів. 

Аспект стандартизації – напрямок стандартизації вибраного об’єкту 

стандартизації, який характеризує деякі властивості (чи групу властивостей) даного 

об’єкту. 

Наприклад: 

 терміни та визначення; 

 умовні позначення і скорочення; 

 класифікація, вимоги до головних параметрів і розмірів; 

 вимоги до основних показників рівня якості; 

 вимоги до основних показників рівня економічності; 



 вимоги до методів і засобів зберігання і транспортування; 

 вимоги до маркування продукції; 

 вимоги до тари та ін. 

Нормативний документ зі стандартизації – це документ, який містить 

правила, загальні принципи, характеристики, які торкаються об’єктів стандартизації, 

визначених видів діяльності  чи їх результатів, і доступний широкому колу 

споживачів. 

Стандарт – нормативний документ зі стандартизації, який розроблено, як 

правило, на основі відсутності протиріч у більшості зацікавлених сторін і 

затверджений признаним органом, в якому встановлені для загального і 

багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, 

що стосуються різних видів діяльності або їх результатів для досягнення оптимального 

ступеня упорядження у визначеній галузі. 

Міжнародний і регіональний стандарти – стандарти, які прийняті, відповідно, 

міжнародною чи регіональною організацією зі стандартизації.     

Технічний регламент – документ, який встановлює характеристики продукції 

чи пов’язані з нею процеси і методи виробництва. Він може також містити вимоги  до 

термінології, символів, упаковки, маркування чи етикування продукції. Дотримання 

технічного регламенту обов’язкове. 

 

2. Цілі стандартизації 

Основними цілями стандартизації є : 

 прискорення технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного 

виробництва і продуктивності праці; 

 поліпшення якості продукції і забезпечення її оптимального рівня; 

 забезпечення ув’язки вимог до продукції з споживанням оборони країни; 

 забезпечення умов для широкого розвитку експорту товарів високої якості, 

які відповідають вимогам світового ринку; 

 вдосконалювати організації управління народним господарством і 

встановлення раціональної номенклатури продукції, яка випускається; 

 розвиток спеціалізації в галузі проектування і виробництва продукції; 

 раціональне використання виробничих фондів і економія матеріальних і 

трудових ресурсів; 

 забезпечення охорони здоров’я населення і безпеки праці робітників; 

 розвиток міжнародного економічної, технічної і культурної співпраці 

 

3. Органи стандартизації в Україні. 

 

До органів державної служби стандартизації відносяться: 

 Державний комітет України з стандартизації, метрології та 

сертифікації (Держстандарт України). 

Створений Постановою Кабінету Міністрів України №293 від 23.09.1991 р. На 

базі Українського республіканського управління Держстандарту СРСР. Він є 



національним органом зі стандартизації, створює державну систему стандартизації в 

країні і керує всіма роботами з стандартизації, метрології та сертифікації. 

 Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації 

та інформатики (УкрНДІССІ). 

Розробляє науково-технічні і економічні основи стандартизації, перспективні 

плани комплексної стандартизації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових 

виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції. Він виконує експертизу 

стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня 

стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з стандартизації 

зацікавленим організаціям. 

 Державний науково-дослідний інститут “Система” (ДНДІ “Система”) – 

розробляє основоположні стандарти. 

 Український державний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації (УкрЦСМ). 

Здійснює централізовану інформацію організацій і підприємств про чинні 

стандарти, технічні умови і іншу нормативну документацію, а також забезпечує їх 

цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної 

документації з стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів, 

підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів зі стандартизації. 

 Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та 

якості продукції. Проводить підготовку кадрів і підвищує їх кваліфікацію. 

 Технічні комітети зі стандартизації (ТК). 

Створюються за рішенням Держстандарту України для організації та 

забезпечення розробки, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до 

затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі 

стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжнародної стандартизації. 

До роботи в технічних комітетах залучаються на добровільних засадах 

уповноважені представники заінтересованих підприємств, установ та організацій 

замовників (споживачів), розробників, виробників продукції, органів і організацій з 

стандартизації, метрології, сертифікації, товариств (спілок) споживачів, науково-

технічних та інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та 

фахівці. На сьогодні в Україні створено 120 технічних комітетів. 

 Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації – 

здійснюють контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов. В 

Україні існує 35 територіальних центри – 26 обласних і 9 міських. 

До органів галузевої служби стандартизації відносяться: 

 Служба стандартизації міністерства або відомства – здійснює 

керівництво і координацію діяльності з питань стандартизації в галузях народного 

господарства. Для цього при міністерстві чи відомстві створюється відділ 

стандартизації, на який покладено організацію і планування робіт по створенню 

проектів державних і галузевих стандартів на проектування і виготовлення продукції, 

а також організацію найважливіших наукових досліджень з стандартизації для 

забезпечення випуску продукції високої якості. 



 Головні (базові) організації зі стандартизації – здійснюють проведення 

науково-дослідних робіт і розробку нормативних документів з стандартизації, як 

правило, галузевого рівня. 

 Служба стандартизації на підприємстві (організації) – здійснює 

організацію і проведення робіт з стандартизації. Це може бути відділ, група або навіть 

відповідальний за стандартизацію. Головне завдання – науково-технічне та 

організаційно-методичне керівництво роботами з стандартизації, а також безпосередня 

участь у проведенні цих робіт. 

Керівник служби стандартизації несе відповідальність нарівні з керівником 

підприємства за додержання стандартів і технічних умов в технічній документації, що 

розробляється підприємством, за якість і техніко-економічне обґрунтування 

розроблених підприємством стандартів і технічних умов, за відповідність їх 

показників сучасному рівню техніки, за своєчасний перегляд стандартів і технічних 

умов з метою приведення їх у відповідність зі зростаючими вимогами народного 

господарства. 

В обов’язки цієї служби входить: 

a. організація і планування робіт з стандартизації та контроль за їх 

виконанням; 

b. розробка проектів стандартів підприємства і технічних умов; 

c. систематичний контроль за впровадженням і додержанням стандартів і 

технічних умов при проектуванні та виробництві продукції; 

d. визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і 

розрахунок економічної ефективності робіт з стандартизації; 

e. забезпечення усіх служб підприємства необхідною нормативною 

документацією з стандартизації; 

f. організація обліку, зберігання і внесення змін в усі екземпляри 

стандартів та технічних умов; 

g. організація і здійснення нормо контролю технічної документації, що 

розробляється підприємством; 

h. допомога всім службам підприємства з усіх питань стандартизації і 

уніфікації. 

 

4. Категорії і види стандартів. 

 

Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими категоріями: 

1. Державні стандарти України (ДСТУ) – розробляються для: 

a. організаційно-методичні та загально-технічні об’єкти (організація 

проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, класифікація і 

кодування техніко-економічної та соціальної інформації, технічна документація, 

інформаційні технології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові дані про 

властивості матеріалів і речовин); 

b. виробів загальномашинобудівного застосування; 

c. складових елементів народногосподарських об’єктів державного 

значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв’язок, енергосистема, охорона 

навколишнього природного середовища, оборона тощо); 



d. продукції міжгалузевого призначення; 

e. продукції для населення та народного господарства; 

f. методів випробувань. 

Державні стандарти України містять обов’язкові та рекомендовані вимоги. 

До обов’язкових належать: 

g. вимоги, що стосуються безпечності продукції для життя , здоров’я і 

майна громадян, її сумісності і взаємозамінності, охорони навколишнього природного 

середовища, і вимоги до методів випробувань цих показників; 

h. вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на відповідні 

норми і правила; 

i. метрологічні норми, правила вимоги та положення, що забезпечують 

достовірність і єдність вимірювань; 

j. положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, 

виготовлення, експлуатації або застосування продукції. 

Обов’язкові вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню 

на всій території України. 

Рекомендовані вимоги державних стандартів України підлягають безумовному 

виконанню, якщо: 

k. це передбачено чинними актами законодавства; 

l. ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та 

поставку продукції; 

m. виробником (постачальником) продукції документально заявлено про 

відповідність продукції цим стандартам.  

ДСТУ застосовують всі підприємства незалежно від форм власності і 

підпорядкування, громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності, міністерства 

(відомства), органи державної виконавчої влади, на діяльність яких поширюється їх 

дія. 

2. Галузеві стандарти розробляють на продукцію при відсутності державних 

стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або 

доповнюють вимоги державних стандартів. 

Ці стандарти застосовують для підприємств сфери управління органу, який їх 

затвердив. 

3. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок 

розробляють у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і 

прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних 

інтересів. 

Застосовують добровільно підприємства, окремі підприємці, які вважають 

доцільним використовувати нові передові засоби, технології, методи і ін. 

4. Технічні умови України – нормативний документ, який розробляють для 

встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (розробником, 

виробником) та споживачем продукції, для якої відсутні державні чи галузеві 

стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів). 

Ці умови використовують підприємства незалежно від форм власності і 

підлеглості, громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності за договірними 

забов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції. 



5. Стандарти підприємства розробляють на продукцію (процеси, послуги), які 

виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному підприємстві. 

Види стандартів. 

Відповідно до специфіки об’єкта стандартизації, складу та змісту вимог, 

встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації 

розробляють стандарти таких видів: 

1. Основоположні  стандарти встановлюють організаційно-методичні та 

загально-технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також 

терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги і правила, норми, що 

забезпечують упорядкованість, сумісність, взаємозв’язок та 

взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час 

розроблення, виготовлення, транспортування і утилізації продукції, охорони 

навколишнього природного середовища. 

2. Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної 

або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму 

призначенню. 

3. Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та 

методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у 

процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які 

забезпечують відповідність процесу його призначенню. 

4. Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) 

встановлюють послідовність робіт, операцій, способів (правила, режими, 

норми) і технічних засобів їх виконання для різних видів та об’єктів 

контролю продукції, процесів, послуг. 

 

 

 

5. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів 

 

Під час розроблення стандартів слід дотримуватися таких основних вимог: 

1. Стандарти необхідно розробляти тільки за потребою. В першу чергу мають 

розроблятися ті, які забезпечують безпеку життя населення, охорону навколишнього 

середовища, сумісність за взаємозамінність продукції. 

2. Необхідне взаємне прагнення всіх зацікавлених сторін, які розробляють, 

виготовляють та споживають продукцію, до досягнення згоди щодо управління  її 

якістю, сумісністю та взаємозамінністю. 

3. Керуватися вимогами споживачів, для чого представники органів торгівлі та 

спілка споживачів мають брати участь у розробленні проектів стандартів, готувати 

пропозиції щодо розробки, перегляду та зміни стандартів. 

6. Використовувати сучасні методи стандартизації. 

7. Встановлювати такі вимоги до основних властивостей об’єкта стандартизації, 

які відповідають дійсності. 

8. Потрібно включати одночасне розроблення стандартів на ідентичні об’єкти 

стандартизації. 



9. Стандарти мають бути викладені чітко для забезпечення однозначності 

розуміння їх вимог. 

Стандарти розробляють відповідно до плану державної стандартизації з 

урахуванням норм чинного законодавства України, вимог ДСС України та документів 

міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації. 

Розроблення державних стандартів України здійснюють технічні комітети із 

стандартизації (ТК), міністерства (відомства), головні (базові) організації зі 

стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково-

технічний потенціал. 

Для досягнення організаційно-методичної єдності при розробленні стандартів 

ДСС передбачає визначені правила і порядок. Запроваджені наступні стадії виконання 

робіт: 

1. Організація розроблення стандарту. Керівник організації, яка повинна 

розробляти проект стандарту, призначає відповідальних виконавців та визначає термін 

виконання окремих етапів роботи. Розробляється технічне завдання (ТЗ) на розробку 

стандарту. З цією метою здійснюється збір, вивчення і аналіз матеріалів щодо об’єкта 

стандартизації з урахуванням досягнень вітчизняного та закордонного досвіду, 

виконуються патентні дослідження. 

У ТЗ, що розробляється, зазначають мету та завдання стандарту; перелік вимог, 

які будуть встановлені у стандарті; обсяг та етапи роботи і строки їх виконання. ТЗ 

затверджує голова ТК та  зацікавлені міністерства (відомства). 

2. Розроблення в першій редакції проекту стандарту. ТК готує проект 

стандарту згідно з договором і ТЗ на розробку стандарту. Для підготовки проекту 

стандарту здійснюють науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи, 

випробування тощо. Вибирають оптимальні варіанти об’єкта, які стандарт повинен 

встановлювати. Проект перевіряють на патентну чистоту. Патентно-чистими 

називають стандарти, що не підлягають під дію патентів, які існують в країнах світу.  

Одночасно з розробкою проекту стандарту складається пояснювальна записка, 

проводяться техніко-економічні розрахунки та розробляється план організаційно-

технічних заходів щодо впровадження стандарту.  

3. Розроблення в остаточній редакції проекту стандарту. Організації, що 

одержали проект стандарту, складають на нього відгук і надсилають його на адресу ТК 

не пізніше ніж через місяць від дня одержання проекту стандарту. ТК опрацьовує 

одержані відгуки. На підставі зауважень і пропозицій здійснюється доопрацювання 

проекту стандарту. 

4. Затвердження та державна реєстрація стандарту. Держстандарт України 

здійснює державну експертизу остаточної редакції стандарту. До експертизи 

залучаються науково-дослідні інститути Держстандарту України, ТК, відомі вчені і 

фахівці.  

Після експертизи Держстандарт розглядає стандарт і приймає рішення про 

затвердження і здійснює реєстрацію стандарту. 

5. Видання стандарту. Здійснюється Держстандартом України і 

розповсюджується через мережу магазинів “Стандарти”. 

 



Стандарт вважається впровадженим на підприємстві, якщо встановлені в ньому 

показники, норми та вимоги дотримуються у відповідній галузі застосування.  

 

 

5. Державний нагляд за додержанням стандартів 

 

Держнагляд здійснює Держстандарт України, його територіальні органи – 

центри стандартизації, метрології і сертифікації, а також інші спеціально уповноважені 

на це органи відповідно до чинного законодавства. 

Основним завданням є захист прав споживачів, інтересів держави та 

підприємств, сприяння запобіганню порушень законів України та положень 

нормативних документів, які містять обов’язкові умови до об’єктів стандартизації, 

передусім до безпеки, якості продукції, охорони праці та навколишнього середовища. 

Відповідно до цього завдання , державний нагляд здійснюється шляхом контролю за 

додержанням підприємствами й організаціями стандартів, вимог і правил нормативних 

документів під час розроблення та виробництва продукції, а також сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. Держнагляд не 

розповсюджується на галузь будівництва, сферу торгівлі, громадського харчування і 

послуг. У сфері будівництва держнагляд виконують органи, підпорядковані 

Мінбудархітектурі України, а у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – 

органи захисту прав споживачів. 

Крім державного нагляду, існує відомчій контроль, який обмежується рамками 

закріпленої галузі народного господарства. 

Основною формою державного нагляду є вибіркова або суцільна перевірка.  

Перевірки здійснюють головні державні інспектори з нагляду за стандартами і 

засобами вимірювань, їх заступники, державні інспектори.  

За результатами перевірки складається акт, який є юридичним документом.  


