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Редакційно-видавничий комплекс 

Практичне заняття 1. Органи і служби стандартизації в Україні: 

структура та функції 
 

Згідно із Законом України "Про стандартизацію" суб'єктами 

стандартизації є: 

– центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; 

– Рада стандартизації; 

– технічні комітети стандартизації; 

– інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації (далі - 

Центральний орган) – Держспоживстандарт України організовує, 

координує та проводить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, 

перегляду, зміни, поширення національних стандартів і, як національний 

орган стандартизації, представляє Україну в міжнародних та регіональних 

організаціях зі стандартизації. 

Він виконує такі основні функції: 

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації; 

– вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних 

стандартів із відповідними міжнародними (регіональними) 

стандартами; 

– бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та 

інших нормативно-правових актів із питань стандартизації; 

– встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, 

зміни та втрати чинності національних стандартів, їх позначення, 

класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації; 

– вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в 

міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації; 

– співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших 

держав; 

– формує програму робіт зі стандартизації та координує її реалізацію; 

– приймає рішення щодо створення та припинення діяльності 

технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок 

створення; 

– організовує створення і ведення Національного фонду нормативних 

документів та Національного центру міжнародної інформаційної 

мережі ISONET WТО; 

– організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації. 

Центральний орган може виконувати інші функції та повноваження 

згідно із законами України. Він вносить подання до Кабінету Міністрів 

України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, 

схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі 

будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу 

виконавчої влади у цій сфері діяльності. 

Рада стандартизації — це колегіальний консультаційно-дорадчий 

орган при Кабінеті Міністрів України. Основною метою її діяльності є 



налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та 

органами 

державної влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, 

сприяння розвитку стандартизації. 

Персональний склад Ради та положення про неї затверджує Кабінет 

Міністрів України. Рада формується на паритетних засадах із представників 

органів виконавчої влади, Центрального органу, суб'єктів господарювання,  

Національної академії наук України, галузевих академій наук та відповідних 

громадських організацій, її діяльність ґрунтується на засадах відкритості та 

гласності. 

Основною функцією Ради є вивчення, аналіз та розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації 

стосовно: 

– створення технічних комітетів стандартизації та визначення 

напрямів їх діяльності; 

– прийняття міжнародного, регіонального чи іншого стандарту як 

національного стандарту; 

– проведення експертиз проектів технічних регламентів та інших 

нормативних документів з питань технічного регулювання; 

– програм робіт зі стандартизації. 

Рада має право: 

– одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з  

питань, що належать до її компетенції; 

– залучати у разі потреби у встановленому порядку до роботи в раді 

спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ та 

організацій; 

– вносити пропозиції до відповідних органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції. 

Технічні комітети стандартизації створюються центральним 

органом виконавчої влади у сфері стандартизації. На них покладаються 

функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) 

та національних стандартів. 

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням 

принципу представництва всіх зацікавлених осіб. До роботи в них 

залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів 

господарювання та їх об'єднань,  науково-технічних та інженерних товариств 

і спілок, товариств і спілок споживачів, відповідних громадських організацій, 

провідні науковці та фахівці. 

Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів 

здійснюють їх секретаріати. Положення про ці комітети затверджує 

Центральний орган. 

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті отримання 

прибутку від своєї діяльності. 

Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. Центральні 

органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 



влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та їх 

об'єднання,  відповідні громадські організації мають право у відповідних 

сферах діяльності у межах своїх повноважень з урахуванням своїх 

господарських та професійних інтересів організовувати і виконувати роботи 

зі стандартизації, зокрема: 

– розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати 

стандарти відповідного рівня та припиняти їх дію, встановлювати правила їх 

розроблення, позначення та застосування; 

– подавати до Центрального органу пропозиції щодо створення 

технічних комітетів стандартизації та розроблення національних стандартів 

чи прийняття як національних стандартів міжнародних (регіональних) чи 

власних стандартів; 

– представляти Україну у відповідних міжнародних та регіональних 

спеціалізованих організаціях зі стандартизації, виконувати зобов'язання,  

передбачені відповідними положеннями цих організацій;  

– створювати і вести інформаційні фонди нормативно-правових актів 

та нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та 

інформаційного обміну; 

– видавати і розповсюджувати власні стандарти, документи 

спеціалізованих міжнародних, регіональних організацій зі стандартизації,  

членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень цих 

організацій або відповідних договорів, а також делегувати ці повноваження 

іншим юридичним особам;  

– інформувати Центральний орган про роботи зі стандартизації за 

своїми напрямами. 

Зацікавлені особи мають право брати участь у сфері стандартизації,  

розглядати проекти розроблюваних національних стандартів і надавати 

розробникам відповідні пропозиції та зауваження до них. 

Міністерство оборони України, враховуючи особливості сфери 

оборони, визначає порядок застосування стандартів для забезпечення потреб 

оборони України відповідно до наданих йому функцій. 

Таким чином, згідно із Законом, в Україні було створено державну і 

галузеву (відомчу) служби стандартизації. 

До органів державної служби стандартизації належать: 

– Державний комітет України з технічного регулювання та споживчої 

політики (Держспоживстандарт України); 

– технічні комітети зі стандартизації; 

– Державне підприємство Всеукраїнський державний науково- 

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 

споживачів ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ); 

– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем ДП «НДІ Система» (м. Львів); 

– Національний науковий центр «Інститут метрології» (м. Харків); 

– Державне підприємство “Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” 

– територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації. 

До органів галузевої (відомчої) служби стандартизації належать: 



– служба стандартизації міністерства (відомства); 

– головні (базові) організації зі стандартизації; 

– служба стандартизації підприємства (організації). 

Держспоживстандарт України є національним органом зі 

стандартизації, метрології та сертифікації. Він створив державну систему 

стандартизації в Україні й керує всіма роботами зі стандартизації, метрології 

та сертифікації. У структурі Держспоживстандарту України налічується 

станом на 1 січня 2001р.  137 технічних комітетів, 35 територіальних центрів 

— 26 обласних і 9 міських. 

Служба стандартизації підприємства (організації) здійснює 

організацію і проведення робіт зі стандартизації. Це може бути відділ (на 

великому підприємстві або об'єднанні), група або навіть відповідальний за 

стандартизацію. 

Головним завданням служби стандартизації на підприємстві й в 

організації є науково-технічне та організаційно-методичне керівництво 

роботами зі стандартизації, а також безпосередня участь у проведенні цих 

робіт. 

Керівник служби стандартизації несе відповідальність на рівні з 

керівником підприємства за додержанням стандартів і технічних умов у 

технічній документації, що розробляється підприємством, за якість і техніко 

економічне обґрунтування розроблених підприємством стандартів і 

технічних умов з метою їх відповідності до вимог споживачів. До 

функціональних обов'язків цієї служби належать: 

– організація і планування робіт зі стандартизації та контроль за їх 

виконанням; 

– розробка проектів стандартів підприємства і технічних умов; 

– систематичний контроль за впровадженням і дотриманням 

стандартів 

та технічних умов під час проектування та виробництва продукції; 

– визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і 

розрахунок економічної ефективності робіт зі стандартизації; 

– забезпечення всіх служб підприємства необхідною нормативною 

документацією зі стандартизації; 

– організація обліку, збереження і внесення змін в усі екземпляри 

стандартів та технічних умов; 

– організація і здійснення нормоконтролю технічної документації, що 

розробляється підприємством; 

– допомога всім службам підприємства з усіх питань стандартизації і 

уніфікації. 

Технічні документи (конструкторські та технологічні) мають 

відповідати низці вимог, найважливішими з яких є: 

1) вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, 

взаємозв'язок елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення 

тощо; 

2) вимоги до технології, що визначають можливість використання для 

виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних 

процесів та обладнання; 



3) вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність 

зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення 

деталі чи виробу. 
 

 

Практичне заняття 2. Комплекси стандартів які гармонізовані з 

міжнародними. ДСТУ ISO серии 14 000, ДСТУ ISO 9000, 9002, 9003. 

 

Гармонізація стандарту — це приведення її змісту у відповідність із 

іншим стандартом задля забезпечення взаємозамінності продукції (послуг), 

взаємного розуміння результатів випробувань, і інформації, котра міститься в 

стандартах. У такій самій ступеня гармонізація може бути зарахована і до 

технічним регламентів. 

Гармонизовані (еквівалентні) стандарти можуть утримувати певні 

розбіжності: формою, в пояснювальних примітках, окремими спеціальних 

вказівки тощо. У зв'язку з цим Керівництво 2ИСО/МЭК пропонує терміни: 

Ідентичні стандарти — гармонізовані стандарти, повністю ідентичні за 

змістом і за формою. Нерідко це точний переклад стандарту (міжнародного, 

регіонального), прийнятого у національної системі стандартизації. Ці 

стандарти можуть бути різні лише позначенням (шифром, кодом). 

Уніфіковані стандарти — це гармонізовані стандарти, котрі за змісту 

ідентичні, але відрізняються формою уявлення. 

Залежно від нормативного документа, стосовно якому гармонізується 

стандарт, різняться рівні гармонізації. Стандарти, гармонізовані міжнародною 

рівні —гармонізовані міжнародною стандартом. Стандарти, гармонізовані на 

регіональному рівнях —гармонізовані з регіональним стандартом. 

Гармонізація нерідко проводиться у межах двосторонніх чи багатосторонніх 

угод. Стандарти, гармонізовані на багатосторонній основі —гармонізовані 

трьома чи більше органами по стандартизації. 

Стандарти, гармонізовані двосторонній основі —гармонізовані двома 

органами, що займаються стандартизацією. 

Слід пам'ятати, що гармонізовані стандарти не аналогічні однобічно 

узгодженим і порівнянним стандартам. 

Погоджений стандарт (однобічно узгоджений стандарт) — це 

нормативний документ, узгоджений із іншим стандартом в такий спосіб, щоб 

продукція, процеси, послуги, випробування й інформація, представлені 

відповідно до першим стандартом, відповідали вимогам другого, але з 

навпаки. 

Гармонізація стандартів має найважливіше значення належала для 

розширення взаємовигідного обміну товарами (послугами), укладання угод 

щодо сертифікації, розвитку і поглиблення промислового співробітництва 

України з спільного вирішення науково-технічних проблем, підвищення і 

забезпечення продукції, оптимізації витрат потребує матеріальних та 

енергетичних ресурсів, підвищення ефективності заходів для безпеки праці та 

захисту навколишнього середовища. 

ЄЕК ООН у своїх рекомендаціях по гармонізації стандартів зазначає 

такі принципово важливих моментів, що впливають ефективність цього 

процесу: чітка ув'язка діяльності з гармонізації міжнародною економічним і 



науково-технічним співробітництвом, що необхідно враховувати під час 

складанні планів роботи органів, котрі займаються стандартизацією; велика 

роль правильного вибору нормативного документа для гармонізації. ЄЕК 

пропонує такі критерії вибору: 

· ступінь забезпечення рівня взаємозамінності та програмах технічної 

сумісності об'єкта стандартизації, та, її економічну і технічну ефективність 

співробітництва; 

· значення стандарту для взаємного визнання результатів випробувань, 

і контролю за якістю продукції; 

· ступінь впливу стандартів інші нормативні документи; 

· здатність стандарту реально чи потенційно створити технічний бар'єр 

у торгівлі. 

Рекомендації ЄЕК ООН стосуються також порядку використання 

міжнародних стандартів у зміцнілій національній стандартизації: розробки 

національного стандарту доцільно як основи використовувати міжнародні 

стандарти, регіональні стандарти брати до уваги діючі національні стандарти 

інших країнах. Причому у текстах національних стандартів слід давати 

вказівки про їхнє відповідність міжнародним (регіональним) нормативних 

документів або про відхилення від нього. Відхилення мають бути описані, 

мотивовані, що створює сприятливіші умови для укладання торгових угод 

щодо товарам (послуг), що є об'єктами таких стандартів. 

Гармонізація стандартів сприяє участь країн роботі організацій, котрі 

розробляють міжнародні стандарти. Міжнародне співробітництво Росії з лінії 

цих організацій має різноманітні форми: участь у створенні міжнародних 

стандартів і регіональних стандартів, правил, рекомендацій; двостороннє й 

багатостороння співробітництво (по гармонізації вітчизняних стандартів з 

національними стандартами країн-партнерів, обмін досвідом, взаємне 

консультування і навчання у області стандартизації); забезпечення 

застосування міжнародних, регіональних стандартів в договірно-правових 

відносинах й у народному господарстві. 

Активна діяльність із гармонізації стандартів ведеться на теренах 

СНД. 

Чинниками, які впливають на ступінь гармонізації національних 

стандартів, є рівень орієнтації економіки нашої країни на зовнішню торгівлю, 

ємність внутрішнього ринку. У цьому, наприклад, у країнах Північної Європи 

значну частину фонду національних стандартів становлять міжнародні 

(регіональні) нормативні документи, прийняті "методом обкладинки", або 

використовувані шляхом прямого застосування, а національні стандарти у 

значних обсягах гармонізовані до міжнародних. 

У Західноєвропейських державах гармонізовано до міжнародних - 70 - 

80% національних стандартів. У Росії її прийнято різними методами до 20% 

стандартів ИСО і майже 60% стандартів МЕК. 

Гармонізація стандартів до міжнародних, регіональними і 

національними стандартами інших країнах — не єдина мета Росії у плані 

міжнародного співробітництва. Так само важливо домогтися гармонізації 

основних стандартів Росії із міжнародними правилами і рекомендації, що у 

значною мірою досягнуто у редакції ГСС 1993 р., яка знову піддається 



актуалізації. Від міжнародного співробітництва з стандартизації, та 

гармонізації стандартів залежить ефективність робіт із підвищення 

конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках, та й на ринку за ту 

ситуації, що склалася останніми роками. 

Будова незалежності України та одночасний перехід на ринкову 

економіку поставили нові завдання перед державною системою 

стандартизації, які успішно здійснюються. Сьогодні в Україні чинними є 

понад п'ять тисяч державних стандартів України (ДСТУ), з яких понад 500 

реїламентують терміни й визначення, понад 60 ДСТУ та понад 20 керівних 

нормативних документів (КНД) - положення з метрології, понад 120 ДСТУ - 

вимоги безпеки (промислової, побутової, сільськогосподарської тощо), понад 

20 ДСТУ - вимоги до твердих викидів, понад 20 ДСТУ - показники якості 

води, водних джерел, водозаборів тощо. 

Значну увагу приділено узгодженню ДСТУ зі стандартами 

міжнародних організацій. З чинних в Україні стандартів понад 620 ДСТУ - 

гармонізовані, з них 245 - зі стандартами ISO, 140 - зі стандартами ІЕС, понад 

25 - зі стандартами ISO/IEC, 7 - зі стандартами ЄС (EN). 

Окрім державних стандартів України в статусі національних прийняті 

стандарти міжнародних організацій, міждержавні стандарти Співдружності 

незалежних держав. Розроблено та прийнято й чимало керівних нормативних 

документів, рекомендацій (Р), галузевих стандартів (ГС), технічних умов (ТУ) 

тощо. 

Актуальною проблемою є гармонізація державні стандарти до 

міжнародних стандартів "Кодекс Аліментаріус" Комісії ФАО/ВОЗ. Кодекс 

Аліментаріус (лат. Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс) – це збірник 

стандартів, технічних і правил, методичних вказівок та інших рекомендацій. 

Деякі з цих текстів носять дуже загальний характер, і деякі дуже конкретні. 

Одні стосуються докладних вимог щодо певного харчового продукту чи 

групи продуктів харчування, інші – здійснення та молодіжні організації 

технологічних процесів чи роботи державних систем регламентації безпеки 

харчових продуктів захисту споживачів.  

Стандарти "Кодекс Аліментаріус" містять, вимоги до якості продуктів 

харчування до виробництва: гігієнічні вимоги, і положення з 

мікробіологічними і харчових добавок; заборони, що стосуються залишків 

пестицидів, забруднювачів; методи добору, і спроб і проведення аналізу, і 

навіть вимогами з маркуванню. 

Кодекс регулює всі харчові продукти, як оброблені, так і сирі. Крім 

стандартів на окремі види продукції, кодекс містить загальні стандарти, що 

регламентують питання маркування продукції, харчової гігієни, харчових 

добавок, змісту пестицидів та процедури дослідження безпеки харчових 

продуктів та біотехнологій. 

Кодекс публікується на декількох мовах: англійською, французькою, 

іспанською. Частину стандартів, які входять у кодекс також доступна 

російською та арабською; деякі стандарти переведені на китайський. 

Кодекс регулює: 

-маркування їжі (загальні правила, за вказівкою керівництва харчової 

цінності, керівництва по оформленню різних заяви) 



-харчові добавки (основні стандарти, правила використання, вимоги на 

хімічні речовини, що вживаються в їжу)  забруднення їжі (загальні вимоги, 

граничні рівні забруднення їжі радинуклидами, афла - і іншими 

мікотоксинами та ін)  максимальні допустимі рівні пестицидів та 

ветеринарних препаратів в їжі методики оцінки ризиків біотехнологічних 

гігієна в харчовому виробництві методи аналізу і вибору зразків 

Гармонізація стандартів з даного напряму дозволяє створити умови 

для на вирішення низки завдань, що стосуються як внутрішнього ринку, і 

експортно-імпортних операцій із харчових продуктів і сировини їх. До 

основному завданню тут можна віднести: 

-забезпечення безпеки продуктів харчування не для життя і здоров'я 

людей; 

-захист споживачів від ввезення Росію неякісних, небезпечних і 

фальсифікованих продуктів; 

-підвищення конкурентоспроможності російської харчова продукція; 

-взаємне визнання систем сертифікації харчова продукція в 

двосторонніх і багатосторонніх відносинах. 

Найбільш важлива умова до застосування стандартів 

"КодексАлиментариус" полягає у запровадженні до національного 

законодавства становища, який встановлює максимальний утримання 

пестицидів у харчовій продукції.  

Щодо міжнародних стандартів, то в Україні вони почали 

використовуватися з 1989 р. З 1996 р. в Україні діють міжнародні стандарти 

9000, які охоплюють системи забезпечення якості, з 1 січня 1998 р. - 

стандарти І8О 14000, які охоплюють сферу навколишнього середовища, з 1 

липня 1998 р. - європейські стандарти 45000, які регулюють діяльність в 

галузі оцінки відповідності. В кінці 2002 р. набули чинності національні 

стандарти, створені на основі міжнародних стандартів серії І8О 9000 нової 

версії. Запроваджено низку стандартів серії 14000 та інших серій. На кінець 

2006 р. в Україні затверджено 17 технічних регламентів з підтвердження 

відповідності, що базуються на європейських директивах "нового підходу" і в 

яких встановлено обов'язкові вимоги щодо безпеки до певних видів продукції 

(будівельні вироби, медичні вироби, вибухові матеріали цивільного 

призначення, обладнання та системи захисту, призначені для застосування у 

вибухонебезпечній атмосфері, прогулянкові судна і таке ін.). 

Державні стандарти України ДСТУ ISO серії 9000 набули чинності 27 

червня 2001 р. і є ідентичним перекладом міжнародних стандартів. 

До цієї серії стандартів належать: 

-ДСТУ ISO 9000:2001. Системи управління якістю. Основні 

положення та словник; 

- ДСТУ ISO 9001:2008. Системи управління якістю. Вимоги; 

- ДСТУ ISO 9004:2001. Системи управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності; 

- ДСТУ ISO 19011:2001. Настанови щодо здійснення аудитів систем 

управління якістю та/чи навколишнім середовищем. 



Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи 

управління якістю (СУЯ), яка сприяє взаєморозумінню в національній та 

міжнародній торгівлі. 

Стандарт ДСТУ ISO 9000:2001 розроблено для сприяння 

організаціям (незалежно від їхнього типу та чисельності працівників) у 

впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних СУЯ. ДСТУ ISO 

9000:2001 описує основні положення СУЯ, викладені у стандартах ISO серії 

9000, і визначає термінологію для СУЯ, сферу застосування, принципи 

управління якістю. 

Стандарт ДСТУ ISO 9001:2001. У стандартах ISO версії 2000 р. 

пропонується лише одна модель системи менеджменту якості. Вона 

викладена у стандарті ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001:2001). Цей державний 

стандарт розроблено на принципах управління якістю, сформульованих у 

ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 9004, і може застосовуватися "внутрішніми" і 

"зовнішніми" сторонами, зокрема: органами із сертифікації для оцінювання 

спроможності організації дотримуватися вимог замовника, регламентованих 

вимог і власних вимог організації. Стандарт установлює: вимоги до системи 

управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації 

або для цілей сертифікації чи контрактних цілей. Він зосереджує увагу 

переважно на результативності системи управління ISO якістю з погляду 

дотримання вимог замовника 

Вимоги до СУЯ наведено у розділах 1-8. Це загальні вимоги, 

передбачені для використання в усіх організаціях незалежно від їхньої 

величини, типу та продукції, що випускається, або послуги, яка надається. 

Якщо якісь вимоги ISO 9001:2000 з огляду на особливості організації та її 

продукції не можуть бути використані, їх можна виключити. Однак 

виключати можна лише вимоги, викладені в розділі 7 - "Процеси життєвого 

циклу продукції", і лише у випадку, якщо вони не впливають на спроможність 

організації випускати продукцію, яка відповідає вимогам споживача та 

відповідним регламентам. 

Таким чином, можна виокремити постійні вимоги (містяться у 

розділах 1-6, 8 стандарту), а також ті, що можуть бути змінені (містяться у 

розділі 7). 

Стандарт ДСТУ ISO 9004:2001 містить настанови (рекомендації), які 

охоплюють широкий діапазон цілей системи управління якістю, ніж стандарт 

ISO 9001, зокрема щодо постійного поліпшення загальних показників та 

ефективності і результативності діяльності організації. 

Ці настанови ґрунтуються на восьми принципах управління якістю і 

призначені для одночасного врахування результативності та ефективності 

СУЯ. Вісім принципів управління якістю розроблені для застосування вищим 

керівництвом із метою спрямування діяльності організації на поліпшення її 

показників. Успішне застосування організацією цих принципів управління 

дасть змогу зацікавленим сторонам одержати такі переваги, як зростання 

прибутків, створення цінностей, підвищення стабільності. 

Стандарт застосовується до процесів діяльності організації. Отже, 

принципи управління якістю можуть бути поширені на всі рівні організації. 

Цей стандарт пропонує концепції, ідеї, настанови і рекомендації, не 



призначений для цілей сертифікації та регламентації чи контрактних цілей і 

не є настановою щодо застосування стандарту ДСТУ ISO 9001. Стандарт не 

містить рекомендацій, специфічних для інших систем управління, пов'язаних, 

наприклад, з навколишнім середовищем, промисловою гігієною, безпекою 

праці, фінансами, ризиками. Він дає змогу організації узгодити, інтегрувати, 

адаптувати свою систему управління якістю з відповідними системами 

управління. 

Стандарти ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 9004 розроблено як 

узгоджену пару стандартів на СУЯ, призначених доповнювати один одного, 

але їх також можна застосовувати окремо. 

Стандарт ДСТУ ISO 19011:2001 затверджено в 2003 р. як державний 

стандарт України. Він замінив стандарти ДСТУ ISO 10011-1, ДСТУ ISO 

10011-2, ДСТУ ISO 10011-3, ДСТУ ISO 14010, ДСТУ ISO 14011, ДСТУ ISO 

14012. Цей стандарт містить рекомендації стосовно здійснення аудитів СУЯ і 

систем управління довкіллям. 

Положення стандарту ДСТУ ISO 19011:2001 гнучкі і можуть 

застосовуватися широким колом потенційних користувачів. Ці положення, як 

і зазначається в тексті стандарту, можуть бути адаптовані залежно від 

величини, типу і структури організації, а також залежно від цілей та сфери 

аудитів. 

Безперечно, концепція нових стандартів більш досконала і 

віддзеркалює ті підходи, які вже використовуються зарубіжними фірмами. 

Перехід на нову версію стандартів фактично є переходом до нової технології 

менеджменту якості. 

Сьогодні в Україні чинними є 5 664 національних стандартів, 

гармонізованих з міжнародними та європейськими. 

 

Що перешкоджає швидкому процесу гармонізації стандартів? 

 

Звичайно, це недостатність фінансування, низька активність технічних 

комітетів, повільне приведення нашої законодавчої бази у відповідність з 

європейською. Лише 5 червня 2014 року Верховною Радою був прийнятий 

Закон України «Про стандартизацію». Законопроект цього закону у травні 

2014 року презентував особисто Міністр економічного розвитку та торгівлі 

Павло Шеремета у Верховній Раді. У цьому Законі вже закладено принцип 

стандартизації за європейським типом, передбачено створення Національного 

органу стандартизації. Відтак докорінно має відбутися зміна системи 

стандартизації, процедури розробки та прийняття стандартів, що додасть 

оперативності у цій галузі. І ми дуже сподіваємося, що функції Національного 

органу стандартизації буде покладено на ДП «УкрНДНЦ». Саме у нас є вся 

необхідна матеріально-технічна база, високий кадровий потенціал, таких 

фахівців, які працюють у нашому Інституті стандартизації, не так багато в 

Україні. 

 

 

 



Практичне заняття 3. Проведення сертифікації. Правові основи 

сертифікації. Права та обов’язки учасників.. 

 

Загальне поняття сертифікації витікає з етимології слова “сертифікат” 

(лат. certum – вірно + facere - робити), тобто зроблено вірно. Сертифікатом 

засвідчують наявність якого-небудь факту. Такими фактами можуть бути,  

наприклад, походження, справжність товару тощо. Найчастіше 

сертифікацією є підтвердження відповідності якого-небудь об’єкта 

встановленим до нього вимогам. 

Підтвердження відповідності може здійснювати перша сторона  

(виробник, продавець, виконавець), друга сторона (споживач, замовник), 

третя сторона (особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що 

беруть участь у розгляді певного питання). 

Найбільш об’єктивною оцінкою вважають оцінку третьої сторони.  

Термін «сертифікація» вперше було сформульовано та визначено Комітетом 

з питань сертифікації Міжнародної організації зі стандартизації  (ISO) та 

включено у Керівництво №2 ISO (ISO/ІЕС 2) версії 1982 р. “Загальні терміни 

та визначення у галузі стандартизації, сертифікації та акредитації”. 

Згідно з цим документом, сертифікація – це підтвердження того, що 

виріб або послуга відповідає певним стандартам або іншим нормативним 

документам.  Дане визначення покладено в основу поняття сертифікації, 

прийнятого сьогодні в Україні, згідно з якою сертифікація – це процедура 

підтвердження відповідності, за допомогою якої третя, незалежна від 

виробника (виконавця) і споживача, сторона дає письмову гарантію, що 

продукція, процес чи послуга відповідають певним вимогам. Під 

відповідністю розуміється додержання усіх встановлених вимог до продукції, 

процесів, послуг. Наявність третьої сторони у підтвердженні відповідності є 

головною ознакою сертифікації. 

Сертифікацію проводять з метою: 

– створення умов для діяльності підприємств, закладів, організацій та 

підприємців на єдиному товарному ринку, а також для участі у 

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та 

міжнародній торгівлі; 

– сприяння споживачам у компетентному виборі продукції, послуг; 

– захисту споживачів від несумлінного виробника (продавця,  

виконавця); 

– контролю безпеки продукції, послуг для навколишнього 

середовища,  життя, здоров’я та майна споживачів; 

– підтвердження показників якості продукції, замовлених 

виробником, тощо. 

Для того, щоб переконатися, що продукція зроблена правильно або 

послуга надана вірно, необхідно: 

– знати, яким вимогам вона мусить відповідати; 

– яким чином можна отримати достовірні докази цієї відповідності. 

Підтвердження відповідності продукції вимогам споживачів не є новою 

ідеєю. Простими формами цього було клеймування продукції виробником і 



запевнення продавцем покупця про її якість. Підтвердження відповідності 

завжди було тісно пов'язане зі стандартизацією. Коли виробник продукції 

вперше почав запевняти, що вона відповідає нормам певного стандарту, то в 

цей момент уже виникла найпростіша форма підтвердження відповідності. 

З розвитком зовнішньоекономічних відносин, науки і техніки 

розширилася сфера дії підтвердження відповідності й тепер вона 

поширюється, крім продукції, на системи управління якістю, навколишнім 

середовищем та персонал. Відповідність продукції встановленим вимогам 

може бути засвідчена декларацією про відповідність і сертифікацією, а для 

систем управління якістю,  навколишнім середовищем і персоналу — лише 

сертифікацією. 

Сертифікація продукції у промислово розвинених країнах з'явилась у 

1920—30-х роках минулого століття: в Німеччині сертифікаційні знаки 

відповідності стандартам були затверджені 1920 p., у Великій Британії — 

1922р., у Франції — 1925 p., а національні системи сертифікації – лише у 

1960- ті роки. 

Статус національних систем сертифікації залежав від того, чи були 

стандарти, відповідно до яких проводилась сертифікація, обов'язковими, чи їх 

використання було добровільне. В основу всіх систем було покладено різні 

законодавчі акти, декрети, правила. Сертифікацію проводили під контролем як 

урядових, так і неурядових організацій. 

Характерною рисою національних систем сертифікації продукції до 

середини 1960-х років було прагнення до захисту вітчизняних виробників від 

конкуренції виробників інших країн. Пізніше почали створювати регіональні 

системи сертифікації закритого типу, як, наприклад, системи в рамках 

Європейського економічного співтовариства і Європейської зони вільної 

торгівлі. Таке становище не могло залишити байдужими США, Японію, 

Канаду та інші країни, чиї інтереси у міжнародній торгівлі були обмежені. 

Якщо впровадження сертифікації спочатку було зумовлене, головним 

чином, інтересами споживача (вимоги до безпеки, захисту навколишнього 

середовища тощо), то зі зростанням частки готової продукції, в першу чергу 

машинобудівної, у світовому товарообміні сертифікація все частіше ставала 

однією із основних умов експортно-імпортних контрактів, поширюючись на  

найважливіші показники якості, такі як надійність та інші. Тому виробники 

продукції виявляли вже не меншу, ніж споживачі зацікавленість у сертифікації 

як у гарантованому підтвердженні незалежним органом рекламованих 

показників якості. 

Організаційному становленню і розвиткові сучасної сертифікації 

сприяла низка масштабних міжнародних рішень. Наприкінці 1960-х років при 

ISO був створений спеціальний Комітет СЕРТИФІКО. У 1975 р. учасниками 

наради щодо безпеки і співробітництва у Європі сертифікація була визнана 

одним із найважливіших засобів усунення бар’єрів у міжнародній торгівлі та 

економічній співпраці. У Гельсінкському Заключному акті уряди 35 країн 

виявили готовність сприяти укладенню міжнародних угод і досягненню 

домовленості про засвідчення відповідності продукції прийнятим стандартам і 

технічним умовам. 



1985 р. у рамках ISO на базі Комітету СЕРТИФІКО створений Комітет 

з оцінювання відповідності — КАСКО з метою координації діяльності з 

сертифікації, нагляду і випробовувань продукції у світі. 

У 1988 р. Європейською економічною комісією ООН ухвалено 

рекомендації щодо підготовки прийняття міжнародних угод із сертифікації та 

сприяння їхнього виконання, відповідно до цих угод встановлювалося взаємне 

визнання систем сертифікації або пов'язаних з нею процедур сприяння 

торгівлі. 

Згідно з цими рекомендаціями, угоди з сертифікації мають 

ґрунтуватися на гармонізованих національних, регіональних або, ще краще, на 

міжнародних стандартах. 

Отже, сертифікація набула ще більшого значення у справі розумної 

організації та функціонування світового ринку. До неї залучалися громадські 

та приватні, споживчі, науково-технічні організації, уряди більшості країн і 

різні міжурядові організації. 

У розробленні та впровадженні нормативних документів із сертифікації 

активну роль відіграють такі міжнародні організації, як ISO та ІЕС зі своїм 

технічними комітетами, Міжнародний форум з акредитації лабораторій 

(ILAC), Всесвітній форум ISO 9000, Міжнародна асоціація з атестації та 

підготовки експертів-аудиторів (ІАТСА), а серед європейських – це 

Європейська організація якості (EOQ), Європейський фонд з управління 

якістю (EFQM), 

Європейська організація з випробовувань та сертифікації систем якості  

(EQNET), Європейська акредитація сертифікаційної діяльності (ЕАС) та ін. В 

рамках країн РЕВ (Ради економічного співробітництва) була розроблена і 

впроваджена з 1 січня 1988 р. система сертифікації СЕПРОРЕВ, яка 

відрізнялася від прийнятих міжнародних систем тим, що, крім вимог безпеки,  

охорони здоров'я й екології, велике значення надавала якісним техніко-

економічним параметрам продукції, яку постачали в країни-члени РЕВ. На 

першому етапі дії системи було проведено спільні роботи з акредитації 

лабораторій. В Україні одними з перших отримали право на проведення 

сертифікаційних випробувань головні випробувальні центри: виробничого 

об'єднання "Електропобутприлад" (Київ) та Всесоюзного науково-дослідного 

інституту вибухозахисного і рудникового електроустаткування (Донецьк). 

У колишньому Союзі розробляли державну систему сертифікації, але 

після його розпаду вона набрала чинності в Російській Федерації з 1 

травня 1992 р. під назвою "Система сертифікації ГОСТ Р". 

В Україні роботу з сертифікації стали проводити після виходу 

Постанови Кабінету Міністрів № 95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету 

Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.93 p., згідно з якими 

було розроблено перші нормативні документи системи сертифікації 

УкрСЕПРО. 

Доцільність економічних і торговельних зв'язків між країнами СНД 

сприяли тому, що 13 лютого 1993 р. між ними була підписана угода про 

проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і 

сертифікації, згідно з якою особлива увага приділяється розробці й 



погодженню принципів та політики проведення робіт із сертифікації в 

державах СНД і взаємному визнанню результатів випробувань. 

Нині в Україні діє значна кількість нормативних документів з 

підтвердження відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО та 

інших систем сертифікації. 

На сьогодні правові та організаційні засади підтвердження 

відповідності продукції, систем управління якістю, навколишнього 

середовища та персоналy в Україні регламентує Закон "Про підтвердження 

відповідності". 

Згідно з цим Законом державна політика у сфері підтвердження 

відповідності базується на таких принципах: 

– координації дій органів виконавчої влади у сфері підтвердження 

відповідності та розмежування їхніх повноважень і уникнення 

дублювання; 

– неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження 

відповідності; 

– застосування, з урахуванням існуючої міжнародної практики, 

способів підтвердження відповідності залежно від потенційного ризику; 

– забезпечення ідентичних процедур підтвердження відповідності 

продукції вітчизняного та іноземного походження; 

– гармонізації національних нормативно-правових актів щодо 

підтвердження відповідності з міжнародними та європейськими; 

– сприяння розвитку сфери підтвердження відповідності в законодавчо 

нерегульованій сфері; 

– дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, отриманої в 

результаті робіт з підтвердження відповідності; 

– забезпечення повного та всебічного інформування з питань 

підтвердження відповідності всіх зацікавлених сторін. 

На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України у сфері 

підтвердження відповідності: 

– забезпечує проведення державної політики у сфері підтвердження 

відповідності; 

– визначає центральні органи виконавчої влади з питань технічного 

регулювання у відповідних сферах діяльності; 

– визначає центральні органи виконавчої влади, на які покладається 

розроблення технічних регламентів; 

– затверджує технічні регламенти з підтвердження відповідності; 

– укладає міжнародні угоди у сфері підтвердження відповідності, 

приєднання України до міжнародних (регіональних) систем 

сертифікації. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

сфері підтвердження відповідності: 

– бере участь у формуванні державної політики у сфері підтвердження 

відповідності; 

– забезпечує проведення єдиної державної технічної політики у сфері 

підтвердження відповідності; 



– готує пропозиції щодо укладання міжнародних угод у сфері 

підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних  

(регіональних) систем сертифікації, приймає рішення про порядок визнання 

результатів робіт, проведених органами сертифікації інших країн; 

– координує діяльність центральних органів виконавчої влади у 

визначених сферах діяльності з підтвердження відповідності в законодавчо 

регульованій сфері; 

– організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що 

встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження 

відповідності в законодавчо регульованій сфері; 

– надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої 

влади у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з 

підтвердження відповідності, у т. ч. технічних регламентів; 

– узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади 

технічні регламенти з підтвердження відповідності, що подаються на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 

– організовує ведення державного реєстру уповноважених органів 

сертифікації та встановлює порядок подання ними інформації, що стосується 

виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності; 

– організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації; 

– організовує ведення національного фонду нормативно-правових актів 

з питань підтвердження відповідності; 

– здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження 

відповідності. Центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції 

технічного регулювання у визначених сферах діяльності: 

– готують пропозиції щодо надання органам сертифікації права на 

проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій 

сфері;  

– беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів з 

підтвердження відповідності та інших нормативно-правових актів у цій сфері; 

– організовують підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 

підтвердження відповідності. 

Центральний орган виконавчої влади з питань економіки: 

1) за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності та з центральними 

органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання 

у визначених сферах діяльності, уповноважує органи сертифікації на 

проведення робіт з підтвердження відповідності й у законодавчо регульованій 

сфері; 

2) організовує нагляд за проведенням робіт з підтвердження 

відповідності уповноваженими органами сертифікації. 

Виробник зобов'язаний наносити національний знак відповідності у 

законодавчо регульованій сфері на продукцію, відповідність якої він засвідчив 

декларацією. У разі підтвердження відповідності уповноваженим органом 

сертифікації до національного знака відповідності додається ідентифікаційний 

номер цього органу. 



Підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері 

здійснюють для окремих видів продукції, яка може бути небезпечною для 

життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та довкілля 

відповідно до технічних регламентів з підтвердження відповідності. 

Виробник забезпечує підтвердження відповідності та складає 

декларацію,  якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження 

відповідності на цей вид продукції. Якщо виробник не є резидентом України, 

він призначає уповноважену особу — резидента України для підтвердження 

відповідності. 

Сертифікацію у законодавчо регульованій сфері проводять згідно з 

вимогами технічних регламентів з підтвердження відповідності 

уповноваженими органами з сертифікації. 

У разі позитивного рішення заявник одержує сертифікат відповідності. 

Виробники і постачальники продукції, яка підлягає підтвердженню 

відповідності в законодавчо регульованій сфері мають певні зобов'язання. 

Зобов’язання виробника: 

– сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності,  

встановлених для конкретного виду продукції; 

– наносити на продукцію національний знак відповідності; 

– компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки у разі 

виявлення невідповідності продукції вимогам, зазначеним у декларації про 

відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання 

відповідності. 

Зобов’язання постачальника: 

– реалізувати продукцію за умови наявності копії сертифіката 

відповідності та/або декларації про відповідність чи копії свідоцтва про 

визнання відповідності у порядку, визначеному законодавством; 

– припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам 

нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність або у 

сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності. 

Державний нагляд за дотриманням вимог з підтвердження 

відповідності в законодавчо регульованій сфері здійснюється у порядку, 

встановленому законодавством. 

Підтвердження відповідності у законодавчо нерегульованій сфері 

здійснюють таким чином: 

1) виробник може складати декларацію про відповідність за власною 

ініціативою або на підставі договору зі споживачем, при цьому він несе 

відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію згідно 

із законами України; 

2) сертифікацію проводять на добровільних засадах у порядку, 

визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та 

органом сертифікації, при цьому підтверджують відповідність продукції,  

систем менеджменту якості, довкілля, персоналу будь-яким заявленим 

вимогам. 

Сертифікацію на добровільних засадах можуть проводити також 

органи сертифікації, уповноваженими на проведення робіт у законодавчо 

регульованій сфері. 



Практичне заняття 4 Міжнародна організація по сертифікації 

ISO: структура, функції. Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) 

 

Національні стандарти відображають особливості і рівень 

промислового розвитку країни, в якій вони розроблені. Тому стандарти 

різних країн на однотипні матеріали та вироби часто відрізняються один від 

одного, що є серйозною перешкодою для розвитку міжнародної торгівлі, т. к. 

викликає необхідність узгодження характеристик продукції з країнами тієї 

країни, яка купує цю продукцію. Розвиток міжнародної торгівлі об'єктивно 

призвело до необхідності узгодження (гармонізації) національних стандартів. 

Результатом уніфікації національних стандартів є міжнародні стандарти, які 

створюються з урахуванням та на основі досягнень науки, техніки і досвіду 

найбільш розвинених промислових країн. Беручи участь у роботі з 

міжнародної стандартизації, держави мають можливість отримувати 

інформацію про рівень проектування, виробництва та особливості 

експлуатації різних виробів в найбільш розвинених промислових країнах і 

сучасно використовувати її при розробці і перегляд національних стандартів. 

Початок міжнародної стандартизації відноситься до кінця 

дев'ятнадцятого століття, коли відповідно до підписання в Парижі в 1875 р. 

Конвенції були організовані міжнародна конвенція мір і ваг (МКМВ), 

міжнародне бюро мір і ваг (МБМВ), Міжнародна конференція з мір та ваг. 

До цього ж часу відноситься поява проекту міжнародних одиниць заходів в 

області електротехніки. Однак початок безпосереднього співробітництва 

різних країн у галузі стандартизації відноситься до 1921р., коли була 

проведена перша конференція секретарів семи національних комітетів з 

стандартизації. Ця конференція виробила організаційні принципи, на основі 

яких у 1926 р. була створена Міжнародна федерація національних асоціацій 

із стандартизації (ІСА). Після закінчення другої світової війни в жовтні 1946 

р. на спільному засіданні Комітету з координації стандартів і делегатів 

двадцять п'ять країн було прийнято рішення про створення Міжнародної 

організації по стандартизації (ІСО). День створення 14 жовтня. Мета 

створення була сформована так: сприяння сприятливому розвитку 

стандартизації у всьому світі. ІСО/ПЛАКО – плановий комітет, який 

координує роботу технічних комітетів; ІСО/DEBKO – комітет, що 

займається питаннями стандартизації в країнах, що розвиваються та ін. 

ІСО/КОПОЛКО : комітет по споживчому руху. Технічні комітети ISO ведуть 

роботу з міжнародної стандартизації в певній галузі, наприклад:  

ІСО/ТКЗ «Допуски та посадки»; 

ІСО/ТК10 «Креслення»; 

ІСО/ТК22 «Автомобілі»; 

ІСО/ТК146 «Якість повітря»; 

ІСО/ТК147 «Якість води» та д. р. 

Стандартизація об'єктів електротехніки займається ІЕС (Міжнародна 

електротехнічна комісія), утворена в 1906 р.  

У 1947 р. МЕК приєдналася до ІСО на автономних правах як її 

електротехнічного відділу.  

В області метрології та забезпечення єдність вимірювань працюють 



МОЗМ, створена в 1956 р. і МБМВ: Міжнародна організація законодавчої 

метрології та міжнародне бюро мір і ваг. У 1956 р. була створена 

Європейська організація з контролю якості (ЕОКК), основним завданням 

якої є вдосконалення та пропаганда методів контролю та управління якістю 

продукції. 

Асоціація з сертифікації Європейського комітету з стандартизації 

(СЕНСЕР) об'єднує національні органи з стандартизації Європейського 

економічного співтовариства та Європейської асоціації вільної торгівлі 

(ЄАВТ). Її діяльність здійснюється під загальним керівництвом 

Європейського комітету з стандартизації (СЕН). 

Міжнародна організація по стандартизації ІСО [ISO (грец. isos – 

рівний)] функціонує з 1947 р.  

Сфера діяльності ІСО охоплює стандартизацію у всіх областях, за 

винятком електроніки та електротехніки, які відносяться до комітету МЕК. В 

роботі ІСО беруть участь понад 120 країн.  

СРСР був одним із засновників ІСО. Грошовим фондом ІСО 

складаються із внесків країн-членів, від продажу стандартів та інших 

виробів, пожертвувань. 

 

Структура організації 

 

Органи ISO є Генеральна асамблея, Рада ІСО, комітет Ради, технічні 

положення і Центральний секреторної; вищий орган ІСО – Генеральна 

асамблея. (малюнок-плакат рис.6) 

У період між сесіями Генеральної асамблеї роботою організації керує 

Рада, до якої входять голови національних організацій по стандартизації. 

При раді створено виконавче бюро, яке керує технічними комітетами. 

Проекти міжнародних стандартів розробляються безпосередньо 

робочими групами, що діють у рамках технічних колективів. 

Технічні комітети (ТК) поділяються на загальнотехнічні та комітети, 

які працюють в конкретних галузях техніки. Загальнотехнічні ТК (їх в ІСО 

налічується двадцять шостим) вирішують загальнотехнічні та міжгалузеві 

завдання. До них, наприклад, відносяться:  

- ТК12 «Одиниці виміру»; 

- ТК19 «Переважні числа»; 

- ТК37 «Предметология»; та інші. 

Решта близько 140 комітетів діють у конкретних областях техніки 

(ТК22 «Автомобілі», ТК39 «Верстати» та ін). 

Технічні комітети, діяльність яких охоплює цілу галузь (хімія, 

авіаційна і космічна техніка і ін), організують підкомітети (ПК) і робочі 

групи (ГР). 

Залежно від системи зацікавленості кожен учасник ІСО визначає 

статус своєї участі у роботі кожного ТК. Участь може бути активною і в 

якості спостерігача. 

Проект міжнародного стандарту (МС) вважається прийнятим, якщо 

він схвалений більшістю (75%) активних учасників ТК.  

До початку 1999 року діяло приблизно 14 тис. МСІСО. 75% МСІСО – 



основоположні стандарти на методи випробувань. 

У практиці міжнародної стандартизації основний упор при розробці 

стандартів на продукцію робиться на встановлення єдиних методів 

випробувань продукції, вимог до маркування, термінології, тобто на ті ж 

аспекти, без яких не можливо взаєморозуміння виробника і споживача не 

залежно від країни, де виробляється і випробовується продукція. 

В інших країнах також встановлюються вимоги до продукції щодо 

безпеки для життя і здоров'я людей, навколишнього середовища, 

взаємозамінності, технічної сумісності. Що стосується інших вимог до якості 

конкретної продукції то їх не доцільно встановлювати в міжнародних 

стандартах – конкретні норми якості на конкретну продукцію для різних 

категорій споживачів регулюється через ціну безпосередньо в контрактах.  

Розглядаючи результати діяльності загальнотехнічних і міжгалузевих 

ТК, слід відзначити значні досягнення ІСО розробці міжнародної системи 

одиниць вимірювання, прийняття метричних розмірів різьби, системи 

стандартних розмірів та конструкцій комітетів для перевезення вантажів 

усіма видами транспорту. 

В теперішній час особливу увагу привертає робота ТК176 «Системи 

забезпечення якості». У його завдання входять стандартизація та 

гармонізація основних принципів створення систем забезпечення якості.  

Іншим органом Ради ІСО є Технічне бюро і шість комітетів. Серед 

комітетів велике значення має робота Комітету з оцінки відповідності 

продукції стандартам (К17СКО) і Комітету з питань споживача (КОПОЛКО). 

КАСКО створений на початку 70-х рр. у зв'язку з бурхливим 

розвитком сертифікації у всіх країнах світу. Цьому органу доручено 

вироблення міжнародних рекомендацій для країн з усіх аспектів сертифікації 

(організація випробувальних центрів в країнах, вимоги, що пред'являються 

до них, маркування продукції, що сертифікується, вимоги до органів, що 

здійснюють керівництво систем сертифікації та ін). 

У завдання КОПОЛКО входить: 

- вивчення шляхів сприяння споживачам в отриманні максимального 

ефекту від стандартизації продукції, а також встановлення заходів, які 

необхідно вжити для більш широкої участі споживачів в національної і 

міжнародної стандартизації; 

- вироблення з позиції стандартизації рекомендацій, спрямованих на 

забезпечення інформацією споживачів, захист їх інтересів, а також програм 

їх навчання з питань стандартизації; 

- узагальнення досвіду участі споживачів у роботах по стандартизації, 

застосування стандартів на споживчі товари, з інших питань стандартизації, 

що представляють інтерес для споживачів.  

Результат діяльності КОПОЛКО є створення переліків національних і 

міжнародних стандартів, що представляють інтерес для споживчих 

організацій, а також підготовка посібників з оцінки якості споживчих 

товарів, наприклад: 

-керівництво 12 «Порівняльні випробування споживчих товарів»; 

-керівництво 14 «інформація про товари для споживачів»; 

-керівництво 36 «Розробка стандартних методів вимірювання 



експлуатаційних характеристик споживчих товарів». 

Активної завданням ISO є вдосконалення структури фонду 

стандартів. 

На початку 90-х рр. переважали стандарти в галузі машинобудування 

(близько 30%), хімії (близько 12,5%). На частку стандартів в області охорони 

здоров'я та медицини припадало всього 3,5%, охорони навколишнього 

середовища – 3%. Відносно невелику частку (близько 10,5%) займали 

стандарти в галузі інформатики, електроніки та інформаційного 

забезпечення. У перспективі соціальні сфери (захист навколишнього 

середовища, охорона здоров'я), а також інформаційні технології повинні 

стати пріоритетами в діяльності ІСО. 

Гостра конкуренція на світовому ринку країн та фірм, які є світовими 

лідерами-виробниками конкретної продукції. 

Важко переоцінити значення для якості життя населення Землі 

збереження природного середовища перебування. У справжні час поняття 

«якість життя» розглядається як комплексна характеристика, що включає не 

тільки соціально-економічні і ряд інших аспектів, але й екологічні фактори 

та умови існування особистості.  

До показниками якості життя відносяться якість повітря, води, їжі, 

ступінь безпеки на роботі і вдома і ін.  

Ось так ІСО/ТК 146 «якість повітря» розробив міжнародний стандарт 

МС ІСО 10312 «Атмосферне повітря». Визначення азбестового волокна. 

Метод прямої просветной мікроскопії: відомо, що наявність в повітрі навіть 

мінімальних часток азбесту вкрай негативно впливає на здоров'я людини. 

ІСО/ТК 147 «Якість води» розробив понад сто міжнародних стандартів на 

методи аналізу фізичних, хімічних, мікробіологічних та інших властивостей 

води, за допомогою яких здійснюється контроль наявності в ній токсичних 

домішок . Значна роль у захисті водних джерел від забруднення комітету 

ІСО/ТК 190. Якість ґрунту: є на етапі розробки МС. У регіональних і 

міжнародних організаціях по стандартизації йде постійна боротьба за 

лідерство, оскільки економічно розвинені країни бачать в проекті 

конкурентного МС відповідний національний стандарт і борються за 

відображення в цьому проекті своїх національних інтересів. Не випадково із 

загальної кількості МС ІСО, розробленими всіма ТК, більше 70% 

відповідають національним або фірмовим стандартам промислово 

розвинених країн світу.  

Лідерство тієї чи іншої країни у розробці МС визначається і ступенем 

її участі фахівців у діяльності робочих органів ІСО, МЕК, МСЕ – технічних 

колективів (ТК), підкомітетів (ПК), робочих груп (РГ). 

В теперішній час робота ІСО здійснюється в рамках 185ТК, 636ПК, 

197РГ. Стандарти МСІСО не є обов'язковими, тобто кожна країна має право 

застосовувати їх цілком, окремими розділами або взагалі не застосовувати. 

Однак в умовах гострої конкуренції на світовому ринку виробники 

продукції, прагнуть підтримати високу конкурентну спроможність своїх 

виробів, змушені користуватися міжнародними стандартами. За оцінками 

зарубіжних фахівців, передові промислово розвинені країни світу 

застосовують до 80% всього фонду стандартів ІСО. Особливо широко 



використовують стандарти ІСО та інших міжнародних організацій країни, 

економіка яких значною мірою залежить від зовнішньої торгівлі. Це 

Нідерланди, Швеція, Бельгія, Австрія, Данія, у яких частка зовнішньої 

торгівлі по відношенню до загального обсягу виробництва становить 40-

50%. Ці країни прагнуть не створювати національні стандарти в тих 

областях, в яких діють відповідні міжнародні стандарти. 

Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) розробляє стандарти в 

галузі електротехніки, радіоелектроніки, зв'язку. Вона була створена в 1906 

р. , тобто задовго до утворення ІСО. Працюючи не яке час паралельно, ці 

організації в даний час об'єднали свої роботи, і МЕК є незалежним членом 

ІСО. Крім перерахованих, в роботах з міжнародної стандартизації беруть 

участь інші організації.  

Європейська економічна комісія ООН (ЕЭКООН) широко відома 

своєю діяльністю в області стандартизації вимог безпеки механічних 

транспортних засобів.  

Міжнародна торгова палата (МТП) проводить роботи з уніфікації 

торговельної документації. У рамках об'єднаного комітету експертів 

ФАО/ВООЗ (ФАО – установа ООН з питань продовольства і сільського 

господарства, ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров'я) діє комісія 

«Кодекс алиментормус», яка розробила понад 300 МС на харчові продукти. 

У межах своєї компетенції в роботах по стандартизації беруть участь й інші 

міжнародні організації при ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ та ін 

В наш час спостерігається тенденція до інтеграції економіки, 

створення об'єднаних регіональних ринків. Найбільші розвиток інтеграції 

отримала в рамках Європейського економічного товариства (ЄЕС), яке 

сформувало єдиний внутрішній ринок до 1993 році.  

При цьому першочергове значення в усуненні національних бар'єрів 

надається розвитку європейський стандартизації. 

У 1961 році був затверджений Європейський комітет з стандартизації 

в електротехніці (СЕНЭЛЕК). В рамках СЕН і СЕНЭЛЕК діє 239ТК. 

У 1972 р. Радою ЄЕС була прийнята генеральна програма усунення 

технічних бар'єрів в торгівлі в межах Співтовариства. Під технічним 

бар'єром розуміється відмінності у вимозі національних і міжнародних 

стандартів, які призводять до додаткових порівняно із звичайною 

комерційною практикою витрат коштів і (або) часу для просування товару на 

відповідний ринок. 

Комісією ЄС розроблена програма «Зелена книга Європи» (Розвиток 

європейської стандартизації для прискорення технічної генерації в Європі), 

де був викладений план перебудови і розвиток стандартизації на континенті. 

Основне в «Зеленій книзі» - євростандарти повинні відкласти новітні 

досягнення техніки і технології, а спеціально розроблені директиви – містити 

ефективні заходи проти проникнення в Співтовариство продукції, не 

безпечної чи шкідливою для населення і навколишнього середовища.  

Нормативну базу стандартизаций ЄС становить добре розвинені 

технічне законодавство. Європейські стандарти CEN є гармонізованими, 

тобто забезпечують реалізацію відповідної директиви, і в цьому випадку 

вони обов'язкові для застосування в країнах ЄС.  



Стандарт вважається гармонізованим після його опублікування в 

бюлетені ЄС з зазначенням номера відповідної директиви. 

Продукція відповідає вимогою директиви, маршрутизируется знаком 

СЕ. Цей знак не для споживача, а для контролюючих та митних органів країн 

ЄС. Продукція, маркована знаком СЕ, має право вільного пересування в 

межах об'єднаного ринку. В рамках ЄС діють понад сто директив по 

харчовим продуктам. В основу більшості євростандартів закладають кращі 

стандарти окремих європейських країн. Наприклад, широко відомі своїм 

високим технічним рівнем стандарти Швеції з електромагнітної безпеки 

персональних комп'ютерів покладені в основу єдиного стандарту ЄС.  

Політика комітетів СЕН і СЕНЭЛЕК полягають у тому, щоб якомога 

частіше використовувати МСІСО і МЕК як регіональних. В результаті 

близько 45% НД, у рамках ЄС є міжнародні стандарти розроблені ІСО/МЕК. 

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студента 

 

Вид та тема завдання 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Методичні вказівки до 

самостійної роботи студента 

1. Підготовка до : 

 

 

– лекцій 

 

 

 

 

 

 

– практичних занять 

(семінарів) 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Студент повинен: 

а) опрацювати теоретичні основи 

прослуханого лекційного матеріалу 

використовуючи конспект складений під час 

лекції; 

б) також поглиблено вивчити 

рекомендовану літературу на тему лекції; 

в) провести пошук додаткової інформації 

використовуючи спеціальну літературу і 

Internet. 

 

При підготовці до практичних занять 

студент повинен: 

а) повторити матеріал, який розглядався на 

попередньому практичному занятті; 

б) опрацювати теоретичні основи 

наступного практичного заняття, викладені  

в методичних вказівках до практичних 

занять з дисципліни «Стандартизація та 

сертифікація»,  конспекті лекцій і 

рекомендованій літературі. 

 2. Опрацювання питань, 

які не викладаються на 

лекціях: 

 

 
Міжнародні організації по 

стандартизації 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

За допомогою рекомендованої, спеціальної 

літератури та Internet студенти самостійно 

опрацьовують теми, що не викладаються на 

лекціях. 

 

Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи з курсу  « 

Стандартизація та сертифікація засобів 

вимірювання» для студентів V-VI курсів 



Основні принципи гармонізації 

стандартів України з 

міжнародними стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

Організація робіт про 

стандартизації та 

сертифікації  у країнах 

Евросоюзу, США, Японії, РФ. 

 

 

 

 

 

Основні системи міжнародні 

системи по сертифікації 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

денної та заочної форми навчання 

спеціальностей: 7.05100101 – Метрологія та 

вимірювальна техніка, 8.05100101 

Метрологія та вимірювальна техніка, 

7.05020201 - Автоматизоване управління 

технологічними процесами / Укл.: 

О.Ю.Олійник, Є.В. Чернецький, О.С. Чорна– 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 27 

с. 

 

Стандартизация и управление качеством 

продукции в мире. [Электронный ресурс] 

URL:http://uas.su/books/2011/sertifikacia/254/r

azdel254.php 

Стандартизация в зарубежных странах. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://tmetall.narod.ru/standart/kaz/gl3.html 

 

 

Система Международной Сертификации 

(System of International Certification). 
[Электронный ресурс] URL: 
http://sic.com.ua/ 

 Сертифікація продукції в Україні і за 

кордоном. [Электронный ресурс] URL:  

http://readera.org/article/sertyefikatsia-

produktsiye-v-ukrayeni-i-za-kordonom-

10170194.html 

 readera.org 

 3.Виконання 

індивідуального 

завдання- реферату 

12 Тема  реферату видається викладачем 

4. Підготовка та 

складання підсумкового 

контролю знань  
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Білети містять теоретичні запитання. 

При підготовці до іспиту студент повинен: 

а) повторити теоретичні основи 

прослуханого лекційного матеріалу 

використовуючи конспект складений під час 

лекції, рекомендовану і додаткову 

літературу; 

б) повторити теоретичні основи, викладені в 

методичних вказівках до лабораторних робіт 

і практичних занять; 

в) повторити матеріал самостійного 

опрацювання тем, що не викладаються на 

лекціях; 
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Питання з курсу «Стандартизація і сертифікація» 

 

1. Роль і значення стандартизації в житті суспільства. 

2. Розкрийте зміст «тріади якості». 

3. Розкрийте зміст термінів «стандартизація», «стандарт», 

«нормативний документ», «кодекс усталеної практики», «технічний 

регламент». 

4. Поясніть цілі стандартизації. 

5. Які принципи стандартизації. 

6. Науково-технічні принципи стандартизації. 

7. Які функції стандартизації. 

8. Що таке методи стандартизації? Перелічить їх, і розкрийте зміст. 

9. Поясніть зміст і складові методу впорядкування. 

10. Опишіть роботи по параметричної стандартизації. 

11. Поясніть зміст робіт з уніфікації продукції. 

12. Що таке агрегатування і типізація?  

13. Розкрийте зміст робіт по комплексній і випереджуючої 

стандартизації. 

14. Які бувають категорії стандартів? Категорії стандартів України. 

15. Характерні особливості та вимоги державних стандартів України. 

16. Види стандартів. 

17. Об'єкти державної стандартизації України. 

18. Як і ким розробляються стандарти. Стадії розробки.  

19. Як організована робота з стандартизації в Україні? 

20. Порядок, терміни перевірки, перегляду та зміни стандартів. 

21. Як організується служба стандартизації на підприємстві? 

22. Як здійснюється державний нагляд за дотриманням стандартів? 

23. Значення системи та системності для стандартизації. 

24. Міжгалузеві системи стандартів. 

25. Системи стандартів щодо якості продукції. 

26. Система стандартів з охорони природи. 

27. Міжнародні організації зі стандартизації. 

28. Міжнародна організація по стандартизації ISO. Структура та 

основні види діяльності.  
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