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ТЕМА 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

План викладу і засвоєння матеріалу 

2.1.Загальні відомості про стандартизацію. 

2.2.Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни. 

2.3.Основні поняття та визначення в галузі стандартизації. 

 

2.1.Загальні відомості про стандартизацію 

 Кожне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які 

регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують 

безпеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці 

функції. 

Стандартизація в техніці є своєрідним відображенням об’єктивних законів еволюції технічних 

засобів і матеріалів. Вона випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що 

забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і техніки. 

Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку 

суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні. 

Таким чином, об’єктивні закони розвитку науки та промисловості неминуче ведуть до 

стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному 

історичному етапі. 

Завдяки стандартизації людство може свідомо керувати своєю економічною і технологічною 

політикою, домагаючись випуску виробів високої якості. 

В умовах НТП стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі 

наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти. В економічно 

розвинутих країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і ріст життєвого рівня 

населення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації. 

 

2.2.Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни 

Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується прискореним темпом розвитку науки 

і техніки, більш тісною взаємодією та впливом їх на виробництво. Розвиток техніки пов'язаний зі значним 

ускладненням обладнання, використанням різних систем машин і приладів, які взаємопов'язані між собою 

більш жорстким режимом їх експлуатації, використанням широкої номенклатури речовин і матеріалів. 

Відбувається процес поширення кооперації і значне ускладнення зв'язків між галузями народного 

господарства, підприємствами та організаціями. Різко зростають вимоги до сировини, матеріалів, 

комплектуючих виробів і готової продукції. Першорядне значення набувають питання надійності та 

безпеки товарів виробничого призначення та товарів народного споживання. 

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефективності суспільного виробництва і 

поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль, адже вона акумулює найновіші 

досягнення науки і техніки, органічно з'єднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому 

впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та перспективні 

напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства країни. 

Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки у системі управління технічним 

рівнем якості продукції - від наукових розробок і до експлуатації та утилізації виробів. Стандартизація 

поєднує науку, техніку і виробництво, сприяє забезпеченню єдиної технічної політики в різних галузях 

народного господарства, технічному переозброєнню виробництва, широкому впровадженню сучасної 

техніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації і автоматизації виробничих процесів, 

підвищенню якості товарів. Усе це сприяє розвитку економіки країни. 

Характерною особливістю стандартизації є те, що сфера її дії та застосування, рівень розвитку 

знаходяться у широкому діапазоні. Немає такої сфери діяльності людини, до якої б не була причетна 

стандартизація. Адже з поширенням і поглибленням пізнання, розвитком науки і техніки, удосконаленням 

виробництва масштаби робіт значно зростають і поширюється сфера використання принципів 

стандартизації (рис. 1.1). 



Основна мета стандартизації - це оптимальне впорядкування об'єктів стандартизації для 
прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості 

продукції, удосконалення організації управління народним господарством, розвиток міжнародного 

економічного, наукового і технічного співробітництва. 

Стандартизація відповідно до основної мети має різні завдання. Головне завдання - створення 

системи нормативної документації, яка визначає прогресивні вимоги до продукції, що виготовляється для 

потреб народного господарства, населення, оборони держави та експорту, до її розробки, вироблення та 

застосування, а також забезпечення контролю за правильністю використання цієї документації. 

Стандартизація є організаційно-технічною основою економічного і науково-технічного 

співробітництва між країнами, ефективним засобом поширення зв'язків між країнами і ліквідування 

технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі. Зміцнення науково-технічних та економічних зв'язків привертає 

увагу до стандартизації усіх розвинених країн світу та країн, що розвиваються, а також технічних, 

економічних, міжнародних, регіональних і національних організацій, фірм і підприємств. Це є наслідком 

об'єктивної необхідності стандартизації в управлінні економічними і виробничими процесами. 

Останнім часом однією з ключових проблем науково-технічного та економічного розвитку країн є 

проблема якості продукції. Поліпшення якості продукції (процесів, робіт послуг) - це проблема не тільки 

споживча чи технічна, але й економічна, соціальна й політична проблеми суспільства. 

Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корінних змінах матеріальних і соціальних 

умов життя народу висувають на перший план проблему якості. Поліпшення якості товарів (процесів, 

робіт, послуг) можливе тільки на основі стандартизації. Управляти та підвищувати якість можливо тільки 

на основі стандартів та іншої нормативно-законодавчої документації. Стандарти встановлюють вимоги до 

якості та надійності методів контролю і випробовувань продукції, створюють необхідну єдність, без якої 

неможливий подальший розвиток технічного рівня. 

Стандарти та інші нормативні документи складають значну і важливу частину нормативної бази 

економіки країни. Розробку стандартів здійснюють вчені та спеціалісти головних і базових організацій зі 

стандартизації усіх галузей народного господарства. На основі результатів науково-дослідних, проектно-

конструкторських і дослідницько-технологічних робіт у стандартах встановлюються перспективні вимоги, 

тобто закладаються не тільки показники, що визначають якість продукції на даному етапі, але й 

перспективні показники технічного рівня, якості та економічності, відповідно до яких повинна 

проектуватися і освоюватися нова продукція. 

Стандарти з випереджаючими вимогами є своєрідним прогнозом технічного прогресу продукції, що 

розробляється. При цьому повинні використовуватися найсучасніші методи прогнозування і оптимізації. 

Математичні методи оптимізації кількісних вимог стандартів дають можливість отримувати найвищий 

ефект від стандартизації. 

Стандарти та інша нормативна документація відіграють важливу роль при вирішенні технічних, 

економічних і соціальних проблем країни, тому належить постійно підвищувати науково-технічний рівень 

чинних стандартів, оновлювати їх з метою заміни застарілих показників і своєчасного відображення вимог 

народного господарства. 

Технічними комітетами України зі стандартизації розроблено понад 500 термінологічних стандартів 

в усіх галузях діяльності, що дозволило сформувати основи української науково-технічної термінології. В 

Україні станом на 01.01.99 р. надано чинності 2 160 державним (національним) стандартам, близько 60% з 

яких гармонізовані з міжнародними. Проблема міжнародної гармонізації стандартів як важливого засобу 

ліквідування перешкод у торгівлі та промисловому співробітництві знайшла відбиття в Завершальному 

Акті, який підписали усі європейські держави, Канада й США в серпні 1975 р. у Гельсінкі. 

На території України протягом 1998 р. затверджено та впроваджено в різних галузях народного 

господарства 102 державних стандарти України, з яких 28 - пряме впровадження стандартів міжнародних 

організацій зі стандартизації ISO та ІЕС. Впровадження міжнародних стандартів дає змогу виробникові не 

тільки піднести якість вітчизняних товарів до рівня міжнародних вимог, але й забезпечити перебудову 

виробництва, його організацію, технологію, систему управління якістю відповідно до рівня розвинених 

країн світу. Наявність сертифіката відповідності міжнародному стандарту забезпечить для українського 

виробника доступ на міжнародний ринок. 

З метою забезпечення ефективного доступу українських виробників (експортерів) до міжнародних, 

міждержавних (країн СНД) і національних нормативних документів створено Головний інформаційний 

фонд стандартів. Нормативні документи цього фонду використовуються в усіх галузях суспільного 

виробництва та споживання продукції (надання послуг). За станом на 01.10.98 р. у Головному 

інформаційному фонді стандартів Держстандарту України зберігається понад 104 тис. нормативних 

документів, у тому числі 20 тис. стандартів, що мають статус національних, понад 13 тис. міжнародних 



стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС), 
понад 17 тис. міждержавних стандартів країн СНД, близько 6,6 тис. європейських стандартів.  

Фонд галузевих стандартів складає понад 43 тис. нормативних документів. Оновлення Фонду 

галузевих стандартів здійснюється дуже повільно і складає 0,4% за 5 років (1994 - 1998 pp.). За роки 

незалежності в Україні зареєстровано 314 галузевих стандартів. 

У Національному автоматизованому інформаційному фонді стандартів зберігається понад 100 тис. 

нормативних документів, які постійно поновлюються. Працює міжнародна бібліографічна електронна база 

даних PERINORM. 

Протягом 1993-1998 pp. затверджено 18 державних класифікаторів України. 

Головний інформаційний фонд взаємодіє з міжнародними і іноземними організаціями зі 

стандартизації на підставі договорів, укладених Держстандартом України. Протягом року до Головного 

інформаційного фонду надходить понад 10 000 одиниць нормативних документів. Впроваджено 

повнотекстову автоматизовану базу даних стандартів Європейського Союзу, що дає змогу будь-якій 

урядовій установі, підприємству чи організації, незалежно від форми власності та виду діяльності, 

громадському об'єднанню або приватній особі ознайомитися з необхідними інформаційними матеріалами. 

В Україні стандартизація, що має державний характер, спрямована на забезпечення: 

• єдиної технічної політики; 

• захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг); 

• економії всіх видів ресурсів; 

• відповідності продукції (процесів, робіт, послуг) світовому рівню якості та надійності; 

• гармонізації національних нормативних документів зі світовими аналогами; 

• відповідності вимог нормативних документів законодавчим актам; 

• сприяння виходу української продукції на світовий ринок. 

Поряд з державною широко використовується галузева стандартизація. Так, набуває подальшого 

розвитку стандартизація на рівні підприємств. Відділи зі стандартизації є у кожному міністерстві 

(відомстві), об'єднаннях, науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро. Роботи по підвищенню 

ефективності виробництва, 

технічного рівня І якості продукції проводяться з використанням стандартизації. 

Україна перебуває на етапі переходу до ринкової економіки. Складна економічна ситуація, дефіцит 

державного бюджету не дають змоги знайти необхідні державні кошти на розвиток законодавчої та 

нормативної бази. У нових умовах господарювання міністерства і відомства України, що відповідають за 

технічну політику в своїх галузях, мають вишукувати нові шляхи створення та розвитку законодавчої і 

нормативної бази, яка б відповідала вимогам існуючих ринкових відносин. Фактично більшість 

міністерств і відомств, посилаючись на важкий економічний стан, втратили можливість керування 

процесом формування нової нормативної бази і не приділяють належної уваги для її оновлення у своїх 

галузях діяльності. 

Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної системи стандартизації, 

метрології та сертифікації слід розглядати лише у тісному зв'язку з політичними, економічними і 

соціальними перетвореннями, які відбуваються в Україні. Розвиток технічного регулювання має 

відповідати рівню розвитку національної економіки. Перехідний період до ринкової економіки вимагає 

здійснення поетапного удосконалення національної системи технічного регулювання. Сліпе копіювання 

зовнішніх атрибутів систем 
1
 стандартизації та сертифікації розвинених країн світу за умови відсутності 

ефективного ринкового конкурентного середовища може призвести до фактичного знищення існуючих 

систем стандартизації, метрології та сертифікації. Це залишить Україну без ключового елементу 

національного технічного регулювання, тобто створить реальну загрозу для національної економічної 

безпеки і державного суверенітету. 

Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший розвиток національної системи 

стандартизації, метрології та сертифікації, є багатовекторна зовнішня політика, яка спрямована на 

інтеграцію України в Європейський Союз, вступ до Світової організації торгівлі (WTO), співробітництво з 

країнами СНД та іншими країнами світу. Внутрішня політика держави покликана сприяти підйому 

вітчизняного виробництва, захисту прав українських громадян на споживання продукції, безпечної для 

життя, здоров'я та довкілля. Подальший розвиток національних систем стандартизації,метрології та 

сертифікації визначається стратегічним курсом України на інтеграцію до світової економіки. 

З 1 березня 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейським Союзом, цілий ряд статей якої передбачають зближення української системи технічного 

регулювання з європейською. Такий розвиток технічного регулювання відповідає політичному курсу 



України на інтеграцію до європейських та трансатлантичних структур, приєднання до Генеральної угоди з 
тарифів і торгівлі (GATT) та вступу до WTO. 

Саме з метою зближення системи національного технічного регулювання з європейською 

Держстандарт України ініціював прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 244 

"Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, 

екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів". Постанова 

являє собою розгорнений план зближення українського законодавства, норм і правил, що визначають 

вимоги до продукції, з міжнародними і європейськими та передбачає розробку 25 Законів України, а також 

підготовку 14 галузевих програм оновлення нормативної бази з урахуванням міжнародних та 

європейських стандартів. 

У 1997 р. набув чинності Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції", який забезпечує захист і підтримку вітчизняного товаровиробника. Запропонована цим 

Законом схема контролю якості та безпеки харчових продуктів повною мірою відповідає вимогам 

GATTYWTO і дає змогу запобігти зростанню бюджетних витрат на здійснення контролю в торгівлі, 

оскільки ввезення небезпечної продукції буде зупинено на державному кордоні України. Це, своєю 

чергою, дасть змогу цивілізованим шляхом захистити вітчизняного товаровиробника від недобросовісної 

конкуренції. Проте реалізація цього потребує виконання значного обсягу робіт з розробки нормативно-

правових документів, з питань конкретизації вимог і забезпечення їх дотримання щодо якості та безпеки 

харчової продукції. 

З метою гармонізації процедур стандартизації і сертифікації з міжнародними та європейськими, 

створення умов рівної конкуренції, підвищення ефективності механізму контролю на внутрішньому ринку 

розроблено: проект Закону України "Про відповідальність виробника і постачальника за випуск та 

реалізацію дефектної продукції"; проект Закону України "Про порядок утилізації та вивезення небезпечної 

продукції"; проект Закону України "Про маркування продукції знаком відповідності", які стануть 

законодавчою основою високоефективного механізму нагляду і контролю на споживчому ринку України. 

На початку 1998 р. набув чинності Закон України "Про якість і безпеку харчової продукції та 

продовольчої сировини". У зазначеному Законі вперше чітко визначено перелік і порядок видачі 

документів, що підтверджують належну якість і безпеку продукції, встановлено правові засади 

забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення, 

відрегульовано відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) і 

споживачами під час розробки, виробництва, ввезення на митну територію України, закупівлі, постачання, 

зберігання, транспортування, реалізації, використання, споживання, утилізації харчових продуктів та 

продовольчої сировини, а також надання послуг у сфері громадського харчування. Законом визначена мета 

державного регулювання, основні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки 

харчових продуктів і продовольчої сировини, вимоги щодо попередження ввезення, виготовлення, 

реалізації, використання неякісних, небезпечних або фальсифікованих харчових продуктів, продовольчої 

сировини та супутніх товарів, а також види діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої 

влади щодо цього. Право українських громадян на споживання якісної та безпечної продукції, охорону 

навколишнього середовища, підтримку вітчизняного товаровиробника гарантується от. 42, 43, 50 

Конституції України. 

Особливо швидкими темпами розвивається стандартизація товарів народного споживання, 

основними напрямками якої є: введення єдиної термінології, уніфікація показників якості, що 

відображають споживчі властивості товарів, жорсткість вимог нормативної документації до аналогічних 

виробів, що виробляють підприємства різних галузей народного господарства, комплексний підхід до 

управління якістю, надійності та безпеки продукції. Стандартизація здійснюється в тісному зв'язку з 

виробництвом і сферою обігу товарів, що є необхідним елементом цих суспільних процесів. 

Стандартизація як одна із проявів суспільно-економічної формації впливає на її розвиток і стан. 

Розвиток суспільства, високі темпи науково-технічного прогресу, масштабні економічні, соціальні 

завдання обумовлюють зростання ролі стандартизації. У зв'язку з цим вивчення науково-теоретичних 

основ, методики і практики стандартизації, метрології та управління якістю повинно стати невід'ємною 

складовою частиною у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей виробництва і 

торгівлі. 

 

2.3.Основні поняття та визначення в галузі стандартизації 

 

Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна 

точна, науково обґрунтована термінологія. Невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморозумінню 



спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження обчислювальної техніки в 
управлінні народним господарством. 

Питанням стандартизації термінології надається велике значення як за кордоном, так і в нашій 

країні. Потреба у стандартизації науково-технічної термінології обумовлюється тим, що терміни, поняття 

та визначення є невід'ємною частиною нормативної, технічної, проектно-конструкторської і технологічної 

документації. 

В Україні упорядкування і стандартизацію термінології здійснюють Український науково-

дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ), 

Академія наук України, галузеві науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і науково-технічні 

товариства. Розроблено комплекс стандартів термінології в основних галузях знань та галузях народного 

господарства. 

Визначення терміна "стандартизація" пройшло тривалий еволюційний шлях. Уявлення людей про 

стандартизацію формувалось у процесі розвитку науки і техніки, удосконалюванні форм і методів 

виробництва. З поширенням науково-технічних та економічних зв'язків на національному та 

міжнародному рівнях відбувалося уточнення терміну "стандартизація" паралельно з розвитком самої 

стандартизації. На різних етапах цей термін відображав досягнутий рівень її розвитку. Термін 

"стандартизація" з'явився в російському технічному словнику в післяреволюційні роки під впливом 

зарубіжного досвіду промислового виробництва. 

У 1952 р. Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) створено Комітет по вивченню 

наукових принципів стандартизації (STACO), який здійснює розробку та перегляд визначення 

найважливіших термінів у галузі стандартизації. Починаючи з 1962 p., коли ISO прийняла перше 

визначення терміна "стандартизація", періодично відбувалось його уточнення, що відображало розвиток 

стандартизації, обумовлений рівнем розвитку науково-технічного прогресу. Сучасний термін має наступне 

визначення 

"стандартизація" - це діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в 

певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально 

існуючих чи можливих завдань. 

На перший погляд, це визначення здається складним, але його можна пояснити по-іншому. 

Стандартизація - це галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, яка полягає перш за все у 

відборі із численних видів продукції (процесів, робіт, послуг) однакового призначення, одного або 

невеликої кількості видів цієї продукції (процесів, робіт, послуг) з найкращими якісними показниками і 

властивостями. Відібрані зразки продукції (процесів, робіт, послуг) повинні відповідати сучасному 

досягненню науки та техніки, практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства. 

Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного господарства норми, параметри, 

розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю 

та випробувань, правила пакування, маркування, транспортування та зберігання. Прогресивні вимоги до 

розробки, виробництва і застосування продукції (процесів, робіт, послуг) встановлюються на основі 

науково-технічного прогресу і повинні визначати не тільки основу сучасного, але і майбутній розвиток 

народного господарства. 

У певних умовах стандартизація може мати негативний вплив на розвиток виробництва і якість 

готових виробів. Це може бути у тому випадку, коли стандарти та інші нормативні документи будуть 

розроблені без урахування досягнень науки і техніки, або вони не будуть своєчасно переглянуті з 

урахуванням цих досягнень і з деяким випередженням. 

На основі цього, предметом стандартизації як науки є варіанти повторювальних ситуацій чи 

інформація по цих варіантах. Тому стандартизацію слід розглядати як одну із складових частин загальної 

науки з управління - кібернетики (науки про системи і методи управління), як одного із методів переробки 

інформації з метою знаходження оптимального, обов'язкового рішення. На основі обробки великої 

кількості різних варіантів, рішення однієї й тієї ж повторюваної задачі за допомогою методів 

стандартизації виробляються обов'язкові оптимальні вимоги, норми, правила, що заносяться у стандарти 

чи інші нормативні документи. 

Наслідком діяльності в галузі стандартизації є створення нормативних документів. Через 

нормативні документи стандартизація впливає на сфери трудової діяльності людини, на розвиток 

народного господарства країни, прискорення науково-технічного прогресу, економію та раціональне 

використання сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції (процесів, робіт, 

послуг). 

Нормативний документ (НД) -- документ, що встановлює правила, загальні принципи чи 

характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. НД розробляються на об'єкти 



стандартизації, які обов'язкові для використання в певних галузях діяльності, н установленому порядку і 
затверджуються компетентними органами. До НД належать стандарти, технічні умови, зводи правил, 

регламенти, керівні документі, державні класифікатори тощо. 

Об
’
єкт стандартизації - це предмет, який підлягає стандартизації. До об'єктів стандартизації 

належать продукція, процеси, послуги, які однаковою мірою стосуються будь-якого матеріалу, 

компонента, обладнання, системи, їх сумісності, а також правила, поняття, визначення, процедури, 

функції, методи, що служать предметом роботи зі стандартизації і можуть бути охарактеризовані кількісно 

і якісно за допомогою понять, визначень, умовних одиниць тощо. На усі об'єкти стандартизації 

розробляються стандарти. 

Слово "стандарт" (від англ. standard) в буквальному розумінні означає норма, зразок, мірило, а в 

широкому - це зразок або еталон якості, через який держава здійснює наукове обґрунтоване управління 

якістю. Стандарт є основним нормативним документом у галузі стандартизації. Правильне визначення 

цього терміну має важливе значення. Згідно з ДСТУ 1.0 цей термін має таке визначення: стандарт - 

нормативний документ, розроблений на засадах відсутності протиріч з істотних питань з боку більшості 

зацікавлених сторін і затверджений визнаним органом, у якому встановлені для загального та 

багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів 

діяльності або їх результатів для досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі. 

Стандарти можуть бути розроблені як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки тощо), так і на 

норми, правила, вимоги до об'єктів організаційно-методичного та загальнотехнічного характеру. 

Стандарт є результатом конкретної роботи зі стандартизації, яка виконується на основі досягнень 

науки, техніки та практичного досвіду, і має визначений юридичний статус на всіх рівнях управління 

народним господарством. 

У системі нормативної документації технічні умови посідають особливе місце, адже вони є 

основним документом на постачання продукції. Технічні умови (ТУ) встановлюють певні вимоги до 

конкретної продукції і є невід'ємною часткою комплексу технічної документації на продукцію, в якій 

належить визначати комплексність показників. Ці показники повинні забезпечувати повну характеристику 

споживчих властивостей виробів і можливість всебічного визначення та контролю якості виробів, які 

підлягають виготовленню та постачанню споживачам. 

Керівний нормативний документ (КНД) нормативний документ, який встановлює норми, 

правила, вимоги організаційно-методичного та загальнотехнічного характеру. До КНД належать методичні 

вказівки, методики розрахунків, типові положення про служби та порядок проведення робіт тощо. ТУ та 

КНД можуть розроблятися для розвитку стандартів, а також при їх відсутності на ту чи іншу продукцію 

(процес, послугу). 

Стандарти, ТУ та КНД містять показники, що можуть бути охарактеризовані кількісно й якісно. 

Вони називаються показниками стандартів. Показники стандартів це характеристика об'єктів 

стандартизації, що виражаються за допомогою умовних одиниць, позначень чи понять. До показників 

стандартів належать показники щодо розмірів виробів, хімічного складу, фізичних властивостей, маси, 

експлуатаційних якостей, економічності, надійності, нешкідливості, безпеки тощо. 

Стандартизація залежно від масштабів роботи діє на різних рівнях: в окремій країні, між 

державами, у регіонах. У зв'язку з цим існують наступні види стандартизації: національна, міжнародна, 

міждержавна та регіональна. 

Національна стандартизація - стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної 

держави. Результатом роботи з національної стандартизації є національні стандарти, прийняті 

національним органом зі стандартизації однієї держави. 

На національному рівні існують наступні види стандартизації: державна та галузева. 

Державна стандартизація - стандартизація, яка здійснюється урядовими органами і 

розповсюджується на усі підприємства держави, незалежно від форми власності. Результатом роботи є 

державний стандарт. 

Галузева стандартизація - стандартизація, яка здійснюється органами, компетентними в даній 

галузі народного господарства. Результатом роботи є галузевий стандарт. 

Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів 

усіх країн. У роботі з міжнародної стандартизації можуть брати участь декілька (дві чи більше) суверенних 

держав. Результатом роботи з міжнародної стандартизації « міжнародні стандарти, прийняті міжнародною 

організацією зі стандартизації. 

Регіональна стандартизація - стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів 

країн лише одного географічного або економічного регіону. Результатом роботи з регіональної 



стандартизації є регіональні стандарти, які прийняті регіональною міжнародною організацією зі 
стандартизації. 

Міждержавна стандартизація - стандартизація, участь в якій беруть країни СНД. Результатом 

роботи з міждержавної стандартизації є міждержавні стандарти (ГОСТ). Міждержавний стандарт - 

стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації, і застосований ними безпосередньо. Міждержавні стандарти 

діють в усіх країнах СНД. Міждержавна стандартизація може служити прикладом регіональної 

стандартизації, а стандарти з визначенням індексу ГОСТ - регіональними стандартами. 

Поряд з вищенаведеними термінами та визначеннями, стандартизація використовує такі терміни, як 

сумісність, безпека, охорона навколишнього природного середовища та інші. 

Сумісність - придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає 

небажаних взаємодій за заданих умов для виконання встановлених вимог. 

Безпека - відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди. 

Охорона навколишнього природного середовища - комплекс міжнародних, державних, 

регіональних заходів (адміністративних, господарських, політичних та громадських) щодо підтримування 

параметрів функціонування природних систем (фізичних, хімічних, біологічних) у межах, що 

забезпечують здоров'я та добробут людини. 

Інші терміни та визначення наведено у подальших главах посібника. 

 

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 

 

1. Які існували перші стандартні рішення у Давньому Єгипті, Римі та Японії? 

2. Який розвиток отримала стандартизація під час переходу до машинного виробництва у ХІХ-ХХ ст.? 

3. Коли почали створюватися національні та міжнародні організації зі стандартизації? 

4. Назвати основні етапи розвитку стандартизації в країні. 

5. Які головні завдання у галузі стандартизації повинні вирішуватися в Україні? 

6. З якими науками пов'язана стандартизація? 

7. Як стандартизація пов'язана з товарознавством? 

8. Коли і ким було визначено поняття "стандартизація"? 

9. Що відноситься до об'єктів стандартизації? 

      10. Які існують види стандартизації? 

 

Завдання, вправи, тести 

 

Завдання 1: 
 

1. Основна мета стандартизації – це: 

а) оптимальне впорядкування об'єктів стандартизації для прискорення науково-технічного 

прогресу; 

б) підвищення ефективності виробництва; 

в) поліпшення якості продукції; 

г) усі відповіді вірні. 

 

1. Головне завдання стандартизації - це: 

а) створення системи нормативної документації, забезпечення контролю за правильністю 

використання нормативної документації; 

б) широке впровадження сучасної техніки і технологій, інтенсифікація виробництва, механізація і 

автоматизація виробничих процесів; 

в) розвиток міжнародного економічного, наукового і технічного співробітництва; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

2. Стандартизація - це: 

а) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом 

встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи 

можливих завдань; 

б) галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, по відбору одного або невеликої 

кількості видів продукції з найкращими якісними показниками і властивостями; 



в) вірна відповідь а) та б); 
г) вірна відповідь відсутня.  

 

3. Стандартизація впливає на сфери трудової діяльності людини, розвиток н/г країни, 

прискорення науково-технічного прогресу, економію та раціональне використання сировини, 

матеріалів, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції через: 

а) стандарти; 

б) нормативні документи; 

в) міжнародні положення; 

г) усі перераховані вище види. 

 

4. Стандартизація підрозділяється на наступні види: 

а) кооперативна; 

б) виробнича; 

в) науково-технічна; 

г) галузева. 

 

5. Галузева стандартизація - це: 

а) стандартизація, яка здійснюється урядовими органами; 

б) стандартизація, яка здійснюється компетентними органами народного господарства; 

в) стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної держави; 

г) вірна відповідь б) та в). 

 

6. Стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої 

політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації: 

а) міждержавний стандарт; 

б) національний стандарт; 

в) регіональний стандарт; 

г) комплексний стандарт. 

 

7. Сумісність - це: 

а)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди; 

б) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає небажаних 

взаємодій за заданих умов для виконання встановлених вимог; 

в) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо підтримування параметрів 

функціонування природних у межах, що забезпечують здоров'я та добробут людини; 

г) вірна відповідь а) та б). 

 

8. Безпека - це: 

а) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає небажаних 

взаємодій за заданих умов для виконання встановлених вимог; 

б) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо підтримування параметрів 

функціонування природних у межах, що забезпечують здоров'я та добробут людини; 

в) відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

9. Охорона навколишнього природного середовища: 

а) комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів щодо підтримування параметрів 

функціонування природних у межах, що забезпечують здоров'я та добробут людини; 

б)відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди; 

в) придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає небажаних 

взаємодій за заданих умов для виконання встановлених вимог; 

г) всі відповіді вірні. 

 

 



Домашнє завдання: законспектувати, дати відповіді на 3 контрольні питання, виконати 

тести. Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com 
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