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Тема:  Стандартизація і сертифікація продукції. Конкурентоспроможність 

продукції, чинники її забезпечення і методика оцінки. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттями стандартизації та сертифікації 

продукції; вивчити поняття конкурентоспроможності продукції та чинники її 

забезпечення.  

 

Виробництво конкурентоспроможної продукції та постачання її на ринок 

повинно бути постійно керованим і в цьому процесі ключова роль належить 

стандартизації. 

 

 

 

 

Стандартизація у галузі виробництва продукції (послуг) спрямована на створення 

норм, правил і вимог до якості самої продукції (послуг), технологій її проектування і 

виробництва та їх закріплення у відповідних нормативних документах.  
Правові та організаційні засади стандартизації в Україні визначає Закон України 

«Про стандартизацію» (2014 р.), Декрет Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію і сертифікацію» (редакція від 2011 р.).  
Метою стандартизації в Україні є: 

 забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;  
 застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації; 

 забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, 
настанов і процедур;  
 забезпечення охорони життя та здоров’я; 

 забезпечення прав та інтересів споживачів; 

 забезпечення безпечності праці; 

 збереження навколишнього природного середовища та економія усіх видів ресурсів;  
 усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка 

розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.  
Об’єктами стандартизації є продукція, процеси, послуги, зокрема, матеріали, 

складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи 

діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, 

пакування, маркування, етикетування.  
Суб’єктами стандартизації є: 

 центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики 

у сфері стандартизації;

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

стандартизації;

 національний орган стандартизації;

 технічні комітети стандартизації;

 підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію.



Згідно згаданого закону основними нормативними документами є стандарт, 

кодекс усталеної практики і технічні умови. 
 

 
Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування 

чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуг. 

 Кодекс усталеної практики - нормативний документ, який містить практичні 

правила або процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного 

обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. 

 

 
 

Технічні умови - нормативний документ, який встановлює технічні вимоги, 

яким повинні відповідати продукція, процеси або послуги. 

 

 
 

 

Стандарти можуть бути:  
 міжнародні - прийняті міжнародними органами стандартизації; 

 регіональні - прийняті на відповідному регіональному рівні уповноваженими органами 

країн певного географічного або економічного простору, наприклад, азійського, 

європейського та ін.;  
 національні - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої 

влади з питань стандартизації. 

Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в 

Україні відповідно до її міжнародних договорів. 

 

 

 

 



Вітчизняні стандарти поділяються на:  
 Державні стандарти України (ДСТУ) - містять обов’язкові та рекомендовані 

вимоги до продукції, процесів, способів вимірювань, метрологічних норм, термінів 

тощо. Наприклад, натуральність і безпечність морозива підтверджує ДСТУ - 4733.  
 Галузеві стандарти (ГСТУ) - розробляються на продукцію за відсутності 

державних стандартів України або у випадку необхідності встановлення вимог, які 

перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів.  
 Стандарти  науково-технічних  та  інженерних  товариств  і  спілок  - 

 розробляються у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і 
прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах 

професійних інтересів.  
 Технічні умови (ТУ) - містять вимоги, які регулюють відносини між постачальником 

(розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції.  
 Стандарти підприємств - розробляються на продукцію, яка використовується лише 

на конкретному підприємстві. 

  
Іншою стороною процесу встановлення норм і вимог до продукції, процесів, процедур 

і т.д. та виявлення відповідності цим вимогам є сертифікація. 
 

 
 

      Сертифікація продукції здійснюється з метою:  
 запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я і майна громадян і 

навколишнього природного середовища;  
 сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; 

 створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному 

економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі. 
 

 
 

Сертифікат може видаватись на продукцію, якщо встановлена її відповідність не 

лише стандартам, а й технічним регламентам. Їх сутність та використання визначена 

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (2015 р.).  
Технічний регламент - це закон України або інший нормативно - правовий акт, 

який визначає характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи 

виробництва, а також вимоги до послуг, дотримання яких є обов’язковим. Він також 



може містити вимоги до термінологій, позначень, пакування, маркування, 

етикетування, які застосовуються до певного процесу, способу виробництва, продукції.  
Під час проведення сертифікації і в разі позитивного рішення органу із 

сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію 
спеціальним знаком відповідності продукції національним стандартам - національний 

знак відповідності.  
Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються 

державним стандартом. Знак відповідності не може бути застосований, якщо порушені 
правила його використання.  

Цей знак має вигляд: 

 
 

 

 

На продукцію іноземного походження вітчизняним законодавством передбачена 

видача свідоцтва про визнання відповідності - документа, який засвідчує визнання 

іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, 

встановленим законодавством України. 

Укладання вітчизняними підприємствами міжнародних угод у сфері торгівлі 

неможливе без відповідності продукції певним стандартам і визнання результатів 

випробувань при здійсненні її сертифікації.  
Роль міжнародної стандартизації і сертифікації у забезпеченні якості 

продукції полягає у тому, що вона створює єдину, зрозумілу у всіх країнах мову, за 

допомогою якої відображають нормативно-технічні засади та рівень якості на всіх 
етапах життєвого циклу продукції - від її створення до використання та утилізації.  

Сьогодні на міжнародному ринку діють такі міжнародні організації зі 

стандартизації якості та сертифікації: Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), 
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), Міжнародний союз телекомунікації, 

Європейська організація з випробувань і сертифікації, Міжнародна рада зі 
стандартизації, метрології та сертифікації, Європейська організація з якості, 

Міжнародна асоціація якості, Український міжнародний фонд якості та ін.  
 сучасних умовах міжнародні стандарти ISO серій 9000 та 10000 

використовуються для створення та сертифікації систем якості не лише у виробничих 

галузях, а й галузях інфраструктури (транспорт, енергетика, зв’язок, будівництво, 

охорона здоров’я, освіта, торгівля та ін.).  
Реалізує  державну  політику  в  галузі  стандартизації  і  сертифікації Державна  

інспекція  України  з  питань  захисту  прав  споживачів (Держспоживінспекція). 

Вона має широке коло повноважень, у тому числі державного нагляду за додержанням 

технічних регламентів, стандартів, норм і правил.  
Система державного нагляду передбачає відповідальність суб’єктів 

господарювання за порушення стандартів, норм і правил, а саме матеріальну 



відповідальність у формі штрафів, розміри яких визначаються чинними нормативно-

правовими актами.  
Територіальними органами, в компетенції яких перебувають питання 

стандартизації і сертифікації продукції, є регіональні інспекції з питань захисту прав 

споживачів.  
Економічна і соціальна ефективність стандартизації і сертифікації 

продукції полягає у підвищенні продуктивності живої та уречевленої праці. Цей 

критерій найбільш повно відображає реальну економічну корисність заходів 

стандартизації і сертифікації. Наприклад, використання високоякісних 
стандартизованих деталей і комплектуючих у надточному (прецизійному) виробництві 

у приладобудівній галузі дозволяє підвищити продуктивність у самому виробництві. Це 
відбувається через економію часу на виконання технологічних операцій з 

використанням таких деталей. Економія досягається також при експлуатації приладів 
через збільшення строку їх служби, зменшення витрат на ремонт, обслуговування та ін. 

 

Якість продукції є лише одним, проте найважливішим, елементом забезпечення 

її конкурентоспроможності на ринку. 

 

 

 

Методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції (товару) як 

інтегрального результату дії широкого спектру чинників передбачає проведення 

розрахунків у кілька етапів:  
1. Аналіз ринку і вимог споживачів з метою визначення номенклатури параметрів 

(нормативних, технічних, економічних), вибір найбільш конкурентоспроможного товару - 
зразка для порівняння.  
2. Обчислення одиничних показників за окремими параметрами та визначення 
сукупності параметрів двох товарів для порівняння.  
3. Розрахунок групових показників на основі одиничних, які у кількісному виразі 

відображають відмінність між характеристиками аналізованої продукції та потребами 

споживачів по окремій групі параметрів.  
4. Визначення інтегрального показника по усіх групах параметрів в цілому, який вказує 
на рівень конкурентоспроможності аналізованого виробу.  

Еталон для порівняння має належати до однієї групи товарів з аналізованим виробом, 

мати визначені умови використання і функціональне призначення, бути характерним для 

вибраного ринку і мати максимальну кількість переваг для покупців. Товар-еталон 

повинен повністю відповідати нормативним вимогам майбутнього ринку. 

 



 

 

Домашнє завдання: 

 

 1) Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 2) Охарактеризуйте сучасну систему вітчизняних стандартів.  
 3) Національний знак відповідності. Хто і коли має право його 

використовувати? 
 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

