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Тема: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Мета: ознайомитися з основними положеннями організації робіт з 

стандартизації  

Керують та координують діяльністю у сфері стандартизації центральні 

органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції та в закріплених сферах 

діяльності. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у межах 

своїх повноважень: 

− забезпечує здійснювання державної політики у сфері стандартизації; 

− вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних національних 

стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами; 

− бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших 

нормативно-правових актів з питань стандартизації; 

− установлює правила стосовно того, як треба розробляти, схвалювати, 

приймати, переглядати, змінювати та скасовувати чинність національних НД, 

як їх позначати, класифікувати за видами та іншими ознаками кодування та 

реєстрації; 

− вживає заходів щодо виконування 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 виконування; 

− вирішує питання щодо створення та припинення діяльності технічних 

комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створювання; 

− організує створення та ведення Національного фонду нормативних 

документів і Національного центру міжнародної інформаційної мережі 
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ISONET WTO; 

− організує надавання інформаційних послуг з питань стандартизації. 

Суб'єкти стандартизації, які керують галузями (підгалузями) ро-

зробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти організацій. 

Роботи зі стандартизації стосовно інформації, яка має обмежений доступ, 

виконують відповідно до Закону України «Про державну таємницю». 

На технічні комітети покладено функції розробляти, розглядати та 

погоджувати міжнародні (регіональні)та національні НД. 

Роботи зі стандартизації в галузі будівництва організує 

Мінбудархітектури України. 

Інформацію про державні і міжнародні стандарти; стандарти інших 

країн; державні класифікатори; органи з питань сертифікації; довідкові дані 

різного практичного призначення та інше забезпечує ДКТРСП України. До 

системи ДКТРСП України належать науково- дослідні інститути, 

приладобудівні заводи, територіальні центри, навчальні заклади. ДКТРСП 

України координує діяльність 118 технічних комітетів із стандартизації; 134 

органи із сертифікації продукції, систем якості та послуг; 600 випробувальних 

центрів (лабораторій). 

Детальні вимоги з питань організації робіт зі стандартизації наведені у 

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення та ДСТУ 

1.2:2003. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних 

нормативних документів та інших. 

Державна система стандартизації спрямована на забезпечення реалізації 

єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, 

захисту інтересів споживачів продукції, послуг, взаємозамінності та 

сумісності продукції, її уніфікації, економії всіх видів ресурсів. 

Нормативною базою державної системи стандартизації є: державні 

стандарти; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних 

товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств. За відсутності 



Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

державних стандартів чи в разі необхідності встановлення вимог, які 

доповнюють вимоги державних стандартів, розробляються галузеві стандарти 

на продукцію. 

Державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил здійснює 

ДКТРСП України та його територіальні органи. Об'єктами державного 

нагляду є: продукція виробничо-технічного призначення; товари народного 

споживання; продукція тваринництва, рослинництва, продукти харчування; 

імпортна продукція на відповідність чинним в Україні нормативним 

документам; продукція експортна - на відповідність нормативним 

документам; різні виробництва - на відповідність установленим вимогам щодо 

сертифікації продукції. 

Державні стандарти України за дорученням Держстандарту України 

можуть розробляти також підприємства, установи і організації, які мають у 

відповідній галузі стандартизації необхідний науково- технічний потенціал. 

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок розробляють 

самі товариства і спілки. Стандарти підприємства розробляють служби 

стандартизації підприємства (організації). 

Роботи з стандартизації здійснюють відповідно до річного плану, який 

формують на основі довгострокових програм і проектів планів роботи із 

стандартизації. 

Відповідальність за відповідність нормативних документів із стан-

дартизації вимогам чинного законодавства, а також їх науково- технічний 

рівень несуть розробники, організації та установи, які провели їх експертизу, і 

органи, підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єкти 

підприємницької діяльності, що затвердили ці документи. 

Порядок розроблення, узгодження, затвердження, розповсюдження, 

перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламентовано: 

− для державних стандартів - ДСТУ 1.2:2003; 

− для технічних умов - ДСТУ 1.3:2004; 
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− для стандартів організацій, підприємств - ДСТУ 1.5:2004; 

− для галузевих стандартів — органом, до сфери управління якого входять 

підприємства, установи, організації, на які поширюється дія стандарту; 

− для стандартів науково-технічних та інженерних товариств - їхніми 

статутними органами; 

− для міжнародних і регіональних стандартів - ДСТУ 1.7-2001. 

− для державних класифікаторів - ДСТУ 1.10. 

Нормативні документи і порядок їх розроблення 

Нормативний документ - документ, що встановлює правила, загальні 

принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. 

Існує багато видів нормативних документів, які розподіляють відповідно до 

специфіки об'єктів і аспектів стандартизації. 

Залежно від об'єкта стандартизації, положень, які містить документ, 

та процедур надавання йому чинності, розрізняють такі нормативні 

документи: 

− стандарти; 

− кодекси усталеної практики (настанови, правила, зводи правил, 

державні класифікатори, каталоги тощо); 

− технічні умови. 

Настанова, звід правил (правила) - нормативний документ, що 

рекомендує практичні прийоми чи методи проектування, виготовлення, 

монтажу, експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів. 

Регламент - прийнятий органом влади нормативний документ, що 

передбачає обов'язковість правових положень 

Технічний регламент - регламент, що містить технічні вимоги або 

безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умови, настанову чи 

їхній зміст. Примітка, Технічний регламент може бути доповнений технічною 

настановою, яка означує способи дотримання вимог регламенту, тобто 

вичерпним положенням. 
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Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні 

вимоги , яким повинні відповідати виріб, процес чи послуга. 

Класифікатор - документ, в якому відповідно до прийнятих ознак 

класифікації та методів кодування об'єкти класифікації розподілено на 

угруповання і цим угрупованням надано коди. 

Каталог - систематичний звід, перелік будь-яких об'єктів, який дає 

змогу віднайти кожен об'єкт і певну ознаку відповідно до прийнятих правил 

його укладання. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані 

щодо об'єктів, внесених до каталогу. 

Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови мають 

чинність відповідно до рівнів суб'єктів стандартизації, установлених 

законодавством. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та 

державні класифікатори застосовують на добровільних засадах, якщо інше не 

встановлено законодавством. Порядок стосовно того, як застосовувати 

стандарти для забезпечення потреб оборони України визначає Міністерство 

оборони України відповідно до покладених на нього функцій. Порядок 

стосовно того, як розробляти та застосовувати стандарти для забезпечення 

потреб державної безпеки та мобілізаційної готовності визначають центральні 

органи виконавчої влади відповідно до покладених на них функцій. 

Залежно від специфіки об'єкта стандартизації встановлено такі види 

стандартів: 

− засадничі (організаційно-методичні, загально технічні та 

термінологічні); 

− на методи (методики) випробовування (вимірювання, аналізування, 

контролювання); 

− на продукцію; 

− на процеси; 

− на послуги; 

− на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньому спільному 
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використовуванні; 

− загальних технічних вимог. 

Згідно з рівнями суб'єктів стандартизації в Україні розрізняють такі 

НД: 

> національні; 

> організацій. 

НД національного рівня розробляють на об'єкти стандартизації 

державного значення та приймають на засадах консенсусу. 

Міжнародні та регіональні документи у сфері стандартизації 

приймають на засадах пріоритетності та переважно через НД національного 

рівня. Прийняті установленим порядком міжнародні та регіональні документи 

це - складники чинного Національного фонду нормативних документів. 

У сферах, де об'єкти стандартизації швидко змінюються або за потреби 

накопичення досвіду використовування виробу чи стандарту, щоб 

випробувати положення стандарту чи обґрунтувати вибір із можливих 

запропонованих альтернатив певних положень, розробляють пробні 

стандарти. 

Пробний стандарт - стандарт, прийнятий тимчасово органом 

стандартизації і доведений до широкого кола користувачів з метою 

накопичення потрібного досвіду у процесі його застосування і який може 

бути використаний як база стандарту. 

Пробні стандарти розробляють, у разі потреби, також на основі проектів 

міжнародних та регіональних стандартів, які перебувають на завершальних 

етапах розроблення. Пробні стандарти можуть мати менший рівень 

консенсусу, зокрема його можна досягнути на рівні технічного комітету 

стандартизації чи навіть на рівні його робочої групи. 

Як пробні стандарти можна застосовувати нові документи міжнародної 

організації стандартизації: 

♦ PAS - загальнодоступні технічні умови; 
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♦ TS - технічні умови; 

♦ ІТА - галузеві технічні угоди. 

У разі, коли неможливо завершити розроблення проекту стандарту як 

стандарту за умов, установлених ДСТУ 1.2, його оформлюють як технічний 

звіт. Звіт не є нормативний документ. 

НД національного рівня на продукцію, процеси та послуги, для яких 

встановлено вимоги технічними регламентами та законодавством, потрібно 

будувати та викладати таким чином, щоб їх можна було використовувати для 

підтверджування відповідності зазначених продукції, процесів та послуг. 

НД інших суб'єктів стандартизації, крім вище зазначених, роз-

робляють на продукцію, процеси чи послуги, якщо національних стандартів 

немає чи якщо є потреба встановити вимоги, які перевищують чи доповнюють 

вимоги національних стандартів. 

НД громадських організацій (наукових, науково-технічних та ін-

женерних товариств і спілок) розробляють, якщо є потреба поширити 

результати фундаментального та прикладного досліджування чи практичного 

досвіду, одержаних у певних галузях науки чи сферах професійних інтересів. 

НД на рівні суб'єктів господарювання та їхніх об'єднань розробляють 

на продукцію, процеси та послуги, використовувані на власні потреби. їх 

дозволено застосовувати для продукції, процесів та послуг, призначених для 

самостійного постачання, якщо у них встановлено положення, що регулюють 

відносини між виробником (постачальником) і споживачем (користувачем) та 

за згодою останнього. 

Кодекси усталеної практики розробляють на устаткування, 

конструкції, технічні системи, ви роби тої самої чи подібної функційної 

визначеності, але які різняться конструктивним виконанням чи принципом дії, 

і для яких аспекти проектування, виготовлення чи встанов-

лювання/монтування, експлуатування чи утилізації є визначальні для їхнього 

безпечного функціонування (житлові, промислові будівлі та споруди, котли, 
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посудини, що працюють під тиском, компресорне устаткування тощо). У 

кодексах усталеної практики також зазначають правила та методи стосовно 

того, як розв'язувати завдання щодо організування та координування робіт зі 

стандартизації та метрології, а також як реалізувати певні вимоги технічних 

регламентів чи стандартів тощо. 

Державні класифікатори належать до державної системи класифікації. 

Головними видами класифікаторів, що використовуються при розробленні 

стандартів є: ДК 004 і ДК 009. 

ДК 004 - український класифікатор нормативних документів (УКНД) 

призначено для впорядковування і класифікації стандартів та інших 

нормативних документів зі стандартизації. Він є основа для побудови 

каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переліків нормативних 

документів. Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань 

та їхні коди. Коди класифікаційних угруповань використовують для 

індексування нормативних документів зі стандартизації усіх видів та рівнів 

приймання. Об'єкти класифікації цього класифікатора - стандарти різних видів 

і рівнів приймання та прирівняні до них нормативні документи. Ознаками 

класифікації є галузі стандартизації (перший рівень класифікації) та об'єкти 

стандартизації (другий рівень класифікації з подальшою деталізацією на 

третьому рівні). Класифікація - ієрархічна, трирівнева. Кожний наступний 

рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів. У загальному 

випадку код позиції класифікатора має таку структуру:  

 

Клас кодують двозначним цифровим кодом. Код групи складається з 

коду класу та тризначного цифрового коду групи, відокремлених крапкою. 

Код підгрупи складається з коду групи та двозначного цифрового коду, 
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відокремлених крапкою. Приклад: 

13.020 

13.020.01 

13.020.10 

13.020.20 

13.020.30 

13.020.40 

13.020.50 

13.020.60 

13.020.70 

13.020.99 

Захист довкілля 

Довкілля та захист довкілля взагалі 

Керування довкіллям 

Економіка довкілля 

Оцінювання впливу на довкілля 

Забруднювання, боротьба з забруднюванням 

Екологічне маркування 

Життєвий цикл продукції 

Проекти в сфері захисту довкілля 

Інші стандарти стосовно захисту довкілля 

Більшість груп, поділених на підгрупи, мають підгрупу з кодом, який 

закінчується на «.99». Такі підгрупи містять стандарти на об'єкти, які не 

належать ні до об'єктів загальних підгруп, ні до об'єктів конкретних підгруп 

відповідних груп. 

Технічні умови (далі - ТУ) установлюють вимоги до продукції, 

призначеної для самостійного постачання, до виконування процесів чи 

надавання послуг замовникові і регулюють відносини між виробником 

(постачальником) і споживачем (користувачем). В ТУ встановлюють вимоги 

до якості, виконання, розмірів, сировини, складаних одиниць, безпечності, 

охоплюючи вимоги до торгового фірмового знака, термінології, умовних 

познак, методів випробовування (вимірювання, контролювання, 

аналізування), пакування, маркування та етикетування, надавання послуг, а 

також визначають, за потреби, способи оцінювання відповідності 

встановленим обов'язковим вимогам. 

Право власності на НД установлює та регулює чинне законодавство. У 

всіх нормативних документах, окрім національних, треба зазначати код згідно 

з «Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України» 

(ЄДРПОУ) юридичної особи, якій належить право власності на відповідний 

документ. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Поняття Визначення 

1. Технічні умови 

установлюють  

a) стандарт, прийнятий тимчасово органом стандартизації і 

доведений до широкого кола користувачів з метою накопичення 

потрібного досвіду у процесі його застосування і який може бути 

використаний як база стандарту 

2. Пробний 

стандарт -  

 

b) розробляють, якщо є потреба поширити результати 

фундаментального та прикладного досліджування чи прак-

тичного досвіду, одержаних у певних галузях науки чи сферах 

професійних інтересів 

3. НД громадських 

організацій 

c) систематичний звід, перелік будь-яких об'єктів, який дає 

змогу віднайти кожен об'єкт і певну ознаку відповідно до 

прийнятих правил його укладання 

4. Каталог - d) документ, в якому відповідно до прийнятих ознак 

класифікації та методів кодування об'єкти класифікації розподі-

лено на угруповання і цим угрупованням надано коди 

5. Класифікатор - e) нормативний документ, що встановлює технічні вимоги , 

яким повинні відповідати виріб, процес чи послуга 

6. Технічні умови - f) регламент, що містить технічні вимоги або 

безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умови, 

настанову чи їхній зміст. 

7. Технічний 

регламент - 

g) прийнятий органом влади нормативний документ, що 

передбачає обов'язковість правових положень 

8. Регламент - h) нормативний документ, що рекомендує практичні 

прийоми чи методи проектування, виготовлення, монтажу, 

експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів 

9. Настанова, звід 

правил (правила) - 

i) документ, що встановлює правила, загальні принципи чи 

характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів 

10. Нормативний 

документ 

j) вимоги до продукції, призначеної для самостійного 

постачання, до виконування процесів чи надавання послуг 

замовникові і регулюють відносини між виробником 

(постачальником) і споживачем (користувачем). 

11. НД інших 

суб'єктів 

стандартизації 

k) процеси та послуги, для яких встановлено вимоги 

технічними регламентами та законодавством, потрібно будувати 

та викладати таким чином, щоб їх можна було використовувати 

для підтверджування відповідності зазначених продукції, 

процесів та послуг 

12. НД 

національного рівня 

на продукцію 

l) всі крім національних, що розробляють на продукцію, 

процеси чи послуги, якщо національних стандартів немає чи 

якщо є потреба встановити вимоги, які перевищують чи 

доповнюють вимоги національних стандартів 

 


