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В С Т У П 

 
Сучасна стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробниц-

тва конкурентоспроможної та якісної продукції, захисту довкілля та здоров’я 
людини, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи 
сталого розвитку національної економіки. Стандартизація була і залишається 
невід’ємною частиною економічного розвитку і немає сфери діяльності лю-
дини, якої б вона не торкалася. Характерною особливістю стандартизації є те, 
що сфери її дії та застосування, рівень розвитку знаходяться у доволі широ-
кому діапазоні. 

Перегляд та прийняття нових нормативних документів (НД) з питань 
стандартизації як міжнародних, так і національних доволі високі. Навчальна 
література за цих умов нерідко дуже швидко застаріває, що, певним чином, 
ускладнюється відсутністю навчальних посібників, які відображають сучас-
ний стан розвитку стандартизації в світі та Україні. Зважаючи на це, під час 
підготовки матеріалів підручника автори використали сучасні міжнародні 
документи та чинні в Україні НД з питань стандартизації. 

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) зумовлює актуа-
лізацію існуючих навчально-тематичних планів і програм з урахуванням ви-
мог міжнародних настанов і стандартів. Розроблення нових навчально-
тематичних планів і програм має проводитись з урахуванням специфіки і 
особливостей діяльності в рамках СОТ. Необхідним є вивчення передового 
досвіду перехідного періоду найбільш розвинутих країн. 

Сучасний стан технічного регулювання відносин у сфері встановлення, 
застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції, механізм пере-
вірки дотримання таких вимог не відповідають вимогам СОТ і основним по-
ложенням законодавства Європейського Союзу (ЄС). Вирішення зазначеного 
питання можливе за умови надання державної підтримки для вирішення пи-
тання подальшого удосконалення системи технічного регулювання та захис-
ту прав споживачів. 

Метою Державної цільової економічної програми розвитку внутріш-
нього ринку на період до 2012 року, схваленої Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 05.08.2009 р. № 828, є підвищення ефективності функціону-
вання внутрішнього ринку, збільшення частки конкурентоспроможної вітчи-
зняної продукції, вдосконалення механізму регулювання внутрішнього ринку 
в умовах інтеграції до світового ринку, а також його наповнення високоякіс-
ними та безпечними товарами (роботами, послугами). 

Завдання і заходи з виконання Програми спрямовані на створення ін-
ституційного середовища для розвитку добросовісної конкуренції, покра-
щення підприємницького клімату, підвищення конкурентоспроможності віт-
чизняних споживчих товарів, удосконалення організаційно-економічних за-
сад функціонування внутрішнього ринку та торгівлі. 
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Виконання Програми дасть змогу: 
– привести законодавство України з питань розвитку внутрішнього ри-

нку у відповідність із законодавством ЄС; 
– забезпечити доступ вітчизняної продукції на європейський ринок та 

ринок країн Європейської асоціації вільної торгівлі; 
– забезпечити стабільне функціонування товарних ринків та рівновагу 

попиту і пропонування на них; 
– запобігти реалізації недоброякісної продукції; 
– зменшити обсяг виробництва та реалізації продовольчих товарів, ви-

готовлених за технологіями, що передбачають застосування антибіотиків, го-
рмонів росту та генетично модифікованих організмів; 

– підвищити рівень правової відповідальності товаровиробників, по-
стачальників та дистриб’юторів за якість товарів, що реалізуються на внут-
рішньому ринку; 

– збільшити частку вітчизняних споживчих товарів у роздрібному то-
варообороті до 73–75 %. 

Необхідність написання цього посібника викликана нагальною потре-
бою часу. Підручник містить питання теорії й практики проведення робіт із 
стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації і складаєть-
ся із восьми розділів і семи додатків. Під час його складання використані по-
ложення сучасних національних законодавчих, нормативно-правових актів і 
НД з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, викладено 
базовий навчальний матеріал з використанням міжнародних і регіональних 
документів, настанов, стандартів і рекомендацій. Матеріал пропонується в 
зручній для читача формі. 

В першому розділі викладені основні поняття стандартизації, основні 
етапи розвитку та функції стандартизації у суспільстві, методологічні основи 
стандартизації та теоретична база сучасної стандартизації. 

Другий розділ посібника присвячений міжнародній стандартизації, в 
якому викладені поняття міжнародної системи стандартизації, інформація 
про структуру та завдання міжнародних організацій зі стандартизації та ін-
ших міжнародних організацій, які займаються питаннями стандартизації у 
закріплених за ними галузях, порядок розробки та затвердження міжнарод-
них стандартів і положення кодексу усталених правил стандартизації. 

Третій розділ посібника присвячений регіональній стандартизації, в 
якому викладені поняття регіональної системи стандартизації, інформація 
про структуру і завдання регіональних організацій зі стандартизації, особли-
вості розробки і затвердження регіональних стандартів, сучасні тенденції 
розвитку та трансформації європейської моделі стандартизації. 

В четвертому розділі викладені основні положення щодо національної 
системи стандартизації, її основні поняття, положення щодо об’єктів і 
суб’єктів стандартизації, технічних комітетів (ТК) стандартизації, категорій 
та видів НД, порядку розроблення планів національної стандартизації та ста-
ндартів, а також питання щодо трудомісткості та вартості робіт зі стандарти-
зації. 




