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Основна мета стандартизації – це поліпшення якості продукції, підвищення 
ефективності виробництва, а також оптимальне впорядкування об’єктів стандартизації 
для прискорення науково-технічного прогресу та розвитку міжнародного економічного, 
наукового і технічного співробітництва. Національна стандартизація будь якої країни 
відображає у своїх стандартах особливості та рівень промислового розвитку. Тому, 
національні стандарти різних країн на однотипну продукцію чи матеріали часто містять 
різні вимоги, що є серйозною перешкодою для торгівлі між ними. 

Основними факторами, які впливають на обов’язковий подальший розвиток 
національної системи стандартизації та сертифікації в Україні, був вступ до Світової 
організації торгівлі, багатовекторна зовнішня політика, спрямована на інтеграцію в ЄС, 
співробітництво з країнами СНД, Світовим банком і багатьма країнами світу. Сьогодні 
в Україні робота в галузі стандартизації, метрології та сертифікації регламентується 13 
законами та декретами, і понад 20 указами, постановами та розпорядженнями 
президента та Кабінету Міністрів України. У країні створено та функціонує 121 
технічний комітет із стандартизації. При їх безпосередній участі розроблено майже 
1900 державних стандартів, 60% яких гармонізовані з міжнародними, а 298 ідентичні 
міжнародним стандартам. Більше 500 стандартів є термінологічними, а близько 50 
нормативних документів створюють основу національної системи стандартизації. 
Держстандарт має чітку програму подальшого розвитку національної системи 
технічного регулювання стандартизації, а також метрології та сертифікації. Її реалізація 
потребує узгоджених дій органів державної влади і наявності реального механізму 
державної підтримки підприємства, на якому ця система діє.  

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, відповідно до 
закону, представляє інтереси України в міжнародних організаціях зі стандартизації, 
вживає заходів адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, співпрацює в цій сфері з відповідними органами інших країн. Роботи із 
стандартизації фінансуються замовниками цих робіт. Джерелами фінансування є кошти 
державного бюджету, кошти, передбачені на виконання програм і проектів, кошти 
суб'єктів господарювання, кредити банків. Кошти, одержані від реалізації 
національних, регіональних і міжнародних стандартів, спрямовуються виключно на 
виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази. А розвиток 
міжнародної торгівлі вимагає єдиного підходу до оцінки якості продукції, її 
характеристик, вимог до маркування, пакування, збереження та транспортування.  

Ось чому, у міжнародній стандартизації зацікавлені всі країни, включаючи 
Україну. На законодавчому рівні в нашій державі затверджуються різні програми та 
плани по впровадженню нових норм та стандартів. Необхідність упровадження 
міжнародних стандартів вимагає від виробників не тільки підвищення якості своїх 
товарів до рівня міжнародних вимог, але й забезпечення перебудови виробництва, його 
організації, технології, системи управління якістю до рівня розвинутих країн світу, 
однак ефективного практичного результату не всім вдається досягти. 


