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У статті розглянуто основні поняття стандартизації та сертифікації. Досліджено їх вплив на експорт продукції 

вітчизняних підприємств на ринок Євросоюзу. Розглянуто механізм подолання даних бар’єрів. Розроблено 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку 

міжнародної торгівлі та споріднених їй видів 

діяльності успіх окремих підприємств і галузей 

економіки на зовнішньому та внутрішньому 

ринках повністю залежить від того, наскільки їх 

продукція або послуги відповідають стандартам 

якості. Тому проблема підвищення якості 

продукції актуальна для усіх країн та підприємств, 

а особливо для України 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сертифікації та стандартизації продукції в 

умовах євроінтеграційних процесів знайшло своє 

відображення у працях таких вчених, як С.В. 

Аранчій, І.О. Бабаєва, Л.М. Березіна, О.М. 

Варченко, І.М. Волкова, П.І. Гайдуцький, Т.В. 

Гоголь, О.С. Головачова, В.Є. Данкевич, Т.О. 

Зінчук, У.В. Іванюк, Ю.О. Ульянченко, А.І. 

Федоренко, В.А. Фостолович, В.М. Ціхановська, 

Т.М. Чіпко, Н.О. Шевченко, С.В. Шерстюк, І.І. 

Шкуратова, О.В. Шубравська та багато інших.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні та ство-

ренні заходів щодо гармонізації національних стан-

дартів якості продукції з європейськими в умовах 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Основні результати дослідження. Реалізація 

курсу нашої держави на євроінтеграцію потребує 

прискорення підготовки вітчизняних підприємств 

до жорстких умов міжнародних ринків, що може 

бути досягнуто лише через застосування сучасних 

інструментів управління якістю. Уже сьогодні 

національні виробники, котрі вийшли зі своєю 

продукцією на міжнародні ринки, пересвідчились, 

що без упровадження  системи управління якістю 

неможливо завоювати міжнародні ринки збуту, а 

тим більше бути на них конкурентоспроможними. 

Саме конкуренція змушує керівників підприємств 

шукати нові підходи для виробництва продукції 

найвищої якості і передбачає жорстку боротьбу за 

споживача. Ефективне управління якістю - це 

найважливіша передумова успіху підприємства 

будь-якого виду діяльності та будь-якої форми 

власності, воно  забезпечує високий рівень 

задоволення потреб і очікувань споживачів.  

У свою чергу, якість продукції та послуг — це 

головний інструмент конкуренції, і якщо на 

підприємстві припиняють турбуватися щодо їхнього 

вдосконалення, то банкрутство буде неминучим. 

Створення всеохоплюючої та поглибленої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС дало 

можливість розширити доступ продукції на 

європейський ринок, що, своєю чергою, потребує 

підвищення її конкурентоспроможності. 

 Проблема щодо конкурентоспроможності про-

дукції на європейському ринку полягає здебіль-

шого у невідповідності її стандартам ЄС. Підпи-

сання угоди про асоціацію між ЄС та Україною 

означає й певні вимоги до стандартів якості 

продукції. Узгодження українських національних 

стандартів з європейськими особливо важливе в 

процесі євроінтеґрації України. В цих умовах 

гармонізацію українських стандартів з європейсь-

кими можна розглядати як один з основних 

механізмів підвищення конкурентоспроможності 

продукції на європейському ринку. 

Стандартизація – це діяльність, що полягає у 

встановленні положень для загального й багатора-

зового застосування щодо наявних чи можливих 

завдань з метою досягнення оптимального ступеня 

впорядкування у певній сфері. Результатом стан-

дартизації є підвищення ступеня відповідності про-

дукції, процесів та послуг їх функціональному 

призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі й спри-

яння науково-технічному співробітництву [1, с. 6].  

Стандартизація – це встановлення нормативно-

технічних документів (тобто стандартів), які вста-

новлюють єдині обов’язкові вимоги щодо типів, 

якості, розмірів, норм й інших особливостей про-

дукції та послуг та запровадження з метою упоряд-

кування діяльності в певній галузі економічного 

використання ресурсів, підтримки техніки безпеки, 

підвищення якості продукції [4, с. 8]. 

Стандартизація є одним із найбільш результа-

тивних шляхів зниження витрат, удосконалення 

виробничих і торговельних відносин, підвищення 

якості та конкурентоспроможності продукції. Вона 

встановлює правила, загальні принципи або харак-
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теристики різних видів діяльності чи її результатів 

(продукції, процесів, робіт, послуг), розробляючи і 

приймаючи доступні всім нормативні документи. 

 Мета та основні завдання стандартизації 

взаємозв’язані з рівнем розвитку країни та 

спрямовані на вирішення питань міжнародного 

співробітництва, внутрішнього розвитку країни та 

розвитку системи стандартизації.  

Головна мета стандартизації полягає в оптима-

льному впорядкуванні об’єктів стандартизації для 

прискорення науково-технічного прогресу, розви-

ток міжнародного економічного, підвищення ефек-

тивності виробництва, поліпшення якості продук-

ції, удосконалення організації управління націона-

льним господарством, наукового і технічного 

співробітництва [2]. 

 Відповідно до своєї мети стандартизація має 

різні завдання: 

– визначати продукцію, процеси та послуги для 

життя, здоров’я та майна людей, тварин, рослин, 

довкілля;  

– захищати та зберігати майно і продукцію, 

зокрема під час їх транспортування чи зберігання; 

– досягати високої якості продукції, процесів та 

послуг, відповідної рівню розвитку науки, техніки 

та потреб людей; 

 – реалізувати права споживачів; забезпечувати 

технічну та інформаційну сумісність і  взаємозамінність; 

– упроваджувати новітні технології, 

оновлювати виробництво та підвищувати його 

продуктивність; 

– забезпечувати господарські об’єкти, складні 

технічні системи з урахуванням допустимого 

ризику виникнення природних і технологічних 

катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 

Проте головним завданням стандартизації є 

створення системи нормативної документації, яка 

визначає прогресивні вимоги до продукції, що 

виготовляється для потреб національного 

господарства, населення, оборони держави та 

експорту, до її розробки, вироблення та 

застосування, а також забезпечення контролю за 

правильністю використання цієї документації [2]. 

Поліпшення якості та підвищення конкуренто-

спроможності товарів (процесів, робіт, послуг) 

можливе тільки на основі стандартизації. Вона доз-

воляє регламентувати вимоги до якості продукції, 

більш ефективно вирішувати проблеми спеціалі-

зації, визначати раціональні способи виробництва 

продукції і переробки сировини, здійснювати 

управління якістю товарів у виробництві та сфері 

обігу [4, с. 11].  

Проте одним із важливих способів поліпшення 

якості та підвищення конкурентоспроможності 

товарів (процесів, робіт, послуг) є її сертифікація, 

яка тісно пов’язана зі стандартизацією.  

Сертифікація – це гарантія, що виріб або товар 

відповідає певним вимогам і має задану якість. 

Сертифікація стала процедурою, за допомогою 

якої визнаний у встановленому порядку орган до-

кументально засвідчує відповідність продукції, 

систем якості, систем управління якістю, систем 

управління довкіллям та персоналу до встановле-

них чинним законодавством вимог [3, с. 134-135]. 

Сертифікація є надзвичайно важливим елемен-

том захисту продукції. Основна мета сертифікації – 

запобігання реалізації продукції, небезпечної для 

життя, здоров’я та майна громадян і навколиш-

нього природного середовища та сприяння спожи-

вачеві у правильному виборі продукції.  

Майже в усіх країнах Західної Європи, США та 

Японії процедура сертифікації набула значного 

поширення.  

Так, відповідно до Закону України "Про захист 

прав споживачів", продукція, на яку актами 

законодавчої влади або іншими нормативними 

документами встановлено обов'язкові вимоги щодо 

забезпечення безпеки для життя, здоров'я 

споживачів, їх майна, навколишнього природного 

середовища і передбачено нанесення національно-

го знака відповідності, повинна пройти встановле-

ну процедуру оцінки відповідності. Виробник має 

право маркувати продукцію національним знаком 

відповідності за наявності декларації про 

відповідність та/або сертифіката відповідності, 

виданих згідно із законодавством [5]. 

Сертифікація дозволяє підтвердити відповід-

ність певним стандартам та забезпечити якість та 

безпеку продукції. Сертифікація базується на таких 

основних принципах:  

 добровільність або обов'язковість;  

 об'єктивність, тобто незалежність від 

виготівника і споживача;  

 достовірність, тобто використання 

професійної випробувальної бази;  

 відкритість інформації про результати 

сертифікації;  

 розмаїтість форм і методів проведення 

сертифікації продукції з урахуванням її специфіки, 

характеру виробництва і споживання і т. д.  

Процедура сертифікації здійснюється в два 

етапи:  

I. створення і реалізація необхідних умов для 

виробництва продукції, яка підлягає сертифікації;  

II. організація та проведення сертифікації 

продукції, як процесу підтвердження їх 

відповідності необхідним вимогам.  

Варто зазначити, що основна розбіжність в 

принципах стандартизації полягає в тому, що в 

Україні питання стандартизації, до останнього 

часу, залишалися прерогативою держави, а 

встановлені державними органами стандарти 

носять обов’язковий характер.  
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Тоді як у країнах ЄС (як і в багатьох інших про-

мислово розвинутих країнах світу у розробленні 

стандартів (які загалом мають добровільний 

характер) приймають участь усі зацікавлені 

сторони, а держава визначає обов’язковими лише 

засадничі параметри безпечності продукції.  

Стандарти ж виробляють недержавні установи, 

які мають статус міжнародних неприбуткових 

організацій. При цьому необхідно враховувати, що 

в ЄС існують вимоги до технічної документації на 

конкретні види продукції: вона повинна містити 

описи і креслення, протоколи випробувань і оцінку 

ризиків, тобто те, що дозволяє контролюючим 

органам у разі потреби оцінити аспекти 

безпечності продукції, але, зверніть увагу, не її 

якості. Ця документація повинна перебувати на 

території ЄС в уповноваженого представника за-

кордонного виробника або в офіційного імпортера 

продукції до ЄС. Водночас звертає на себе увагу 

певна невідповідність стандартам ЄС в підході до 

«приватизації» процесу сертифікації (стандар-

тизації), оскільки в Європейському Союзу надання 

цих функцій приватним установам передбачає не 

тільки їхню прозорість та високу репутацію, але й 

відсутність конфлікту інтересів (тобто 

незаангажованість цих установ у виробництво або 

продаж продукції, яка підлягає стандартизації 

згідно до встановлених ними норм), а також 

широке представництво серед засновників такої 

організації усіх основних зацікавлених акторів. 

Тобто такі функції повинні передаватися скоріше 

спеціалізованим установам з відкритим доступом 

до складу засновників-акціонерів або союзам 

(асоціаціям) виробників відповідної продукції.  

Нині фонд національних стандартів налічує 27,5 

тис. документів, у тому числі 7436 національних 

стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими стандартами.  

Сьогодні відкриття європейських ринків для 

українських товарів може стати першим кроком у 

завоюванні певного рівня конкурентоспромож-

ності на світовому ринку та ефективним 

інструментом зміцнення економіки країни. Однак 

для того, щоб ці кроки були успішними, необхідно 

вивчити досвід інших країн, що вже працюють на 

ринку ЄС, визначити основні проблеми, з якими 

вони стикалися та врахувати особливості 

економічного стану України. 

 Для кожного типу продукції передбачена 

процедура, яка забезпечує виконання відповідних 

вимог безпеки, викладених у відповідній Директиві 

або Технічному Регламенті – оцінка відповідності 

(conformity assessment).  

Оцінка відповідності – це доказ того, що задана 

вимога (specified requirement) до продукту по 

встановленим нормативним документам, такими як 

Технічні регламенти в Україні або Директиви в 

Європі, гармонізовані стандарти і технічні умови, 

до продукції виконана [2]. Оцінка відповідності 

продукції включає декілька елементів: випробуван-

ня, контроль та сертифікація товарів. Для продук-

ції, яка підпадає під сертифікацію ЄС та маркуван-

ня знаком СЕ, а також для української продукції, 

яка потрапляє у сферу Технічних регламентів, 

потрібно нанести національний знак відповідності.  

Виробнику потрібно виконати такі кроки:  

 – визначити, під дію якої Директиви або 

Директив РЄ підпадає продукція; 

 – визначити процедуру проведення оцінки 

(схема сертифікації) відповідності продукції; 

 – визначити гармонізовані європейські 

стандарти (EN standards), під які підпадає 

продукція; 

 – перевірити, чи існує в країні, до якої буде 

поставлятися продукція, особливі вимоги за 

національними стандартами, маркування та 

упаковки, утилізації;  

– провести лабораторні випробування в 

акредитованій по ISO / IEC 17025 лабораторії;  

– аудит технічної документації нотифікованим 

органом з сертифікації; 

– аудит виробництва та системи управління 

якістю нотифікованим органом по сертифікації (за 

необхідності); 

– провести сертифікацію продукції; 

– (за потребою) випустити ЄС Декларацію 

Відповідності і нанести маркування СЕ;  

– проведення наглядового аудиту (раз на 1-3 

роки)  

– підтвердження відповідності продукції 

заявленим стандартам. В ЄС і в Україні існує 

перелік видів продукції, які потрапляють під дію 

Директив (Сертифікацію ЄС) або Технічних 

Регламентів.  

На сьогодні в Європі під сертифікацію 

потрапляють усі види промислового виробництва, 

окрім хімічного, косметичного, фармацевтичного 

та харчового.  До продукції цієї промисловості 

виставлені інші не менш жорсткі вимоги. Також не 

варто забувати, що в Європі існують ще й приватні 

стандарти ритейлерів, і якщо компанія хоче 

продавати товар у конкретній торговій мережі, 

стандартів, викладених в угоді, буде недостатньо – 

вона повинна виконати певні вимоги продавця.  

Висновок. Таким чином, для виходу на 

європейський ринок українським підприємствам 

необхідно здійснити такі кроки:  

• провести оцінку експортного потенціалу 

підприємства;  

• дослідити зовнішній ринок та розробити 

експортний план; 

• за необхідності змінити бізнес-модель 

підприємства, враховуючи смаки та цінності 

споживачів на даному ринку;  
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• визначити продукцію для експорту в ЄС;  

• зібрати необхідну інформацію по продукції: 

відповідність вимогам Директив, відповідність 

систем менеджменту міжнародним стандартам, 

упевнитися, що продукція спроектована і 

виготовлена відповідно до вимог гармонізованих 

стандартів і Директив Європейського Союзу; 

 • обрати нотифікований орган для сертифікації 

даної продукції;  

 • визначити процедуру оцінки відповідності (в 

Директивах наведено перелік методів оцінки);  

 • випустити ЄС Декларацію Відповідності; 

 • провести сертифікацію продукції і нанести 

маркування СЕ (знак СЕ);  

 • пошук партнерів, покупців (у тому числі через 

бізнес-асоціації);  

 • для отримання преференцій потрібен 

сертифікат походження EUR 1. Його видає 

Торгово-промислова палата України та її 

регіональні підрозділи. ЄС залишає можливість 

експорту в рамках режиму GSP, який діє нині для 

України і для використання якого необхідно 

отримати сертифікат форми А, який теж видає 

торгово-промислова палата. 
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STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF PRODUCTS OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF 

EURO INTEGRATION 

The article deals with the basic concepts of standardization and certification. Their influence on the export of domestic 

enterprises to the EU market is investigated. The mechanism of overcoming these barriers is considered. Recommendations 

on the procedure for the compliance of products of Ukrainian enterprises with the requirements of the European Union are 

developed. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
Исследовано их влияние на экспорт продукции отечественных предприятий на рынок Евросоюза. Рассмотрены 

механизм преодоления данных барьеров. Разработаны рекомендации по процедуре выполнения соответствия 

продукции украинских предприятий требованиям Евросоюза. 
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