
Альманах науки 

 

42 

УДК 006.1                    

Сахнюк І.О., 

завідувач відділу стандартизації та метрології 

Кириленко Л.В., 

провідний інженер відділу стандартизації та метрології 

Технічний центр Національної академії наук України 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 
Проаналізовані сучасні підходи щодо здійснення стандартизації у міжнародній та європейській практиці. Визначено 
переваги та основні умови їх використання. Доведено, що розвиток системи стандартизації за принципами, які діють в 
ЄС, зокрема, приведення правил і процедур української системи стандартизації у відповідність з міжнародною та 
європейською практикою, сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, а також усуненню технічних бар'єрів в 
торгівлі з країнами ЄС. Результати досліджень можуть бути застосовані для розробки нових ефективних принципів 
розбудови в української національної системі стандартизації. 
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Постановка проблеми. Після набуття чинності 

Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (ЄС) [1; 2] постало 
нагальне завдання щодо усунення можливих 
бар’єрів для поглиблення зони вільної торгівлі. 
Основним інструментом зближення України з ЄС є 
можливі шляхи створення прийнятних форм 
діяльності у сфері стандартизації відповідно до 
міжнародної та європейської практик. 

Вступ. Для вирішення поставленої проблеми 
національна система стандартизації України має 
відповідати сучасним світовим вимогам і тенден-
ціям та, проте, має бути спрямована на забезпе-
чення виконання найважливіших державних зав-

дань 3, 4. У сучасному глобальному світі науко-
во-технічне, торгове, економічне співробітництво 
різних країн неможливе без міжнародної стандар-
тизації. Беручи до уваги, що темпи розвитку про-
відних національних економік постійно зростають, 
відмінності між національними стандартами на 
одну і ту ж саму продукцію, пропоновану на світо-
вому ринку, можуть істотно гальмувати міжнарод-
ну співпрацю і бути бар’єром на шляху розвитку 
міжнародної торгівлі. Очевидно, що сприятливою 
умовою освоєння ринків збуту є розробляння та 
впровадження міжнародних та європейських 
стандартів. В Україні продовжується реформуван-
ня та вдосконалення правових і організаційних 

засад національної стандартизації 5, приведення 
національної системи стандартизації у відповід-
ність до європейської моделі. Реалізація такого під-
ходу сприятиме подальшій економічній інтеграції, 
зокрема створенню зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС і усуненню технічних бар’єрів у 
торгівлі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням реформування системи стандартизації в Укра-
їні присвячено велику кількість наукових праць [6–
10]. Зокрема, основні результати у сфері стандарти-

зації за попередні 2014–2017 роки оприлюднене на 
офіційному сайті Мінекономрозвитку. Так, із часу 
реформування у сфері стандартизації у 2015 році 
скасовано 14475 застарілих міждержавних стандар-
тів (ГОСТ). Із 2014 по 2016 роки прийнято 7817 
національних стандартів, з яких 6288 гармонізова-
них з міжнародними та європейськими. У 2017 
році прийнято 664 національних стандарти, з яких 
прийнято 587 стандартів, гармонізованих із міжна-
родними та європейськими, зокрема: 160 – із між-
народними, 427 – з європейськими. Разом з цим, 
серед прийнятих стандартів є 7 основоположних 
стандартів національної стандартизації. На цей час 
фонд національних стандартів становить 22636 на-
ціональних стандартів, з яких 12988 – міжнародні 
та європейські стандарти, прийняті як національні, 
що становить 57,4 % їх загальної кількості, з них: 
7 277 – на основі міжнародних стандартів; 5 711 – 
на основі європейських стандартів. Усі ці дані 
графічно представлено на діаграмах, які зображені 
на рисунках 1 і 2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері 
стандартизації з урахуванням реалізації заходів 
щодо реформування системи технічного регулю-
вання в Україні показав, що прийняті національні 
стандарти, які гармонізовані із міжнародними і 
європейськими, в основному методами «перекла-
ду» і «підтвердження». Посилення інституційної 
спроможності Українського національного органу 
стандартизації здійснюється шляхом наближення 
до норм і стандартів ЄС та реалізації довгостроко-
вого проекту технічної допомоги ЄС про подальшу 
регуляторну гармонізацію між ЄС та Україною у 
сфері технічних бар’єрів у торгівлі тощо. 

Мета статті — вивчення та аналізування сучас-
них тенденцій міжнародних практик щодо 
здійснення стандартизації. 
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Рисунок 1 – Кількість прийнятих національних 
стандартів за роками 

Рисунок 2 – Фонд національних нормативних 
документів на 2017 рік 

 
Основні результати дослідження. Основною ме-

тою міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва у сфері стандартизації є гармонізація, тобто 
узгодження національної системи стандартизації з 
міжнародною. Міжнародне співробітництво у сфе-
рі стандартизації здійснюють міжнародні і регіона-
льні організації зі стандартизації. У цих організа-
ціях зі стандартизації йде активне суперництво за 
лідерство щодо відображення своїх інтересів у 
проекті конкретного міжнародного стандарту, оскі-
льки економічно розвинені держави вбачають у 
цьому проекті відповідний національний стандарт. 
Конкуренція на світовому ринку суб’єктів господа-
рювання, які є світовими виробниками конкретної 
продукції, спостерігається вже на етапі розроблян-
ня міжнародного стандарту. Із загальної кількості 
міжнародних стандартів Міжнародної організації зі 
стандартизації (ISO), розроблених усіма технічни-
ми комітетами, більшість відповідають національ-
ним стандартам або стандартам підприємств про-
мислово розвинених країн світу. Лідерство країн 
під час розробляння міжнародних стандартів виз-
начають ступенем участі їх фахівців у діяльності 
робочих органів ISO та Міжнародної електротех-
нічної комісії (ІЕС). Міжнародні стандарти не є 
обов'язковими і кожна держава має право застосо-
вувати їх повністю або частково, або взагалі не 
застосовувати. Однак, щоб підтримати конкуренто-
спроможність своїх виробів на світовому ринку, 
виробники продукції змушені застосовувати між-
народні стандарти. Пріоритетними в діяльності 
ISO залишаються соціальні сфери (захист навко-
лишнього середовища, охорона здоров'я), інформа-
ційні технології тощо. 

Натепер має місце тенденція до інтеграції 
економік, створення об'єднаних регіональних 
ринків. Найбільший розвиток інтеграція отримала 
в рамках ЄС, який сформував єдиний внутрішній 
ринок. І тому потребує вирішення завдання щодо 
усунення національних бар’єрів шляхом розвитку 
європейської стандартизації. В основу більшості 
європейських стандартів закладають, як правило, 
кращі стандарти окремих європейських держав. У 
державах існують свої особливості системи 
стандартизації і діють визнані національні органи 
стандартизації. Проте, використання комунікатив-

них особливостей стандартизації 11, як правило, 

розглядається суб’єктами стандартизації як 
інструмент конкуренції. Зважаючи на це, мають 
місце відмінності в підходах до впровадження 
міжнародної стандартизації з боку окремих 
держав, зокрема США і країн ЄС. На відміну від 
європейських країн у США заохочують конкурен-
цію між численними організаціями, які розробля-
ють стандарти. Це нерідко призводить до появи 
конкуруючих нормативних документів, які до того 
ж можуть суперечити один одному. США висту-
пили з пропозицією «глобального визнання» 
(Global Relevance) міжнародних стандартів після 
включення в них різноманітних особливостей 
національних нормативних документів. У країнах 
ЄС вважають, що прийняття такої пропозиції 
призвело б до відмови від гармонізації стандартів, 
яка є однією з цілей міжнародної стандартизації. У 
свою чергу Японський комітет промислових стан-
дартів (JISC) розробив таку стратегію діяльності зі 
стандартизації в країні, яку відрізняє широке вико-
ристання добровільних стандартів у законодавчо 
регульованих сферах, зокрема, безпеки і захисту 
навколишнього середовища. У цей час набуває зас-
тосування новий вид документів із стандартизації 
— New Deliverables. Поняття «New Deliverables» 
охоплює ряд національних, регіональних (європей-
ських) і міжнародно-правових актів із стандарти-
зації, які об'єднані загальною ознакою — у процесі 
створення стандартів не було повної згоди між 
сторонами. У деяких випадках відмова від ураху-
вання думки всіх заінтересованих сторін значно 
швидше призводитиме до виконання вимог ринку. 
Окремо зазначимо, що за результатами аналізуван-
ня практик міжнародної стандартизації на основі 
національних стандартів активно розробляють 
стандарти підприємств, організацій, фірм тощо. 
Під час їх підготовки до уваги беруть конкретні 
умови діяльності суб’єктів стандартизації, вимоги 
споживачів, стандарти на експортну продукцію 
тощо. Вимоги, викладені в цих стандартах, 
зазвичай є більш жорсткими в порівнянні з 
вимогами національних стандартів, це обумовлено 
прагненням обійти конкурентів за техніко-
економічними показниками виробів-аналогів. Такі 
стандарти в міжнародній практиці затверджують 
міністерства відповідних галузей. Також у міжна-
родній практиці для раціонального, науково-
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обґрунтованого проведення стандартизації застосо-
вують «інжиніринг стандартизації», як комплекс 
знань і видів діяльності, що спирається на передові 
досягнення науки і техніки та спрямований на 
раціональне і ефективне розробляння, застосування 
і оцінювання змісту стандартів тощо. Для вдоско-
налення інформаційного забезпечення у сфері 
стандартизації впроваджують принцип «відкритої 
стандартизації» шляхом створення міжнародних 
консорціумів із стандартизації на певних стадіях 
виготовлення продукції. Цікавим є досвід Велико-
британії та Німеччини, котрі не чекаючи прийняття 
стандарту консенсусом, публікують його як 
«попередній стандарт». 

Висновки та пропозиції. Одним із важливих 
заходів на шляху до європейського економічного і 
правового простору є запровадження в Україні 

європейських правил стандартизації. Для цього 
потрібно насамперед чітко засвоїти ці правила 
тощо. Викладені результати наукових досліджень 
показали доречність та можливість їх застосову-
вання в української національної системі стандар-
тизації. Отже, новий вид документів «New 
Deliverables» із стандартизації займатиме проміжне 
положення між документами директивного харак-
теру і стандартами. Поряд з цим, відмова від галу-
зевої стандартизації, як такої, в Україні, на нашу 
думку, не є доцільною. А стандартизація установ, 
організацій і підприємств має бути зорієнтована не 
тільки на їх вигоду, але й на загальну користь для 
всієї країни. Проте, у питаннях безпеки, охорони 
здоров’я та захисту навколишнього середовища 
обов’язковим залишається загальновизнаний про-
цес стандартизації. 
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Сахнюк И.А. Кириленко Л.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 
Проанилизованы современные подходы по осуществлению стандартизации в международной и европейской практике. 
Определены преимущества и основные условия их использования. Доказано, что развитие системы стандартизации по 
принципам, которые действуют в ЕС, в частности, приведение правил и процедур украинской системы стандартизации в 
соответствие с международной и европейской практикой будет способствовать повышению уровня социальной стабильности, 
а также устранению технических барьеров в торговле со странами ЕС. Результаты исследований могут быть использованы 
для разработки новых эффективных принципов построения системы стандартизации в Украине. 
Ключевые слова: стандартизация, реформирование системы стандартизации, международная и европейская стандартизация.  

 
Sakhnyuk I., Kyrylenko L. 
MODERN TRENDS IN INTERNATIONAL AND EUROPEAN PRACTICES FOR IMPLEMENTING STANDARDIZATION 
Aanalyzed approaches to the implementation of standardization in international and European practice have been modernized. The 
advantages and the main conditions for their use are determined. It is proved that the development of the standardization system in 
accordance with the principles that are operating in the EU, in particular, bringing the rules and procedures of the Ukrainian 
standardization system into line with international and European practice, will contribute to raising the level of social stability and removing 
technical barriers to trade with EU countries. The results of the research can be used to develop new effective principles for building a 
standardization system in Ukraine. 
Key words: standardization, reform of the standardization system, international and European standardization 


