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правОве регулЮвання стандартизації  
на міЖнарОднОму та регіОнальнОму рівні

Шевченко е.О.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

у статті проаналізовано міжнародно-правові норми та законодавство інших держав щодо питання стан-
дартизації продукції. визначається необхідність вдосконалення чинного законодавства україни щодо за-
безпечення стандартизації у господарській діяльності відповідно до міжнародних стандартів якості з 
урахуванням іноземного досвіду.
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продукції, міжнародна стандартизація.

Постановка проблеми. на сьогодні україна 
ставить перед собою низку цілей, в першу 

чергу, – це набути повноправного членства в Єс. 
для цього національне законодавство повинно 
відповідати зобов’язанням україни за міжнарод-
ним правом. 

у теорії господарського права питання стан-
дартизації є досить складним і комплексним, що 
зумовлено великою кількість нормативно-право-
вих актів, які регулюють це питання і є не досить 
досконалими. стандартизація, у тому числі управ-
ління якістю продукції, відіграє особливу роль 
в питаннях підвищення якості, і – є цілий ком-
плекс взаємопов'язаних заходів (причому постійно 
діючих – технічних, економічних, організаційних, 
соціальних), які спрямовані на визначення і забез-
печення найкращого рівня якості продукції під час 
її виробництва, реалізації і використання. осно-
вним є те, що забезпечення і підвищення якості 
здійснюється в інтересах суб'єктів господарської 
діяльності (підвищення конкурентоспроможності), 
споживача (забезпечується здоров'я життя), сус-
пільства і держави. у зв'язку з цим виникає необ-
хідність ретельного аналізу норм господарського 
законодавства щодо стандартизації продукції.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
дослідженню питання щодо правового регулювання 
стандартизації приділяли увагу такі вчені – Кузь-
міна М.М., добровольська в.в., яновицька г.Б., вер-
хола Ю.в., Ширялкін о.Ф. але багато важливих 
питань щодо вдосконалення регулювання стандар-
тизації з урахуванням сучасних змін, намаганням 
україни набути повноправного членства в Єс, вхо-
дженням до сот детальному аналізу піддані не 
були, а тому на сьогодні залишаються актуальними.

формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження міжнародного досвіду та регулю-
вання стандартизації з метою застосування його 
положень при вдосконаленні чинного господар-
ського законодавства. 

виклад основного матеріалу. у всьому світі 
якість є головним критерієм оцінки продукції, ро-
біт і послуг та визначає рівень життя суспільства. 
турбота передових держав світу, різних компа-
ній і фірм, фахівців про якість продукції і послуг, 
а, отже, про якість життя народу, вважається 
обов'язковою умовою національної економічної 
політики. загальносвітовою тенденцією в удоско-
наленні якості продукції, робіт і послуг є орієнта-
ція на запити споживчого ринку. одним із шляхів 
підвищення якості продукції є стандартизація.

Правове регулювання стандартизації у зако-
нодавстві україни здійснюється законом україни 
«Про стандартизацію», який установлює правові 
та організаційні засади стандартизації в україні 
і спрямований на забезпечення формування та ре-
алізації державної політики у відповідній сфері. 
відповідно до ст. 15 господарського Кодексу укра-
їни (далі – гК україни) у сфері господарювання 
застосовуються технічні регламенти, стандарти, 
кодекси усталеної практики та технічні умови [1].

Поняття стандартизації міститься у ст. 1 зу 
«Про стандартизацію», згідно з якою це діяль-
ність, що полягає в установленні положень для 
загального та неодноразового використання щодо 
наявних чи потенційних завдань і спрямована 
на досягнення оптимального ступеня впорядко-
ваності в певній сфері [2]. об'єктами стандарти-
зації є матеріали, складники, обладнання, систе-
ми, їх сумісність, продукція, процеси і послуги, 
зокрема матеріали, устаткування, системи, їхнє 
об'єднання, правила, процедури, функції, методи 
або діяльність. стандарт – нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий визнаним 
органом, що встановлює для загального і неодно-
разового використання правила, настанови або 
характеристики щодо діяльності чи її результа-
тів, та спрямований на досягнення оптимального 
ступеня впорядкованості в певній сфері. 

згідно з законодавством стандарти застосову-
ються на добровільній основі, крім випадків, якщо 
обов’язковість їх застосування встановлена нор-
мативно-правовими актами [2]. отже, стандарти, 
на які не має посилання в технічних регламен-
тах, тобто ті, що не належать до сфери технічно-
го регулювання чи які не визнані обов’язковими 
сторонами в договорі, вважаються добровільними. 
Кузьміна М.М. підкреслює, що термін «добровіль-
ність» інтерпретується як добровільне покладання 
виробника або постачальника на себе відповідаль-
ності за виконання вимог національних стандартів 
на продукцію чи виробничий процес. виконавши 
вимоги держави стосовно безпеки (мінімального 
рівня якості), виробник добровільно вирішує пи-
тання забезпечення підвищеного рівня якості сво-
єї продукції. до цього його примушує не держава, 
а ринкові умови існування, конкуренція [6].

стандартизація здійснюється на міжнародно-
му, регіональному, національному рівнях. у відпо-
відності з визначенням Міжнародної організації зі 
стандартизації і законом україни «Про стандар-
тизацію» стандартизація, що проводиться на рівні 
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однієї країни, є національною. регіональна і між-
народна стандартизація здійснюється фахівцями 
країн, представлених у відповідних регіональних 
і міжнародних організаціях. у ст. 17 зу «Про 
стандартизацію» зазначається, що національні 
стандарти україни, кодекси усталеної практики 
та зміни до них розробляються на основі міжна-
родних стандартів та регіональних стандартів [2].

Міжнародна стандартизація – це діяльність, 
у якій беруть участь органи стандартизації різних 
країн. Провідна роль у міжнародній стандартизації 
належить двом неурядовим міжнародним органі-
заціям – Міжнародній організації зі стандартиза-
ції (international organization for standardization - 
iso) і Міжнародній електротехнічній комісії  
(the international electrotechnical commission – 
iec), учасником яких є україна. iec займається 
стандартизацією в області електротехніки, прила-
добудування. основна мета діяльності – сприяння 
міжнародному співробітництву в галузі стандарти-
зації та суміжним з нею проблемами в області елек-
тротехніки і радіотехніки шляхом розробки міжна-
родних стандартів і інших елементів [4]. головними 
завданнями iso є розробка та публікування між-
народних стандартів за умови, що в кожному ви-
падку стандарт буде затверджений, якщо за нього 
було віддано дві третини голосів активних членів 
технічного комітету або підкомітету і проти – не 
більше чверті загального числа голосів; організація 
обміну інформацією про роботу комітетів членів 
і технічних комітетів; співпраця з іншими міжна-
родними організаціями, зацікавленими в питаннях 
у сфері стандартизації. відповідно органами iso 
є генеральна асамблея, рада, комітети ради, тех-
нічні комітети (тК) і центральний секретаріат. 

діяльність у галузі міжнародної стандарти-
зації є здійснюють дві міжурядових міжнародні 
організації – світова організація торгівлі (далі – 
сот) і Європейська економічна комісія оон (далі 
ЄеК оон). головне завдання ЄеК оон полягає 
в розробці основних напрямів політики на урядо-
вому рівні і визначенні пріоритетів в цій галузі.

слід зазначити, що міжнародні стандарти не 
є обов'язковими, кожна країна має право засто-
совувати їх цілком, окремими розділами або вза-
галі не застосовувати. Міжнародний стандарт – 
стандарт, прийнятий міжнародною організацією 
із стандартизації і доступний для широкого кола 
користувачів [2]. Європейський комітет (european 
committee for standardization) по стандартиза-
ції визначає метою діяльності – усунення в рам-
ках Єс так званих технічних бар'єрів, пов'язаних 
з відмінностями національних стандартів на виро-
би, суперечливими правилами щодо їх експлуата-
ції, з різними нормами по техніці безпеки, охороні 
здоров'я і природи. у країнах Єс стандарти iso 
за рішенням Європейського комітету по стандар-
тизації спочатку набувають статусу європейського 
стандарту (en iso), а потім статус національного 
стандарту в кожній з країн Єс (наприклад, din 
en iso 9001:2008 – в німеччині). національні орга-
нізації з акредитації встановлюють компетентність 
органів сертифікації тільки в тій області, яка регу-
люється національними стандартами (в україні – 
дсту, в рФ – гост р, в німеччині – din і т.д.). 
для того щоб міжнародний стандарт став націо-
нальним (дсту iso, гост р iso і т.д.), потрібно 
рішення відповідних організацій по стандартизації. 

Кузьміна М.М. наголошує на тому, що в умо-
вах членства україни до світової організації тор-
гівлі та інтеграції до Європейського союзу для неї 
корисним є досвід розвинутих країн у питаннях 
забезпечення якості. для забезпечення якості на 
національному рівні розвинутих країн сьогодні ви-
користовуються такі основні засоби: стандартиза-
ція; оцінка відповідності, що виступає засобом за-
хисту інтересів споживача та основною умовою 
експортно-імпортних контрактів, поширюючись на  
найважливіші показники якості продукції; контроль 
та нагляд, що здійснюється уповноваженими дер-
жавними органами; відповідальність за продукт не-
належної якості; страхування відповідальності за 
продукт неналежної якості; національні та міжнарод-
ні конкурси на отримання премій в галузі якості [6].

відповідно до законодавства україни у разі 
прийняття європейського стандарту як націо-
нального забезпечується ідентичність націо-
нального стандарту відповідному європейському 
стандарту. з дня набрання чинності національ-
ним стандартом, що є ідентичним європейському 
стандарту, повинен бути скасований національ-
ний стандарт, положення якого суперечать по-
ложенням відповідного національного стандарту, 
що є ідентичним європейському стандарту [2].

регіональна стандартизація – стандартизація, 
відкрита тільки для відповідних органів держав 
одного географічного, політичного або економічно-
го регіону світу. різновидом регіонального стан-
дарту є європейський стандарт, який прийнятий 
європейською організацією стандартизації [2].

треба зазначити, що для регулювання проце-
су перевірки систем якості в низці країн (сШа, 
Канада, великобританія та інших) були створені 
національні стандарти, що встановлюють вимоги 
до систем якості, а 1987 р. Міжнародною органі-
зацією зі стандартизації були розроблені і впро-
ваджені міжнародні стандарти серії 9000, допо-
внені в подальшому стандартами серії 10000, які 
сконцентрували досвід управління якістю, нагро-
маджений в різних країнах, і в багатьох із них 
були запроваджені як національні [5].

система стандартизації сШа розподілена по 
промисловим галузям і підтримується численними 
організаціями зі стандартизації, як приватними, 
так і напівдержавними. американські стандарти 
розроблялися по окремим галузям у відповідь на 
конкретні запити промислових підприємств і ор-
ганів державної влади. національним органом по 
стандартизації в сШа є американський націо-
нальний інститут стандартів і технології (national 
institute of standards and technology). nist – не-
урядова некомерційна організація, яка координує 
роботи з добровільної стандартизації в приватно-
му секторі економіки, керуюча діяльністю органі-
зацій-розробників стандартів, приймаюча рішен-
ня про надання стандарту статусу національного 
(якщо в ньому зацікавлені різні фірми і стандарт 
набуває міжгалузевий характер). вона не розро-
бляє стандарти, але є єдиною організацією в сШа, 
що приймає (затверджує) національні стандарти.

у законі Китайської народної республіки 
«Про безпеку продуктів харчування» (food safety 
law of the People's republic of china) є розділ 
«стандарти», відповідно до якого приймають-
ся обов’язкові стандарти безпеки. відповідно до 
статті 25 стандарти безпеки продуктів харчуван-
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ня повинні бути стандартами обов'язкового вико-
нання [7]. din (нім. deutsches institut für normung 
e.V.) – це національна організація по стандарти-
зації, що представляє інтереси німеччини в цій 
галузі на міжнародному рівні. din, німецький ін-
ститут по стандартизації, був заснований в Берлі-
ні в 1917 році як некомерційна організація.

висновок. Міжнародне співробітництво здій-
снюється по лінії міжнародних і регіональних 
організацій зі стандартизації. головною метою 
міжнародного співробітництва україни в галузі 
стандартизації є гармонізація – узгодження націо-
нальних стандартів з міжнародними, регіональни-
ми та прогресивними національними стандартами 

зарубіжних країн з метою підвищення науково-
технічного рівня українських стандартів, якості 
вітчизняної продукції і її конкурентоспроможності 
на світовому ринку. у даний час україна бере ак-
тивну участь в Міжнародній організації зі стандар-
тизації (iso) і Міжнародної електротехнічної комі-
сії (iec) та у діяльності регіональних організацій 
по стандартизації Європейській економічній Комі-
сії оон (еЄК оон). з метою подолання технічних 
бар'єрів у міжнародній торгівлі, забезпечення на-
ціонального режиму щодо імпортних товарів відпо-
відно до норм і правил сот україна приєдналася 
до Кодексу усталеної практики з підготовки, при-
йняття і впровадження стандартів сот.
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правОвОе регулирОвание стандартизации  
на меЖдунарОднОм и региОнальнОм урОвне

аннотация
в статье осуществлен анализ международного законодательства законов других стран о стандарти-
зации. необходимо совершенствования действующего законодательства о качестве товаров в соответ-
ствии с международными стандартами, с учетом зарубежного опыта.
ключевые слова: Международная организация по стандартизации, стандартизация товаров, безопасность, 
качество продукции, международная стандартизация.
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LegAL reguLAtiOn Of stAndArdiZAtiOn  
At the internAtiOnAL And regiOnAL LeVeL

summary 
in this article the author analyses the standards of the international legislation regulating standardization. 
the article deals with the condition of legal regulation of standardization, shows legislative problems and 
offers the proposals of improvement of a legal regulations. there is a need to improve ukrainian legisla-
tion with a focus on international standards. international standards make things work. they give world-
class specifications for products, services and systems, to ensure quality, safety and efficiency. they are 
instrumental in facilitating international trade. international standards ensure that products and services 
are safe, reliable and of good quality. it is very important for business; they are strategic tools that reduce 
costs by minimizing waste and errors and increasing productivity.
keywords: international organization for standardization, standardization, safety, production quality,  
international standardization.


