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Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і 

сертифікацію” від 10 травня 1993 року в Україні створено державну систему 

стандартизації. 

Державна система стандартизації – система, яка визначає основну мету і 

принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила 

виконання всіх видів робіт зі стандартизації. 

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні визначені цим 

Декретом та Законом України “Про стандартизацію”. 

Система органів і служб стандартизації   

До системи органів і служб стандартизації  входять  державні органи 

стандартизації, служби стандартизації в галузях та служби стандартизації на 

підприємствах (установах, організаціях). 

Функції, права,  обов’язки  та  відповідальність  органів  і  служб 

стандартизації визначаються декретами Кабінету Міністрів України та 

окремими положеннями, розробленими на основі типових положень і 

затвердженими Держстандартом України. 

Вищим державним органом зі стандартизації є Державний комітет 

України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України). 

Структурно до складу Держстандарту України входять його 

територіальні органи − центри стандартизації, метрології та сертифікації. 

Миколаїв, 2014 рік 28 



Секція «Актуальні проблеми взаємозамінності і стандартизації» 
 

Держстандарт України є органом державного управління, який, як 

національний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації, забезпечує 

реалізацію державної політики в галузі стандартизації, єдності вимірювань, 

акредитації органів та випробувальних лабораторій, сертифікації і державною 

нагляду, створює сприятливі умови  для  економічного розвитку країни, 

підвищення конкурентоспроможності українських виробів на світовому ринку, 

представляє інтереси України в міжнародних організаціях. 

Роботи із стандартизації в галузі будівництва організовує 

Мінбудархітектури України. 

Територіальні органи − Центри стандартизації, метрології та 

сертифікації є державними органами, які підпорядковані Державному 

комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту 

України). 

Центри створено з метою виконання державних функцій у сфері 

стандартизації, метрології, акредитації, сертифікації та державного нагляду за 

дотриманням вимог стандартів, норм і правил. Вони виконують роботи та 

надають послуги суб’єктам підприємницької діяльності в межах, установлених 

чинним законодавством і передбачених Положеннями та Статутами цих 

центрів. 

Центри є юридичними особами, мають право займатися іншими видами 

діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством. 

Категорії нормативних документів зі стандартизації 

Нормативні документи з стандартизації розподіляють  за  такими 

категоріями: 

  -державні стандарти України − ДСТУ; 

  -галузеві стандарти України − ГСТУ; 

  -стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України − 

СТТУ; 

  -технічні умови України − ТУУ; 
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  -стандарти підприємств − СТП. 

Державні стандарти України розробляються на: 

 -організаційно-методичні та загальнотехнічні об’єкти. Це − організація 

проведення робіт зі стандартизації, науково-технічна термінологія, 

класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, 

технічна документація, інформаційні технології, організація робіт з метрології, 

достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин; 

 -вироби загальномашинобудівного застосування;  

 -складові елементи народногосподарських об’єктів державного значення 

(банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона 

навколишнього середовища, оборона, тощо); 

-продукцію міжгалузевого призначення; 

-продукцію для населення та народного господарства; 

-методи випробувань. 

Державні стандарти затверджує Держстандарт України, а стандарти в 

галузі  будівництва  та  промисловості  будівельних  матеріалів – 

Мінбудархітектури України. 

Державні стандарти та зміни до них підлягають державній реєстрації в 

Держстандарті України і публікуються українською мовою з автентичним 

текстом російською мовою. 

Галузеві стандарти розробляють на продукцію за відсутності державних 

стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, що 

перевищують або доповнюють  вимоги  державних стандартів.   

Стандарти науково-технічних та  інженерних  товариств  і спілок України 

розробляють у разі необхідності поширення результатів фундаментальних та 

прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях чи сферах професійних 

інтересів. 

Галузеві стандарти, як і стандарти науково-технічних та інженерних 

товариств і спілок України, не повинні суперечити обов’язковим вимогам 
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державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держстандарті 

України. 

Технічні умови – нормативний документ, який розробляють для 

встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальниками 

(розробником, виробником) продукції, до якої відсутні державні чи галузеві 

стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів). 

Стандарти підприємства розробляють на продукцію (процеси, послуги), 

що виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному 

підприємстві. 
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