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Питання 1. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), основна мета, 

напрями, функції та принципи діяльності 

Економічне і науково-технічне співробітництво між країнами характеризується 

сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної торгівлі, підвищенням частини 

наукомісткої та технічно складної продукції в загальному обсязі товарообігу, 

прискореним впровадженням досягнень науково-технічного прогресу у виробництві 

продукції, підвищенням попиту споживачів до її якості та надійності. 

 Розвиток міжнародної торгівлі вимагає єдиного підходу до оцінки якості 

продукції, її характеристик, вимог до маркування, пакування, збереження та 

транспортування.  

 У цих умовах значно зростає роль міжнародної стандартизації як організаційно-

технічної основи співробітництва країн у найрізноманітніших галузях науки, техніки, 

економіки, виробництва, що покликана пов'язати та систематизувати вимоги світової 

торгівлі, інтереси споживачів, сприяти найбільш повному використанню 

продуктивних сил та підвищенню ефективності суспільного виробництва. 

Міжнародна стандартизація одночасно є інструментом управління науково-технічним 

і економічним розвитком у світі. 

Конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку є 

важливим стимулом для країн, які бажають брати участь у міжнародній діяльності зі 

стандартизації. Сьогодні стандартизація є одним із діючих засобів забезпечення 

високоякісною та конкурентоспроможною продукцією споживачів, а також має 

першорядне значення для підвищення зовнішньоторговельного обігу країни. 

 

Міжнародна організація зі стандартизації (The International Organization for 

Standardization — ISO) заснована на конференції  делегатів національних 

організацій зі стандартизації 25 країн у Лондоні  в жовтні  1946 p. 

Органи ISO дислокуються у Женеві (Швейцарія). Офіційні мови — англійська, 

французька, російська. Цими мовами видаються усі матеріали та документи ISO.  

Починаючи з 1989 р. щорічно 14 жовтня на честь дня створення ISO 

відзначається Міжнародний день стандартизації. 

ISO як неурядова організація користується консультативним статусом ООН і є 

найбільшою міжнародною організацією в галузі стандартизації з широкого кола 

питань. Її членами є 165 країн світу. Членами ISO є не уряди, а національні 

організації зі стандартизації (комітети-члени) з правом одного голосу.  

Комітети-члени є повноправними членами організації і мають право брати 

участь в усіх робочих органах, бути обраними до керівних органів, отримувати Копії 

всіх робочих документів, подавати на розгляд зауваження щодо них. Для цього виду 

членства встановлена шкала щорічних внесків до бюджету ISO. 

Члени-кореспонденти — це країни, що розвиваються. За рахунок сплати 

незначного внеску до бюджету ISO вони мають право отримувати комплект всіх 

міжнародних стандартів та інші документи.  

Члени-абоненти сплачують пільгові внески і мають можливість отримувати 

інформацію щодо міжнародної стандартизації. 

 У своїй роботі ISO підтримує зв'язки з майже 400 міжнародними організаціями, 

які працюють над питаннями стандартизації. 

 Основною метою ISO є сприяння розвитку стандартизації у світовому 

масштабі для взаємодопомоги та полегшення міжнародного обміну товарами і 



послугами, а також розширення співробітництва в інтелектуальній, науковій, 

технічній та економічній діяльності. 

Головна мета ISO полягає в розробці міжнародних стандартів і активного 

сприяння їх добровільного прийняття і використання для досягнення максимально 

можливого рівня ефективності промисловості і торгівлі в усьому світі. 

Основні напрями діяльності ISO: 

 розробка і публікація міжнародних стандартів у всіх областях технічної та 

економічної діяльності (за винятком електротехніки та електроніки); 

 сприяння прийняттю міжнародних стандартів національними системами 

стандартизації; 

 міжнародне співробітництво. 

Спеціалісти ISO під час розробки міжнародних стандартів дотримуються трьох 

основних принципів: 

 стандартизація має відповідати вимогам галузей промисловості; 

 погодження має досягатися за допомогою консенсусу; 

 використання міжнародних стандартів має бути добровільним. 

 

До основних видів діяльності ISO належать:  

 заходи, які сприяють координації, уніфікації та гармонізації національних 

нормативних документів;  

 розроблення і затвердження міжнародних стандартів; обмін інформацією про 

роботу комітетів;  

 співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які зацікавлені у 

вирішенні суміжних проблем.  

 

ISO займається питаннями стандартизації в усіх галузях та сертифікацією 

продукції, за винятком електротехніки, радіотехніки та зв'язку, які належать до 

компетенції Міжнародної електротехнічної комісії. 

Діяльність ISO базується на виконанні різноманітних функцій пов’язаних із 

розробками, публікаціями та пропагуванням стандартів, дослідженнями 

фундаментальних засад стандартизації, формуванням технічної політики зі 

стандартизації в різних сферах  науки, техніки та видах економічної діяльності з 

метою забезпечення безпеки продукції(послуг), поліпшення їх якості,встановлення 

ідентичних методів і правил оцінки якості (сертифікації), якомога більшого 

врахування інтересів споживачів, сприяння становленню і розвитку національних 

систем стандартизації. 

Організаційна структура ISO 

Вищим органом ISO є Генеральна асамблея — загальні збори усіх комітетів-

членів, які скликаються один раз на три роки. 

Кожний комітет-член має право представляти не більше трьох делегатів. Члени-

кореспонденти та члени-абоненти беруть участь як спостерігачі. 

До керівних органів належать: Рада, Технічне бюро та Центральний 

секретаріат. Вищим керівним органом є Президент, який обирається на три роки, і 

Центральний секретаріат. Рада керує роботою ISO в перервах між сесіями 

Генеральної асамблеї. До складу Ради входять 18 комітетів-членів. На засіданнях 

Ради рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні комітетів — 

членів Ради. У період між засіданнями і за потребою Рада може приймати рішення 

шляхом переписки. Поточну адміністративно-технічну роботу здійснює Центральний 

секретаріат. Технічне бюро (PLACO) готує пропозиції щодо планування, організації 



та координації роботи комітетів. До сфери роботи Бюро входить розгляд пропозицій 

щодо створення та розпуску технічного комітету; визначення питань стандартизації, 

якими повинні займатися комітети. 

Технічними органами Ради ISO є Комітети, що займаються питаннями 

міжнародної стандартизації, сфери діяльності яких розмежовані.  

Комітет з наукових принципів стандартизації (STACO) надає методичну та 

інформаційну допомогу щодо принципів і методик розробки міжнародних стандарті. 

Комітет здійснює вивчення наукових принципів стандартизації та підготовку 

рекомендацій для досягнення оптимальних результатів у даній галузі, займається 

питаннями термінології й організацією семінарів з використання міжнародних 

стандартів для розвитку торгівлі. 

Комітет з оцінки відповідності (CASCO) створює настанови в галузі 

гармонізації національних систем сертифікації, методологічну базу для розробки й 

акредитації національних систем сертифікації для взаємного визнання результатів 

випробувань, вивчає способи оцінки відповідності продукції і систем якості вимогам 

нормативних документів, здійснює аналіз практичної діяльності в галузі 

відповідності. CASCO періодично проводить аналіз усіх чинних національних, 

регіональних і міжнародних систем сертифікації з метою своєчасного прийняття 

заходів для організації міжнародних систем сертифікації продукції на відповідність 

вимогам ISO. 

Комітет з питань інформаційних мереж (ISONET) координує та гармонізує 

діяльність ISO в галузі інформаційних послуг, розповсюджує нормативних 

документів, керує та контролює діяльність інформаційної мережі ISO. 

 Комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються (DEVCO), здійснює 

обслуговування цих країн з усіх питань стандартизації, створює умови для обміну 

досвідом з розвиненими країнами та підготовки спеціалістів тощо. DEVCO тісно 

співпрацює з ООН, у результаті чого були створені міжнародні центри навчання. 

Комітет із захисту інтересів споживачів — CAPOLCO. Метою роботи цього 

Комітету є проведення стандартизації в галузі інформації споживачів. До завдань 

цього Комітету входить вивчення шляхів сприяння споживачам в отриманні 

максимального ефекту від стандартизації продукції; розроблення рекомендацій щодо 

забезпечення інформацією споживачів, захист їхніх інтересів; узагальнення досвіду 

участі споживачів у роботах зі стандартизації; застосування стандартів на споживні 

товари та послуги; підтримання зв'язків з різними органами ISO, діяльність яких 

зачіпає інтереси споживачів. Результатом діяльності CAPOLCO є періодичне видання 

переліку національних і міжнародних стандартів, які становлять інтереси для 

організацій споживачів, а також підготовка Настанов з питань споживчих товарів.  

Комітет зі стандартних зразків (REMCO) займається питаннями методичної 

допомоги та розробки настанов зі стандартних зразків. REMCO координує діяльність 

в цій галузі й тісно співпрацює з міжнародними метрологічними організаціями. 

Сфера діяльності ISO розподілена між 224 технічними комітетами. Кожний 

технічний комітет має затверджену Радою ISO сферу діяльності. Технічний комітет 

поділяються на загально-технічні та на комітети, які працюють в конкретних галузях 

техніки. Діяльність загальнотехнічних комітетів спрямована на вирішення 

загальнотехнічних і міжгалузевих проблем (таких комітетів 26). Решта комітетів 

здійснюють свою діяльність у конкретних галузях техніки.  

У 1979 р. з метою розробки однакового підходу до вирішення питань якості 

продукції на підприємствах та у сфері обігу, принципів систем якості та їх 



гармонізації був створений технічний комітет 176 "Управління якістю та 

забезпечення якості 

Основним видом роботи технічний комітет ISO є розробка, погодження та 

подання на затвердження Ради проектів міжнародних стандартів. Для безпосередньої 

розробки проектів міжнародних стандартів в межах технічного комітету створюються 

підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ).  

Автономною організацією в складі ISO є Міжнародна електротехнічна комісія 

(ІЕС). ISO й ІЕС здійснюють тісне співробітництво з питань стандартизації з різними 

міжнародними та регіональними організаціями, які займаються економічною і 

науково-технічною діяльністю. Система IS0/IEC є найбільшою з існуючих 

міжнародних технічних організацій і поширює свою діяльність на всі галузі 

економіки і науки — від стандартних форм реєстрації до валютних кодів, від 

будівництва до дорожньо-транспортних засобів. Сумісна діяльність ISO/IEC 

покликана технічно забезпечити ефективне міжнародне співробітництво між 

країнами.  

Запитання для самоперевірки: 

1. Яка головна мета діяльності Міжнародної організації зі стандартизації? 

2. Які основні види діяльності ISO? 

3. Що включає в себе організаційна структура ISO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 2. Основні вимоги, що встановлюються в стандартах ISO 

 

Результатом діяльності міжнародних та регіональних організацій в галузі 

стандартизації, метрології та управління якістю є розробка міжнародних стандартів 

 

Міжнародні стандарти – це документи, які приймаються міжнародними або 

регіональними організаціями зі стандартизації метрології та якості;  розробляються 

на терміни та визначення, методи випробувань, правила проведення робіт, на 

продукцію, яка є об’єктом зовнішньої торгівлі; встановлюють вимоги і показники, які 

відповідають світовому технічному рівню;  регламентують питання сумісності і 

взаємозамінності, технології, транспортування і збереження різних видів продукції; 

обов’язковими вимогами до об’єктів  стандартизації є вимогами до їх безпеки для 

життя і здоров’я людей, охорони навколишнього середовища, взаємозамінності і 

технічної сумісності. 

Міжнародні стандарти, які розробляються різними міжнародними організаціями, 

усувають технічні бар'єри у торгівлі (ТБТ), що пов'язано з розрізненнями у 

національних стандартах країн світу. Крім того, на перший план висувається 

проблема якості продукції. 

Міжнародні рекомендації, наведені у стандартах, не обов'язкові для країн, але 

відповідність продукції нормам подібних стандартів визначає її вартість і 

конкурентоспроможність на світовому ринку. Конкурентоспроможність національної 

продукції на світовому ринку є важливим стимулом для країн, які бажають брати 

участь у міжнародній діяльності зі стандартизації. Сьогодні стандартизація є одним з 

діючих засобів забезпечення високоякісною та конкурентоспроможною продукцією 

споживачів, а також має першорядне значення для підвищення 

зовнішньоторговельного обігу країни. 

Міжнародні стандарти не є юридично обов'язковими документами для 

використання. Кожна країна має право застосовувати їх цілком, окремими розділами 

чи зовсім не застосовувати. Ці стандарти носять рекомендований характер. Однак 

вони встановлюють вимоги і показники, які відповідають світовому технічному 

рівню і впливають на національні стандарти, а через них обумовлюють попит на ту 

чи іншу продукцію на міжнародному ринку. 

У міжнародних стандартах регламентуються питання сумісності та 

взаємозамінності продукції, методи випробувань різних видів продукції, класифікації 

(терміни та визначення), технології, транспортування і зберігання та інше. Питання ж 

встановлення вимог до якісних характеристик продукції залишаються, як правило, 

поза змістом міжнародних стандартів. Це пояснюється тим, що якість товарів на 

світовому ринку є прерогативою виробника та споживача. Від технічного рівня й 

якості продукції залежить її ціна, конкурентоспроможність і ефективність 

виробництва. Однак показники і вимоги, які пов'язані з безпекою обладнання, 

охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я тощо, достатньо повно 

охоплюють усі сторони об'єкта в міжнародних стандартах. 

Для розробки міжнародних стандартів за основу приймають один із 

національних стандартів провідних країн світу.  

Міжнародні стандарти розробляються не на всі види продукції, а тільки на ту 

продукцію, яка є об'єктом для зовнішньої торгівлі між країнами. 

У міжнародних стандартах передбачається рівень технічних вимог, методів 

вимірювань і випробувань та інше, як і в національних стандартах.  



Обов'язковими вимогами до об'єктів стандартизації в міжнародних 

стандартах є вимоги до їх безпеки для життя і здоров'я людей, охорони 

навколишнього середовища, взаємозамінності та технічної сумісності. 

Міжнародні стандарти акумулюють новітні досягнення науки і техніки 

провідних країн світу, відображають інтереси більшості країн і тому беруться за 

основу при розробці національних та регіональних стандартів. 

 Стандартизація, яка на міжнародному рівні не тільки сприяє швидкому 

впровадженню наукових досягнень у практику, але і допомагає визначити найбільш 

економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу - це 

інструмент управління науково-технічним і економічним розвитком країн. 

Міжнародні стандарти для багатьох країн є випереджаючими. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняття «міжнародний стандарт». 

2. Які питання регламентуються у міжнародних стандартах? 

3. Що є обов’язковими вимогами до об’єктів стандартизації в міжнародних 

стандартах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 3. Європейський комітет зі стандартизації (CEN), мета та напрями його 

діяльності 

До цілей європейської стандартизації відносяться: 

 узгодженість національних стандартів у країнах-учасницях ЄС; 

 єдине прийняття країнами-учасницями ЄС міжнародних стандартів; 

 розробка єдиних європейських стандартів в областях, де не прийняті 

міжнародні стандарти. 

 

В Європі функціонують три основні організації зі стандартизації: 

   CEN -   Європейський комітет зі стандартизації  

   CENELEC -Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці  

   ETSI - Європейський інститут по стандартизації у галузі телекомунікацій 

 

Європейський комітет зі стандартизації (CEN) створено у 1961 р. Членами 

CEN є національні організації зі стандартизації 18 європейських країн, в т. ч. з 1 

квітня 1997 р. й України. 

Робочими органами є  ТК, які займаються розробкою європейських стандартів. 

CEN координує роботу з розробки європейських стандартів, займається їх 

гармонізацією для усунення технічних бар'єрів у торгівлі, які пов'язані з відмінністю 

у національних стандартах на продукцію, суперечливими правилами щодо її 

експлуатації, з різними нормами техніки безпеки, охорони здоров'я і природи тощо. 

Головним принципом роботи CEN є обов'язкове використання міжнародних 

стандартів ISO як основи для розробки європейських норм. Велику роботу здійснює 

CEN стосовно виявлення національних стандартів країн-учасниць та міжнародних 

стандартів, які можна застосовувати як єдині стандарти без їх переробки на 

європейський стандарт. Комітет контролює виконання європейських стандартів 

країнами-учасницями організації. 

До складу CEN входить Асоціація з сертифікації (CENCEP), яка об'єднує 

національні органи зі стандартизації Європейського економічного товариства й 

Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). 

Робочими органами CEN є 146 технічних комітетів, в обов´язки яких входить 

розроблення європейських стандартів. CEN розроблено стандарти серії 29000 на 

системи якості, які є аналогами стандартів ISO 9000. 

Крім європейських стандартів CEN розглядає також документи з гармонізації, 

які є найпростішою формою усунення технічних бар´єрів у торгівлі між країнами. 

Головне їхнє призначення — забезпечити однакове використання стандартів ISO у 

країнах Західної Європи. 

Діяльність CEN тісно пов´язана з Європейським комітетом стандартизації в 

електротехніці (CENELEC), створеним у 1972 p., в який входять 17 європейських 

країн, в т. ч. й Україна. 

Спільними зусиллями CEN і CENELEC розроблено основоположні європейські 

стандарти CEN/CENELEC серії 45000, які стосуються випробувань, сертифікації й 

акредитації. 

 

Європейський стандарт- це стандарт CEN, який повинен обов’язково 

застосовуватися на національному рівні в країнах-членах. Це надає йому статус 

національного стандарту й виключає застосування будь-якого національного 

стандарту, що суперечить йому. 



 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що відноситься до цілей європейської стандартизації? 

2. Який головний принцип роботи CEN? 

3. З яким комітетом тісно пов´язана діяльність CEN? 

 

 

 

 

 

Викладач                        Н.В. Правда 
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