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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 

В сучасних умовах розвитку економіки питання якості продукції набуває особливої актуальності. 

Підприємства прагнуть підвищити рівень конкурентоспроможності, створити та підтримувати прихильність 

споживачів. Деякі з них досягають цієї мети шляхом економії на якості продукції для досягнення нижчої ціни. 

Саме для регулювання якості продукції на вітчизняному ринку розроблено систему стандартизації та сертифікації. 

Стандартизація продукції – це встановлення і застосування єдиних правил з метою упорядкування, узаконення 

й запровадження показників і норм якості продукції, а також відпрацювання у сфері виробництва технологічних 

процесів і операцій відповідно до цих вимог. Вона є визначальним елементом специфічного менеджменту, що 

найбільше впливає на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної 

продукції [1]. 

У сфері стандартизації та сертифікації функцію управління здійснює Державний комітет зі стандартизації, 

метрології й сертифікації. Його діяльність визначається і регламентується декретом Кабінету Міністрів України 

«Про стандартизацію і сертифікацію». Усі нормативні документи стандартизації (стандарти, правила, норми, 

умови тощо) повинні бути спрямовані на результат стандартизації - продукцію, товари, роботи, послуги та ін. Для 

виробників стандарти є зразком і еталоном якості. Будь-які відхилення зумовлюють нестандартність продукції. 

Водночас стандарти передбачають класифікацію продукції за якістю, поділяючи її відповідно на категорії, сорти і 

класи. Продукція нижчого класу чи сорту має нижчу реалізаційну ціну, що негативно позначається на результатах 

господарської діяльності підприємства. 

Сертифікація - це один із способів підтвердження відповідності продукції висунутим вимогам або оцінка 

продукції з погляду її відповідності вимогам стандарту. Сертифікат підтверджує безпечність й екологічну чистоту 

продукції для споживача, а виробництва - для навколишнього середовища. Він сприяє участі суб’єктів 

підприємницької діяльності в міжнародному економічному співробітництві. 

У практиці застосовуються різні методи підтвердження відповідності того чи іншого виду продукту 

необхідним вимогам. Це можуть здійснювати виробники, замовники, продавці або незалежні органи й організації. 

Незалежним може бути державний нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів, технічний і санітарний 

нагляд за безпекою, а також відомчий контроль і приймання продукції для державних потреб.  

В Україні розрізняють обов’язкову й добровільну сертифікацію. Обов’язкова сертифікація здійснюється в 

межах державної системи управління суб’єктами господарювання з метою визначення відповідності продукції 

вимогам стандартів. Обов’язкова сертифікація продукції проводиться на ЇЇ безпечність та екологічність з метою 

виходу на міжнародний ринок [2]. Сертифікація може проводитись з ініціативи самих суб’єктів господарювання на 

відповідність продукції вимогам, що не підлягають обов’язковій сертифікації. Без добровільної сертифікації 

продукція реалізується, зазвичай, за цінами, у кілька разів нижчими від світових. Тому вона підтверджуючи високу 

якість продукції, є необхідною умовою зміцнення ринкової позиції підприємств. 

Добровільна сертифікація проводиться з метою реклами продукції, освоєння нових ринків збуту, формування і 

підтримки іміджу фірми, а також у разі, якщо це обумовлено в контракті на постачання продукції. Оскільки 

процедура сертифікації досить дорога, то вона може спричинити заниження прибутку постачальника або 

збільшення вартості продукції, що у свою чергу може знизити її конкурентоспроможність на ринку [3]. 

Отже, як елемент системи контролю якості сертифікація є досить дорогим засобом, але достатньо ефективним 

для оптимізації виробництва та посилення конкурентних позицій на ринку. Витрати на сертифікацію можуть бути 

як незначними витратами на збут та підтримання якості продукції, так і капітальними витратами на переоснащення 

виробництва.  
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