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– діяльність, що полягає у

встановленні положень для загального і багаторазового

застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою

досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній

сфері, результатом якої є підвищення ступеня

відповідності продукції, процесів та послуг їх

функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у

торгівлі і сприянню науково – технічному співробітництву.



1

• Державний комітет України з стандартизації,  метрології та
сертифікації (Держстандарт України)

2

• Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації 
та інформатики  (УкрНДІССІ)

3

• Державний науково-дослідний інститут «Система» (ДНДІ
«Система»)

4

• Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації (УкрЦСМ)

5
• Технічні комітети зі стандартизації (ТК)

6
• Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації

До органів державної служби стандартизації відносяться



Максимальної  економії та створення умов для раціонального використовування національних 

ресурсів на всіх етапах життєвого циклу продукції та при товарообміні

Захисту інтересів споживача шляхом стабільного і своєчасного забезпечення 
заданого рівня якості продукції на всіх етапах життєвого циклу продукції та 
послуг

Безпеки праці, охорони здоров’я населення і захисту довкілля

Спілкування і порозуміння між різними зацікавленими сторонами

Конкурентноспроможності продукції та послуг відповідно до рівня розвитку 
науки, техніки і технологій



Служба стандартизації 
міністерства або відомства

Головні (базові) організації 
зі стандартизації

Служба стандартизації 
підприємства (організації)



реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та 
сертифікації

захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції, процесів, 

послуг для життя, здоров'я та майна громадян, охорони навколишнього 

середовища

забезпечення взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації

забезпечення якості продукції, виходячи з досягнень науки і 
техніки, потреб населення і народного господарства

раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення техніко-
економічних показників виробництва

безпека народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення 
природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій



створення нормативної бази функціонування систем 
стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції, 
проведення державної політики у сфері ресурсозаощадження, 
розроблення і виконання державних і міждержавних соціально-
економічних і науково-технічних програм

усунення технічних та термінологічних перешкод для 
створення конкурентоздатної продукції та її виходу на 
світовий ринок

впровадження та використання сучасних 
виробничих та інформаційних технологій

сприяння забезпеченню обороноздатності та 
мобілізаційної готовності країни



1

врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної 
доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника;

гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, 

регіональними і національними;

придатність нормативних документів для сертифікації продукції.

2

• забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

• участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін 
(розробник, виробник, споживач, орган державної влади тощо);

• взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;

3

відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з 
урахуванням вимог чинного законодавства;

відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв’язкам об’єктів
стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та 
обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації



1. Об’єкти організаційно-методичні та загально-технічні, в тому числі:

• організація проведення робіт з стандартизації, термінологічні системи різних 
галузей знань та діяльності, системи та методи забезпечення якості та контролю 
якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань тощо;

• інформаційні технології, включаючи програмні та технічні засоби інформаційних 
систем загального призначення тощо.

2. Продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку

3. Складові елементи народногосподарських об’єктів державного значення, в 

т.ч. банківсько-фінансова система, транспорт, зв’язок, енергосистема, охорона 

навколишнього природного середовища, вимоги до вживаних природних 

ресурсів, оборона тощо

4. Об’єкти державних соціально-економічних та державних науково-технічних 
програм



• державні стандарти 
України – ДСТУ



• галузеві стандарти 
України – ГСТУ



• стандарти науково-технічних 

та інженерних товариств і 

спілок України – СТТУ



• технічні умови України –

ТУУ



• стандарти підприємств – СТП



Основоположні

На продукцію, послуги

На процеси

Методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)



Державна система стандартизації

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД)

Єдина система технологічної документації (ЄСТД)

Державна система забезпечення єдності вимірювіання (ДСВ)

Система стандартів безпеки праці (ССБП)

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ)

Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ)  



Уніфікація, як метод стандартизації полягає в

раціональному скороченні кількості типів і

параметричних (типорозмірних рядів продукції

однакового чи близького цільового (функціонального)

призначення, що супроводжується встановленням

оптимальних конструкторсько-технологічних рішень.



• модифікаційна — між базовою моделлю виробу і 
конструктивними модифікаціями, які виконані на основі 
базової моделі.



• внутрітипова (розмірно-конструктивна) — між 
однотипними виробами, що мають різні параметри



• міжтипова — елементи продукції, що
відрізняються конструкцією, але схожі за 
основними параметрами



• загальна — схожа за призначенням продукція, 
що не має конструктивно-технологічної подоби



Фактична стандартизація – це писемність,

календар, системи обрахунку, грошові одиниці,

літочислення, системи землеробства, архітектурні

стилі, напрямки моди, правила спортивних ігор,

правила вуличного руху, правила гуртожитку,

цивільні та уголовні кодекси, закони, моральні

норми тощо.

Успіхи фактичної стандартизації сприяють культурному, науково –

технічному та економічному прогресу на усіх етапах цивілізації



До офіційної (переважно промислової)

стандартизації відноситься діяльність по

встановленню певного порядку в галузі

виробництва та споживання матеріальних

об'єктів. Вона завжди завершується створенням

стандартів, еталонів або інших нормативних

документів, що мають встановлену форму,

систему індексації, порядок затвердження та

внесення змін чи відміни зовсім, обов'язковість

дотримання, термін дії тощо.



Проблемами стандартизації та розробленням
міжнародних стандартів займаються цілий ряд
міжнародних та регіональних спеціалізованих
організацій. Але базисну, визначальну роль
відіграють Міжнародна організація з
стандартизації та Міжнародна електротехнічна
комісія (ІЕС), які співпрацюють зі
спеціалізованими органами ООН, Європейського
економічного співтовариства (БЕЗ), світової
організації торгівлі (СОТ, або WТО),
Міжнародним агенством з атомної енергії (ІАЕА)
та іншими міжнародними організаціями, що
мають урядовий та неурядовий статус



1

• Оптимальність стандартизації досягається 
прийняттям таких норм, правил і вимог 
застосування яких на практиці забезпечить 
виготовлення конкурентноспроможної продукції

2

• Динамізм стандартизації полягає в періодичному 
оновленні показників, норм і вимог, встановлених у 
стандартах

3

• Системність  стандартизації забезпечується 
урахуванням максимальної кількості чинників, що 
впливають на досягнення кінцевого результату при 
проведенні робіт з стандартизації 



Згідно з Законом України “Про стандартизацію” метою

стандартизації є забезпечення безпеки для життя та здоров’я

людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля,

створення умов для раціонального використання всіх видів

національних ресурсів та відповідності об’єктів стандартизації

своєму призначенню сприяння усуненню технічних бар’єрів у

торгівлі.

Національній системі стандартизації притаманні

плановість, оптимальність, динамізм та системність.



Для впорядкування і

класифікації стандартів та

інших нормативних документів

з стандартизації створено

Український класифікатор

нормативних документів

(Державний класифікатор ДК-

004-1999)



Ієрархічна класифікація Українського класифікатора 
нормативних документів (УКНД) складається з трьох рівнів, її 
ознаками є: галузь стандартизації (перший рівень 
класифікації) та об'єкти стандартизації (другий рівень 
класифікації з подальшою деталізацією на третьому рівні)



Він є основою для побудови каталогів, покажчиків,

реєстрів, тематичних переліків нормативних документів і

установлює назви класифікаційних угруповань та їхні коди.

Коди класифікаційних 

угруповань 

використовують для 

індексування 

нормативних 

документів з 

стандартизації усіх 

категорій, видів та 

рівнів прийняття 



Документ (лат. dokumentum - взірець, повчальний приклад, доказ - від 

docere, що означає вчити) - це діловий папір, що підтверджує будь-який 

факт або право на щось.

Похідне від нього "документація" означає сукупність документів, 

присвячених якомусь питанню, явищу, процесу, особі, установі. 

Сукупність документів, необхідних і достатніх для безпосереднього 

використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції 

(конструкторська, технологічна, програмна документація, технічне 

завдання тощо), об'єднані словосполученням "технічна документація" 

(ДСТУ 3278-95).

Термін "нормативна документація" (НД) у офіційній стандартизації 

визначається як "документ, що встановлює правила, загальні принципи чи 

характеристики різних видів діяльності або її результатів" [ДСТУ 1.1-

2001].



Міжнародний та регіональний стандарт - це

стандарт, прийнятий відповідно міжнародною чи

регіональною організацією з стандартизації. Ax

познака складається з індексу (ІSО - для

міжнародних стандартів, EL/ - для регіональних

європейських стандартів або євронорм),

цифрового позначення та відокремленого

двокрапкою року затвердження стандарту.

До регіональних стандартів також слід віднести

міждержавні стандарти (ГОСТ). Це стандарти, що

прийняті Міждержавною Радою з стандартизації,

метрології та сертифікації на підставі "Угоди про

проведення узгодженої політики в галузі стандартизації,

метрології, сертифікації" між країнами СНД.



Національні стандарти України - це державні стандарти

України (ДСТУ), затверджені Держ-споживстандартом

(Держстандартом) України, а в галузі будівництва - Держбудом.

Гармонізованими або еквівалентними вважаються

стандарти на один і той самий об'єкт, затверджені різними

органами стандартизації і які забезпечують

взаємозамінність виробів, процесів і послуг чи загальне

однозначне розуміння результатів випробування або

інформації, що подається відповідно до цих стандартів

[ДСТУ 1.1-2001]



Основоположні

На методи, 
випробування

На процеси

На послуги

На сумісність 
продукції, послуг, 

чи систем

Загальних 
технічних вимог



До основних або засадничих (основоположних)

стандартів відносяться організаційно-методичні,

загально-технічні та термінологічні стандарти

1

• правила розроблення нормативної і технічної 
(конструкторської, технологічної, проектної, 
програмної тощо) документації, а також порядок 
запровадження продукції у виробництво

2

• загальні організаційно-технічні положення щодо 
проведення робіт у певній сфері діяльності, 
класифікаційні структури різних об'єктів 
стандартизації тощо

Організаційно-методичні стандарти встановлюють:



У загально-технічних стандартах об'єктом стандартизації є:

науково-технічні терміни, часто вживані в науці, техніці, промисловості та інших 
сферах національної економіки, та визначення ; позначених цими термінами понять

умовні познаки (назви, коди, позначки тощо) для різних об'єктів стандартизації, їхні цифрові 
познаки, зокрема познаки фізичних величин (українськими, латинськими, грецькими літерами), їх 
розмірність, замінювальні записи (або піктограмні позначки) тощо

правила побудови, викладення та оформлення різних видів документів (нормативних, 
конструкторських, технологічних, організаційно-розпорядчих, комп'ютерно-
програмних тощо) та вимоги до їх змісту

загальнотехнічні величини, вимоги та норми, необхідні для технічного, зокрема метрологічного, 
забезпечення процесів виробництва (норми точності вимірів і статистичних оцінок; допуски й по-
садки; вимоги до стандартних зразків властивостей і складу речовин та матеріалів; значення 
допустимих рівнів (концентрацій) небезпечних і шкідливих виробничих чинників таких, як шум, 
вібрації, забрудненість повітря тощо; вимоги технічної естетики й ергономіки і т. ін.)



• «Національна стандартизація» установлює мету,
принципи та основні завдання стандартизації, а також
деталізує порядок виконання робіт при розробленні,
схваленні, прийманні, перегляданні, змінюванні та
скасуванні різних видів нормативних документів.

• «Єдина система конструкторської документації1»
(ЄСКД) забезпечує стабільну нормативно-інформаційну
базу для розроблення конструкторської документації в
машинобудуванні та приладобудуванні, але окремі
стандарти поширюються на всі галузі промисловості.
Цей комплекс згідно з ДСТУ 3321:2003 має назву
«Система конструкторської документації» (СКД) і
визначається як «комплекс державних стандартів, який
встановлює взаємопов'язані правила та положення щодо
порядку розроблення, оформлення й обігу
конструкторської документації».



Серед технічної документації швейного виробництва важливе

практичне значення має технічний опис (ТО), який являє собою

експлуатаційний документ, що містить відомості про будову, принцип

роботи і технічні характеристики виробу, необхідні для його визначення і

правильної експлуатації. Для швейних виробів ДСТУ 2162-93 уточнює це

визначення і подає його, як "документ, що містить опис художньо-

технічного оформлення зразка моделі, особливостей її виготовлення,

перелік та витрати основних та допоміжних матеріалів".

ТО розробляють на окрему модель або на групу моделей швейних чи

трикотажних виробів, виконаних на одній конструктивній основі

ТО є невід'ємною частиною комплекту технічної докумен-

тації на швейні вироби. Технічна документація на нову 

модель наразі оформляється у вигляді ТО та комплекту лекал 

для основного матеріалу та підкладкових і прокладкових

матеріалів.



ТО обов'язково містить:

Зарисовку моделі

Опис художньо-
технічного 

оформлення зразка 
моделі з 

характеристикою 
конструкції виробу 

в цілому і за 
частинами

Таблицю вимірів 
виробу у готовому 

вигляді (табель 
мір)

Перелік НД, що 
використовуються



1
• найменування організації (підприємства) - розробника ТІ

• гриф "Затверджую"

2

• найменування продукції, належність до статі, віку, сезону, мер зразка моделі

• позначення ТО, яке складається з індексу (ТО), коду організації (підприємства) -
розробника, реєстраційного номера та затвердження

3

• позначення та повна назва стандарту (стандартів) або ТУ, відповідності з якими виготовляється 
модель

• рекомендовані розміри для виготовлення та розмірні ознак типової фігури (зріст, обхват грудей, 
обхват стегон, обхват талії, о( хват шиї тощо - в залежності від виду виробу та його належності статі)

4

найменування художньо-технічної ради та номер протокол^ затвердження 

ТО

термін дії ТО



Специфікацію деталей

Короткий опис особливостей технології виготовлення

Ілюстрацію методів обробки зі складальними 
кресленнями вузлів виробу

конфекційну карту зі зразками матеріалів

Площину лекал виробів та інші документи



Єдина система технологічної документації (ЄСТД) - комплекс

стандартів, що встановлює взаємопов'язані правила та положення щодо

порядку розробки, комплектування, оформлення та обігу технологічної

документації, яка застосовується у машинобудуванні та

приладобудуванні.

На національному рівні комплекс стандартів ЄСТД має назву

«Система технологічної документації»

Стандарти комплексу "Система показників якості продукції"

встановлюють номенклатуру обов'язкових та рекомендованих показників

для оцінки рівня якості виробів різних галузей промисловості. Згідно з

ДК-004-1999 вони входять до класифікаційного угруповання з кодовим

позначенням 03.120.



Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) –

комплекс стандартів, що включає основні положення, загальні вимоги і

правила з метрології та вимірювальної техніки, державні випробування

засобів вимірювання, державні еталони одиниць фізичних величин,

методики виконання вимірювань, методи і засоби повірки засобів

вимірювань, вимірювальні прилади.

Міждержавні стандарти цього комплексу позначаються перед

номером стандарту цифрою 8. Згідно ДК-004-99 клас цієї галузі

стандартизації має кодове позначення 17.

Стандарти системи безпеки праці (ССБП) встановлюють єдині

правила і норми, що стосуються безпеки людини в процесі праці.

Єдина система технологічного підготовлення виробництва

(ЄСТПВ) базується на принципах типізації технологічних процесів

виготовлення уніфікованих об'єктів виробництва і засобів

технологічного оснащення на основі їх класифікацій і групування за

подібними і конструктивно-технологічними ознаками.



Комплекс «Уніфіковані системи документації» (УСД) установлює

порядок проведення робіт щодо уніфікації форм документів,

Міждержавні стандарти комплексу УСД мають цифрове позначення,

яке складається з номеру привласненого комплексу (цифра 6),

порядкового номеру у цій групі стандартів та двох останніх цифр року

затвердження. Наприклад, ГОСТ 6.38-90.

В Україні цей комплекс має назву "Державна уніфікована система

документації" (ДУСД), основні положення якої визначає ДСТУ 3843-99.

Стандарти цього комплексу, згідно з ДК-004-99, входять до

класифікаційних угруповань 01,140 та 03.140.



Комплекс стандартів "Система розроблення і поставлення

продукції на виробництво" (СРППВ або СПРПП - "система

постановки и розробки продукції на виробництво" згідно з

термінологією міждержавних стандартів цього комплексу) визначає

порядок проведення робіт із створення, виробництва і використання

продукції різних галузей промисловості (позначення комплексу цифрою

15).

Термінологічні стандарти встановлюють терміни та визначення

понять у конкретній галузі, а також подають еквіваленти цих термінів

на російській, німецькій, англійській та французькій мовах



Стандарти на продукцію є засадничою базою для

виготовлення швейних виробів.

Вони включають: стандарти, що встановлюють

класифікацію, параметри і (або) розміри; стандарти

загальних технічних умов; стандарти технічних умов.

Класифікацію, умовні та графічні зображення, кодові

позначення стібків, строчок та швів, що застосовуються при

виготовленні швейних виробів, встановлює ГОСТ 12807-88

(ИСО 4915-81, ИСО 4916-82).



Стандарти параметрів і (або) розмірів призначені для однієї або декількох 
груп однорідної продукції. Вони встановлюють параметричні і (або) розмірні 
ряди за основними споживчими характеристиками, на базі яких проектується 
конкретна продукція (моделі, артикули - умовні позначення тощо). 

Стандарти загальних технічних умов вміщують 
загальні вимоги до групи однорідної продукції

Стандарти технічних умов мають утримувати вимоги 
до конкретної продукції - форменого, робочого спецодягу, 
деяких виробів із  хутра тощо

Стандарти на процеси встановлюють вимоги до технологічних 
операцій, що мають самостійне значення. До них слід віднести 
стандарти, що встановлюють вимоги до маркування, пакування, 
транспортування та зберігання швейних виробів.



ГОСТ 25294-91 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента

ГОСТ 25295-91 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента

ГОСТ 25296-91 Изделия швейные бельевые

ГОСТ 28503-90 Одежда на меховой подкладке

ГОСТ 29097-91 Изделия корсетные

ГОСТ 30327-95 Сорочки верхние

ДСТУ 3119-95 Білизна постільна



1
• ДСТУ 1512-92 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту за 

замовленням населення

2
• ДСТУ 1530-84 Одяг верхній платтяного асортименту жіночий і для 

дівчаток за індивідуальним замовленням населення

3
• ДСТУ 1685-90 Одяг верхній відремонтований

4
• ДСТУ 1696-76 Сорочки верхні чоловічі, виготовлені за індивіду-

альними замовленнями населення

5
• ДСТУ 1971-92 Одяг верхній з плащових тканин за замовленнями 

населення

6
• ДСТУ 1975-87 Жилети з відходів виробництва



Терміни та визначення основних понять у галузі організації ви-

робництва (загальні поняття, виробнича структура, виробничі процеси,

керування виробництвом, підготовлення та організація основного,

допоміжного виробництва і матеріально-технічного постачання та збуту

продукції) встановлює ДСТУ 2960-94 "Організація промислового

виробництва.

У вимогах стандартів на маркування описується, що на товарному ярлику 

мають бути такі реквізити: товарний знак підприємства та його адреса, 

назва виробу та номер моделі, розміри, сировинний склад, позначення 

стандарту або технічних умов на виріб, дата виготовлення 

Стандарти на методи контролювання установлюють засоби, способи,

режими контролювання (випробування, вимірювання, аналізування тощо)

продукції на відповідність унормованим вимогам. Методи, об'єкти та

засоби контролю якості усіх видів готових швейних виробів, а також

ознаки, що характеризують якість виробів, установлює ГОСТ 4103-82

"Изделия швейные. Методы контроля качества".



Цифрові коди надаються продукції у відповідності до Державного

класифікатора продукції та послуг (ДКПП), який є складовою

частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-

економічної та соціальної інформації.

Цей класифікатор (ДК 016 – 97) розроблено згідно з Постановою

Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. № 326 “Про концепцію

побудови національної статистики України та Державну програму

переходу на міжнародну систему обліку і статистики.”

Використання ДКПП забезпечує умов для вирішення 

таких завдань:



виконання комплексу облікових функцій щодо продукції та послуг в рамках 
робіт з державної статистики

складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції та 
послуг відповідно до системи національних рахунків

проведення зіставлення національних статистичних даних з даними  
Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН.

подання інформації про вітчизняну продукцію та послуги на ринки 
інших країн через відповідні кодові позначення

організація та забезпечення функціонування системи оподаткування 
суб’єктів господарювання

створення інформаційних систем для забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків 
та торговельної діяльності з виходом на міжнародні електронні системи 
пересилання даних

використання кодів продукції та послуг ДКПП із системою перехідних ключів як засіб 
спілкування під час роботи з міжнародними банками даних в інформаційно-
обчислювальнних мережах



Y YY. ХХ. ХХ.  Х,

Де Y – секція (від А до Q)

YY – підсекція (використовується тільки в секціях “С” від “СА” до “СВ” – та 

D – від “DA” до “DN”).

ХХ – розділ;

ХХ. Х – група;

ХХ. ХХ – клас;

ХХ. ХХ. Х – підклас.

Приклад: 

DDB. 18.22.2., де

D – секція “Продукція обробної промисловості”

DВ – підсекція “Вироби текстильної та швейної промисловості”

18 – розділ “Виробництво готового одягу та хутра”

18.2. – група “Виробництво одягу з текстилю”

18.22 – група “Виробництво верхнього одягу”

18.22.2 – підклас “Виробництво верхнього одягу спеціалізованими 

підприємствами за індивідуальними замовленнями населення”



Класифікація видів економічної діяльності

побудована таким чином, що виділені об’єкти

охоплюють усі або майже усі види діяльності, які

здійснюються у будь-якій галузі господарства. Для

цього продукція та послуги різних галузей економіки

згруповані в блоки (17 секцій та 16 підсекцій), які

позначаються великими літерами латинського

алфавіту. Поглиблена деталізація угруповань КВЕД

(розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими

кодами.




