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Стандартизація відіграє важливу роль у виробництві конкурентоспроможної якісної 

продукції, ощадливому використанні природних та матеріальних ресурсів як основу сталого 

розвитку національної економіки [1, 2]. 

Систематизований розвиток напрямків стандартизації має стати невід’ємною частиною 

наукових досліджень, та висуванням нових технологій. 

Використання міжнародних стандартів поширює інноваційних технологій за рахунок 

зниженню часу виходу продукції на ринок, забезпечення прозорості процесу економічних 

взаємовідносин, які б допомогли б зменшити затрати і водночас оновити інновації.  

Питанням впливу міжнародних стандартів на економічний розвиток в Україні 

приділяється недостатньо уваги як з боку влади так фахових видань, тому вивчення цієї 

тематики та впровадження її в національні стандарти посідає дуже важливе місце в 

економічному розвитку країни [3]. 

Вивчення досвіду передових країн у сфері стандартизації щодо використання 

міжнародних стандартів, надасть можливість у розвитку національної стандартизації. 

Ґрунтуючись на передовий досвід країн [4, 5], можна виділити пріоритетні напрямки, 

запровадження яких в Україні призвело б до економічної вигоду для нашої держави та вийти 

на більш високий рівень економічного розвитку, а саме: удосконалення систематизованого 

підходу до створення національних стандартів; необхідність забезпечення швидкого, 

прозорого процесу розроблення національних стандартів без значних фінансових затрат; 

систематичний контроль за переглядом національних стандартів; під час використання 

стандартів виникає необхідність внесення змін та доповнень до нього, то можливо внесення 

змін та перегляд стандарту не в межах п’ятирічного терміну, а за фактом змін або доповнень; 

створення умов для залучення більшої кількості представників усіх форм господарювання до 

розробляння стандартів за власні кошти; відсутність достатнього державного фінансування 

та контролю не дає змоги привести морально застарілі національні стандарти до 

міжнародного рівня. 

Застосування в Україні міжнародної стандартизації допоможе підприємствам розвивати 

та освоювати регіональні та глобальні ринки. 

Перспективним напрямком в цій сфері є вивчення досвіду міжнародної стандартизації 

розвинених країн. Усвідомлення урядом України необхідності нових сучасних стандартів 

допоможе вдихнути нове життя в українську стандартизацію. 
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