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НА ЗАСАДАХ АКТИВНОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Обґрунтовано лідерство країн у світовій і регіональній торгівлі на засадах участі у розро-

бці стандартів відповідного рівня. Встановлено взаємозв’язок між обсягами експорту країн і
активним членством в організаціях зі стандартизації. Запропоновано коефіцієнт, який вра-
ховує різний статус країн у технічних комітетах.
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І. Вступ0

Україна зі вступом до Світової організації
торгівлі (далі – СОТ) здобула можливість
активної участі в міжнародній торгівлі й роз-
витку на цих засадах економіки. Для реалі-
зації експортного потенціалу вітчизняної
економіки держава має застосувати механі-
зми й інструменти, які сприяли б участі
суб’єктів господарювання у зовнішній торгі-
влі. Одним із таких міжнародно визнаних
інструментів є гармонізований стандарт,
який розробляється в технічних комітетах
організацій зі стандартизації відповідного
рівня, підтвердження виконання вимог якого
дає змогу експортувати товари на ринки різ-
них країн. Виходячи з цього, дослідження
тенденцій зовнішньої торгівлі країн, які є
лідерами на світовому та регіональному
ринках, у взаємозв’язку з активністю у техні-
чних комітетах організацій зі стандартизації
є актуальним для застосування такого до-
свіду Україною.

Дослідження у сфері стандартизації, у то-
му числі її ролі в розвитку економіки і торгівлі,
проведені І. Ароновим [1], В. Версаном [2],
Л. Віткіним [3], С. Пугачовим [4], І. Елькіним [5]
та іншими науковцями, практична діяльність
яких переважно пов’язана з розвитком цієї
сфери. Однак у фундаментальних та прикла-
дних наукових працях не приділено увагу об-
ґрунтуванню взаємозв’язку лідерства країн у
світовій і регіональній торгівлі та їх активної
участі у технічних комітетах організацій зі ста-
ндартизації відповідного рівня, що ускладнює
застосування такого досвіду та інструментів в
Україні.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виявити й обґрунтувати

взаємозв’язок між лідируючою позицією
окремих країн у світовій і регіональній торгі-
влі та їх участю у діяльності технічних комі-
тетів організацій зі стандартизації.
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Для досягнення мети досліджено участь
країн у діяльності міжнародних організацій зі
стандартизації та експорт ними товарів на
світові ринки. Як джерела використано офі-
ційні матеріали міжнародних організацій і
звіти державних органів у сфері стандарти-
зації; статистичні дані СОТ, ЄС, СНД та
України.

ІІІ. Результати
Світова торгівля в останні десятиліття

досягла значних масштабів. Країнам – ліде-
рам світової торгівлі належить не тільки по-
ловина торговельного обороту, але й найбі-
льші (у тому числі за рахунок торгівлі) обся-
ги валового внутрішнього продукту у сукуп-
ному (наприклад, США – 19,7%, Китай –
12,6%, Японія – 5,7%, Німеччина – 4,1%,
Росія – 3,7%, Велика Британія – 3,1%,
Франція – 3,0%) [6].

Розвиток світової торгівлі зумовив необ-
хідність єдиного підходу у сфері встанов-
лення вимог до безпечності й якості товару,
його маркування, упакування, збереження й
транспортування, а також оцінювання від-
повідності цим вимогам, оскільки як проми-
слово розвинуті країни, так і країни, які роз-
вивають національну економіку, зацікавлені
в координації процесів у цій сфері на міжна-
родному рівні.

Направляють та координують діяльність
у цій сфері Міжнародна організація зі стан-
дартизації (ISO), Міжнародна електротехні-
чна комісія (IEC), Міжнародний союз із теле-
комунікацій (ITU). З регіональних організа-
цій, значущих для України щодо експорту
товарів і послуг, слід відзначити: Європей-
ський комітет зі стандартизації (СЕN), Євро-
пейський комітет зі стандартизації в елект-
ротехніці (СENELEC), Європейський інсти-
тут зі стандартизації в галузі телекомуніка-
цій (ETSI), Європейський комітет зі стандар-
тизації в галузі чавуну і сталі (ECISS), Між-
державну раду зі стандартизації, метрології
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та сертифікації країн – учасниць Співдруж-
ності незалежних держав (МДР).

Кількість країн – членів ISO постійно зро-
стає: у 2005 р. їх налічувалося 156, у 2008 р. –
161, у 2012 р. – 164 [7], сукупна економіка
яких становить 98% світової. Кількість чле-
нів IEC є значно меншою – це тільки визнані
національні органи зі стандартизації більше
ніж 60 країн, таких як США, Канада, Японія,
Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія
й ін.

Активність участі країн у міжнародних і
регіональних організаціях зі стандартизації
визначається статусом їх членства в техніч-
них комітетах (ТК), що безпосередньо пра-
цюють над розробкою стандартів, відповід-
но до якого країни можуть мати статус або-
нента, спостерігача, активного члена або
очолювати секретаріат. Так, активність на-
ціональних органів країн в ISО підвищується:
у 2010 р. – 107 організацій-членів, 45 членів-
кореспондентів, 11 членів-абонентів; у
2012 р. – 111, 49 і 4 відповідно [7]. Членство
як кореспондентів та абонентів уведено для
організацій зі стандартизації країн, що роз-
виваються. Члени-кореспонденти не беруть
активної участі у діяльності організації, але
мають право отримувати інформацію про
міжнародні стандарти, що розробляються.
Члени-абоненти сплачують пільгові внески і
мають можливість бути в курсі міжнародної
стандартизації. За даними ISO, 121 країну, у
тому числі Україну та ще 13 колишніх рес-
публік Радянського Союзу, крім Російської
Федерації, визнано такими, що розвивають-
ся у сфері міжнародної стандартизації.

ISO приділяє велику увагу гармонізації
стандартів та розробці міжнародних, яких що-
річно опубліковується близько однієї тисячі.
Наразі портфель ISO становить 18 536 стан-
дартів. CEN підписав Віденську угоду з ISO,
відповідно до якої європейські й міжнародні
стандарти можуть розроблятися паралель-
но. Більше ніж 30% від усієї сукупності єв-
ропейських стандартів (ЕN), прийнятих
СЕN, ідентичні міжнародним. Стандарти
EN/ISO є чинними в 30 країнах, оскільки
СЕN об’єднує національні організації зі стан-
дартизації 27 країн – членів ЄС і трьох країн
Європейської асоціації вільної торгівлі (Іс-
ландії, Норвегії, Швейцарії). Політика у сфе-
рі стандартизації, яку проводить МДР, спри-
яє впровадженню міжнародних стандартів
як міждержавних і національних.

У СЕN, крім повноправних членів, запро-
ваджено участь країн як асоційованих (афі-
лійованих) членів, а також з 2003 р. – парт-
нерство (PSB). Статус афілійованого члена
передбачає участь країн як спостерігачів,
без права голосування. Афілійованими чле-
нами є національні організації зі стандарти-
зації країн Центральної та Східної Європи,

які потенційно могли б стати членами ЄС
або EAСТ, а отже, і повноправними членами
СЕN за умови їх відповідності певним кри-
теріям. Основною умовою залишається ух-
валення ЕN як національних стандартів і
скасування тих, що перебувають з ними в
суперечності. Афілійованими членами СЕN
є Албанія, Болгарія, Туреччина, Хорватія,
Македонія. Статус PSB передбачено для
національних організацій зі стандартизації
країн – членів ISO, які не можуть стати чле-
нами СЕN з політичних міркувань чи гео-
графічних умов. Щоб отримати цей статус,
національний орган зі стандартизації країни
має відповідати певним вимогам. Найваж-
ливіша з них – зобов’язання застосовувати
як національні стандарти ЕN, розроблені в
технічних комітетах СЕN, членами яких є
країна-партнер за своїм вибором, і анулю-
вати ті з національних, що суперечать євро-
пейським. Партнери мають право брати
участь у роботі СЕN, Генеральної Асамблеї,
у засіданнях ТК як спостерігачі й отримують
проекти стандартів й інші документи. Парт-
нерами СЕN є Єгипет, Росія, Сербія і Чор-
ногорія, Україна, Туніс [8].

У МДР представлені національні органі-
зації 12 держав [9], їх взаємодія здійснюєть-
ся відповідно до міжурядової “Угоди про
проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології та сертифікації”
від 1992 р. і Протоколу до неї від 20 червня
2000 р.

Загальною тенденцією в міжнародній і
регіональній стандартизації є збільшення
кількості ТК. Так, в ISO кількість ТК станови-
ла: у 2008 р. – 210; 2009 р. – 216; 2010 р. –
218; 2012 р. – 230 [8]. Кількість ТК у регіона-
льних організаціях зі стандартизації є знач-
но більшою: на 01.01.2011 р. у CEN їх налі-
чувалося 301 [8], у МДР – 277 (в Росії – 366)
[9]. Протягом року в CEN створено 2 ТК, в
МДР – 8. Збільшення кількості ТК є тенден-
цією, що відповідає появі нових галузей,
товарів і послуг.

Встановлено, що обмежена кількість
країн – членів міжнародної і регіональних
організацій зі стандартизації очолюють ТК.
Так, в ISO очолюють ТК тільки 29 країн-
членів (рис. 1, а). На 01.02.2011 р. із 197 ТК,
що функціонують на постійній основі,
128 комітетів (65%) очолюють органи стан-
дартизації таких економічно розвинутих
країн, як Німеччина (31 ТК – 15,7%), США
(30 ТК – 15,2%), Китай (18 – 9,1%), Велика
Британія і Франція (17 ТК, або 8,6% кожна),
Японія (15 – 7,6%). Аналогічний факт вста-
новлено і щодо керівництва країнами
19 проектних комітетів.
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Рис. 1. Країни –  члени ISO, що очолюють технічні комітети:
а – в ISO; б – в EN

У CEN очолюють ТК національні органі-
зації зі стандартизації 16 країн (53% від за-
гальної кількості членів), з них Німеччина,
Франція і Велика Британія – майже 60%
(193 ТК). Ця тенденція зберігається і для ТК,

що діють на постійній основі (рис. 1, б), і для
проектних.

У МДР СНД 8 країн-членів очолюють ТК,
найбільшу кількість з них – Росія (83%) і
Україна (13%), а національні органи інших
країн – 1–3 технічні комітети (рис. 2).

Російська
Федерація,
(230)
83,0%

Узбекистан,
(3)
1,0%

Україна,
(37)
13,4%

Азербайджан,
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Білорусія,
(1)
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Грузія,
(1)
0,3%Казахстан,

(2)
0,7%

Вірменія,
(2)
0,7%

Рис. 2. Країни – члени МДР СНД, що очолюють технічні комітети

Отже, тенденція щодо обмеженої кілько-
сті країн-членів організацій зі стандартиза-
ції, що очолюють ТК, є загальною. Через
активну діяльність у технічних комітетах ці
країни формують науково-технічну політику
на світовому та регіональному рівнях, а то-
му мають можливість спрямовувати розви-
ток стандартизації, технічні й технологічні

інновації в потрібному для їх економіки і,
перш за все, експортоорієнтованих галузей,
напряму.

Встановлене, ймовірно, є одним з чинни-
ків значних обсягів експорту товарів і послуг
у світовій та регіональній торгівлі країн-
лідерів зі стандартизації. Проведеним коре-
ляційно-регресійним аналізом підтверджено
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гіпотезу: між показниками обсягів експорту та
кількістю очолюваних ТК країнами встанов-
лено прямолінійну залежність (табл.), яка
описується математичним рівнянням загаль-
ного типу у = а + вх і має щільний зв’язок. Як
вихідні взято офіційні статистичні дані щодо
експорту країн [10–12], а також їх членства в
організаціях зі стандартизації [7–9].

Отже, активна участь та очолювання
технічних комітетів міжнародної та регіона-

льних організацій зі стандартизації є чинни-
ком, що зумовлює обсяги експорту товарів і
послуг країнами як на світові, так і регіона-
льні ринки. Україні необхідно враховувати
цей факт для реалізації стратегічного рі-
шення формування сталої економіки, орієн-
тованої на експорт товарів і послуг на ринки
різних країн і міждержавних об’єднань.

Таблиця
Математичні моделі взаємозв’язку між кількістю
очолюваних ТК країнами та обсягами їх експорту

Параметри Рівняння Щільність зв’язку

y x вид F–значення
регресії

коефіцієнт
детермінації

коефіцієнт
кореляції

Обсяги світового екс-
порту країни

Кількість ТК ISO,
які очолює країна

у = 46,714х + 20,97 6,62 0,623 0,790

Обсяги експорту країни
на ринок ЄС–27

Кількість ТК CEN,
які очолює країна

у = 4,647х + 50,097 30,58 0,718 0,847

Обсяги експорту країни
на ринок СНД

Кількість ТК МДР,
які очолює країна

у = 242,67х + 4666,943 72,56 0,912 0,955

На підставі встановленого запропонова-
но застосування коефіцієнта активної участі
країни (Ка) у міжнародній і регіональній стан-
дартизації, який розраховується за форму-
лою:

m

а i i
i 1

1K k n ,
N =

= ×∑

де N – загальна кількість міжнародних або
регіональних ТК; n1 – кількість міжнародних
або регіональних ТК, у яких національні ТК
беруть участь; n2 – кількість міжнародних
або регіональних ТК, у яких національні ТК є
активними членами; n3 – кількість міжнарод-
них або регіональних ТК за продукцією, що
експортується з країни, у яких національні
ТК є активними членами; n4 – кількість між-
народних або регіональних ТК, які очолю-
ють національні ТК; n5 – кількість міжнарод-
них або регіональних ТК за продукцією, що
експортується з країни, які очолюють націо-
нальні ТК; kі – коефіцієнт вагомості показни-
ка n1, n2, n3, n4, n5.

Використання цього коефіцієнта обґрун-
товується необхідністю дослідження тенде-
нцій для визначення напрямів, за якими на-
ціональному органу України у сфері станда-
ртизації потрібно підвищити активність, а
також визначити пріоритети щодо встанов-
лення зв’язків з органами окремих країн для
реалізації експортного потенціалу.

Розрахунки показали, що значення кое-
фіцієнта активної участі України в ISO є в
декілька разів меншим порівняно з країна-
ми, що мають активні позиції, наприклад, з
Німеччиною, – у 5 разів.

ІV. Висновки
Міжнародні та регіональні стандарти є

впливовим інструментом при експортуванні
продукції, тому загальносвітовою тенденці-
єю є їх гармонізація через діяльність у Між-

народній та регіональних організаціях зі
стандартизації – CEN ЄС і МДР СНД, зна-
чущих для України як експортера. Статус
членства національного органу країни у
технічних комітетах (абонент, спостерігач,
член або такий, що очолює секретаріат) ви-
значає активність її позиції. Доведено на
основі кореляційно-регресійного аналізу, що
активна участь у діяльності міжнародної та
регіональних організацій зі стандартизації, а
саме технічних комітетів і насамперед їх
очолювання, є чинником, що впливає на
обсяги експорту товарів і послуг країнами
(за членства в ISO – світового, в CEN – на
ринки країн ЄС-27, в МДР – на ринки країн
СНД). Запропоновано активність участі
країн у міжнародній і регіональній стандар-
тизації оцінювати за коефіцієнтом, який
враховує їх різний статус у технічних коміте-
тах. Застосування цього коефіцієнта в по-
дальших дослідженнях дасть змогу обґрун-
товано визначати пріоритети участі націо-
нального органу України в технічних коміте-
тах відповідно до експортної спрямованості
галузей економіки та визначати країни-
партнери для укладання двосторонніх угод
зі стандартизації для впровадження техніч-
них і технологічних інновацій у промислове
виробництво.
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Дятлова В.В. Лидерство стран в мировой и региональной торговле на принципах
активного участия в развитии стандартизации

Обосновано лидерство стран в мировой и региональной торговле на принципах участия в
разработке стандартов соответствующего уровня. Установлена взаимосвязь между объе-
мами экспорта стран и активным членством в организациях по стандартизации. Предло-
жен коэффициент, учитывающий различный статус стран в технических комитетах.

Ключевые слова: мировая торговля, страны-лидеры, участие в международной и регио-
нальной стандартизации, коэффициент активного участия.

Dyatlova V. Countries’ leadership in the global and regional trade on the basis active
participationactively in the development of standardization

Countries’ leadership in the global and regional trade through involvement in the development of
standards in particular level is proved. The interconnection between the volume of export and the
active membership in the organization for standardization is determined. The coefficient reflecting the
different status of the technical committees is proposed.

Key words: world trade, the country’s leaders, participation in international and regional standards,
the coefficient of active participation.




