
У ДП "Черкасистандартметрологія" пройшли урочистості з нагоди  
Дня працівників стандартизації та метрології та  

Всесвітнього дня стандартів 
 

Щороку середина жовтня є багатою на події, які пов’язані з 
відзначенням важливих дат для фахівців у сфері стандартизації та метрології. 
Так, 10 жовтня в Україні відмічається День працівників стандартизації та 
метрології, а 14 жовтня – Всесвітній день стандартів. 

Відзначати щороку Всесвітній день стандартів запропонував у 1970 
році Президент ІSО пан Фарук Сунтер (Туреччина). Це рішення підкреслило 
важливість стандартизації для світової економіки та роль Міжнародної 
організації по стандартизації ISO. Адже саме 14 жовтня 1946 року в 
приміщенні Інституту цивільних інженерів у Лондоні відкрилася 
конференція національних організацій по стандартизації, яка поклала 
початок діяльності Міжнародної організації по стандартизації 
ISO.

 
В умовах загальної глобалізації, яка тісно пов’язана з інтеграцією та 

інтернаціоналізацією світової економіки, роль стандартів стає все 
важливішою. Адже саме вони дозволяють уніфікувати вимоги призначені для 
загального та багаторазового використання. Процеси, які започатковані в 
середині минулого століття, дозволяють сьогодні окремим національним 
ринкам швидко інтегруватися у єдиний економічний простір, усунувши 
відмінності та технічні бар’єри між різними країнами. 

У всьому світі у сфері стандартизації та метрології працюють мільйони 
людей, які щоденною працею підтримують та вдосконалюють систему 
технічного регулювання, сприяють підвищенню якості та безпеки товарів, 
робіт, послуг та стоять на захисті прав споживачів. 

В Україні професійне свято, День працівників стандартизації та 
метрології, відзначається щороку згідно з Указом Президента України №910 
від 8 жовтня 2002 року "Про День працівників стандартизації та метрології". 

На Черкащині політику держави у сфері технічного регулювання 
реалізує Державне підприємство "Черкаський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації", яке має сучасну й потужну 



випробувальну базу, найбільший в області фонд нормативної документації та 
головне - це активний, висококваліфікований колектив. Сьогодні на 
підприємстві працює понад 140 фахівців, які забезпечують виконання робіт з 
стандартизації, метрології та сертифікації. Їх робота не залишилася поза 
увагою. Так,  на урочистих зборах з нагоди професійного свята за сумлінну, 
наполегливу працю, вагомі трудові здобутки та професіоналізм працівники 
ДП "Черкасистандартметрологія" отримали чотири Подяки від Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, чотири Почесних грамоти від Черкаської 
обласної ради, одинадцять осіб були нагороджені Грамотою Федерації 
профспілок, а вісім - Грамотою обкому профспілки машинобудівників та 
приладобудівників.  

 
Приємним сюрпризом для колективу з нагоди Дня працівників 

стандартизації та метрології, напередодні свята Покрови Пресвятої 
Богородиці та відзначення Дня захисника України, стала, організована 
адміністрацією та профспілкою, екскурсія до центру козацької слави - 
Національного історико-культурного заповідника "Чигирин". 

 


