
Стратегія реформування системи технічного регулювання

• У червні 2014 року укладено Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС, яку у вересні 2014 року ратифіковано
Верховною Радою України
• Угода про асоціацію є наймасштабнішим міжнародним
документом, який будь-коли укладала Україна. Робота над ним
тривала 5 років
• Реалізація Угоди матиме величезний вплив на Україну і
стосуватиметься без перебільшення кожної сфери нашого життя



• ЄС є найбільшим ринком у світі:
 який приблизно в 10 разів перевищує російський, білоруський і
казахстанський ринки разом узяті
 налічує у три рази більше населення, що має десь у три-чотири
рази вищу купівельну спроможність окремо взятого жителя
• Приклад країн Центральної Європи доводить, що відкритий
доступ до ринку ЄС дає величезний поштовх, як для малого, так і для
великого бізнесу. Наприклад, тільки за період з 1995 по 2003 роки,
тобто після ратифікації Договору про Співдружність, але перед
вступом до ЄС, експорт Польщі в ЄС виріс в 2,6 рази
• Після того, як відповідно до Угоди про асоціацію Україна змінить
своє законодавство, адміністративні процедури, а також реформує
відповідні інституції згідно з основними принципами і правилами
держав ЄС, Євросоюз буде трактувати українські інституції як свої
власні і прийматиме їх рішення. Це означає, що продукт, який
пройшов необхідні процедури в Україні, буде прийматися в ЄС без
будь-якого додаткового контролю



• Можливість таких позитивних змін для українських
товаровиробників стосується у тому числі сфери нетарифного тобто
технічного регулювання
• У сфері технічного регулювання відповідно до Угоди про
асоціацію основними завданнями є:
 приведення національного базового та галузевого законодавства у
відповідність із законодавством ЄС та забезпечення реалізації його
положень
 здійснення необхідних адміністративних та інституційних реформ
відповідно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів (Угода АСАА)
 запровадження ефективної та прозорої адміністративної системи у
сфері технічного регулювання



Заходи щодо реформування системи технічного регулювання, які 
реалізовано Мінекономрозвитку у 2014-2015 роках

• У зв’язку із ратифікацією Угоди про асоціацію Мінекономрозвитку була
активізована робота щодо реформування системи технічного регулювання
• Відповідно до Угоди про асоціацію Україна вживає необхідних заходів з
метою досягнення поступової відповідності з технічними регламентами ЄС та
системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки
відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися
принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС
• Важливою подією у реформуванні сфери технічного регулювання стало
прийняття у 2014 році розроблених Мінекономрозвитку законів України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" та "Про стандартизацію", реалізація
яких спрямована на удосконалення національних правових та організаційних
засад у відповідних сферах, а також приведенню їх до європейських моделей
• Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленою
постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26, передбачено ряд
завдань, реалізація яких спрямована на реформування системи технічного
регулювання, зокрема реалізація прийнятих у 2014 році Законів України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" та "Про стандартизацію"



З метою реалізації Закону України "Про стандартизацію":
• прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.11.2014 № 1163-р "Про визначення державного підприємства,
яке виконує функції національного органу стандартизації", яким
визначено, що державне підприємство "Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості" (ДП "УкрНДНЦ") виконує функції НОС
• наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 № 1491 затверджено
нову редакцію Статуту державного підприємства ДП "УкрНДНЦ"
з урахуванням виконання ним функцій національного органу
стандартизації



• З метою реалізації Закону України "Про стандартизацію"
розроблено та прийнято накази Мінекономрозвитку:
 від 02.02.2015 № 76 "Про затвердження Положення про керівну
раду національного органу стандартизації", зареєстрований у Мін’юсті
18.02.2015 за № 186/26631
 від 09.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про комісію з
апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій", зареєстрований у
Мін’юсті 23.02.2015 за № 208/26653, 209/26654)
 від 01.04.2015 № 324 "Про затвердження складу комісії з апеляцій"
• Наразі проводиться робота щодо затвердження складу керівної
ради НОС



• ДП "УкрНДНЦ" виконуються роботи щодо формування та
затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік
• Для скасування у 2015 році чинних в Україні міждержавних
стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та з метою зниження
при цьому ризиків для виробників Мінекономрозвитку розроблено
відповідний механізм, який надіслано для виконання ДП "УкрНДНЦ"
• На офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ" оприлюднено перелік
ГОСТ для розгляду усіма заінтересованими сторонами та надання
ними відповідних пропозицій
• Починаючи з 2006 року, скасовано чинність 3934 міждержавних
стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року
• Загальна кількість прийнятих в Україні національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними та європейськими, становить 8849
стандартів
• Фонд національних стандартів становить 29,6 тис. документів



• Фахівці Мінекономрозвитку забезпечують підготовку актів, необхідних
для реалізації Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність"
• Розроблено проекти:
 19 актів Кабінету Міністрів України (щодо затвердження Технічних
регламентів засобів вимірювальної техніки; неавтоматичних зважувальних
приладів; законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
затвердження Переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці; про затвердження
критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних еталонів; про
визначення наукових метрологічних центрів тощо)
 10 актів Мінекономрозвитку (щодо затвердження визначень основних
одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і
частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх
позначень та правил написання; Порядку зберігання та застосування
національних еталонів; Порядку затвердження та реєстрації типів
національних стандартних зразків складу та властивостей речовин і
матеріалів; Порядку ведення реєстру затверджених типів засобів
вимірювальної техніки тощо)
• Проекти 6 актів Кабінету Міністрів України надіслано Мін'юсту
для проведення правової експертизи



• 15.01.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України
"Про технічні регламенти та оцінку відповідності", який
розроблено за активної участі фахівців Мінекономрозвитку
• Цей Закон створить законодавче підґрунтя для адаптації
"вертикального (секторального) законодавства", визначеного частиною
другою Додатку ІІІ до Угоди про асоціацію
• Фахівці Мінекономрозвитку забезпечують підготовку актів,
необхідних для реалізації Закону
• Із 27 актів європейського секторального законодавства, визначених
Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, в Україні прийнято 24 технічних
регламенти, з яких 17 технічних регламентів вже є обов’язковими до
застосування
• Загалом в Україні прийнято 45 технічних регламентів,
43 з них розроблені на основі актів законодавства ЄС, 34 технічних
регламенти вже є обов’язковими до застосування



Стратегія розвитку системи технічного регулювання                              
на період до 2020 року

• З метою закріплення у національному законодавчому полі
подальших кроків у напрямку реформування системи технічного
регулювання Мінекономрозвитку розроблено проект Стратегії
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
• Основними напрямами реалізації Стратегії розвитку системи
технічного регулювання в Україні має стати:
 адаптація українського базового та секторального законодавства у
сфері технічного регулювання із законодавством ЄС
 забезпечення роботи інституцій у сфері технічного регулювання
відповідно до європейської практики та зміцнення їх потенціалу
(центральні органи виконавчої влади, національні органи
стандартизації та акредитації)
 прийняття європейських стандартів як національних стандартів
України з одночасним скасуванням дії старих стандартів ГОСТ



 скасування обов’язкових вимог до продукції та процесів її
виготовлення, встановлених в нормативно-правових актах та
обов’язкових нормативних документах України, у разі коли
відповідників таких вимог не існує у законодавстві ЄС;
 усунення дублювання функцій у сфері державного нагляду
(контролю) за відповідністю продукції встановленим вимогам
 забезпечення повної відповідності побудови системи технічного
регулювання України підходам і вимогам, що існують в ЄС
 розвиток потенціалу НААУ та забезпечення визнання виданих ним
атестатів про акредитацію на європейському та міжнародному рівнях
 посилення участі суб’єктів системи технічного регулювання
України у європейських та міжнародних форумах та заходах, зокрема
вжиття заходів щодо забезпечення та посилення співпраці з
європейськими та міжнародними організаціями із стандартизації,
метрології, акредитації, оцінки відповідності та державного ринкового
нагляду
 забезпечення інтеграції систем обміну інформацією у сфері
державного ринкового нагляду з відповідними системами ЄС



 зміцнення інституційного потенціалу органів державної влади,
зокрема, Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади,
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених
сферах діяльності та розроблення технічних регламентів
 здійснення підготовчих заходів до підписання Угоди АСАА
 підписання Угоди АСАА з ЄС у відповідних секторах з метою
визнання результатів робіт з оцінки відповідності, проведених в
Україні, на європейському та міжнародному рівнях та просування на
світових ринках української продукції
 підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та інших
заінтересованих сторін щодо нової системи технічного регулювання
України
• Проект Стратегії підготовлено також з метою започаткування нової
програми секторальної бюджетної підтримки ЄС щодо усунення
технічних бар`єрів у торгівлі між Україною та ЄС



Короткострокові завдання у сфері технічного регулювання
Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України на

2015 рік для Мінекономрозвитку у сфері технічного регулювання
пріоритетним є виконання завдань щодо:

1) вжиття підготовчих заходів для підписання Угоди АССА
2) реалізації нових Законів України "Про стандартизацію", "Про

метрологію та метрологічну діяльність" та "Про технічні регламенти та
оцінку відповідності"

3) прийняття 10 пріоритетних технічних регламентів в сфері
метрології та оцінки відповідності:

у сфері метрології: неавтоматичних зважувальних приладів, засобів
вимірювальної техніки, щодо деяких товарів, які фасують за масою та
об’ємом у готову упаковку, щодо пляшок, які використовуються як мірні
ємності, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

у сфері оцінки відповідності: щодо електромагнітної сумісності
обладнання, низьковольтного електричного обладнання, простих посудин
високого тиску, обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні, обладнання та захисних
систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному
середовищі



4) удосконалення роботи інституцій:
налагодження роботи НОС
отримання визнання НААУ за напрямком "Органи з сертифікації";
модернізація обладнання та матеріально-технічної бази

випробувальних та калібрувальних лабораторій
5) прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із

стандартами ЄС:
методом "перекладу" – 500 стандартів
методом "підтвердження" – 1000 стандартів
6) припинення дії на території України стандартів колишнього

СРСР (ГОСТ)
7) створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько

28 тис. стандартів).



Співробітництво між Україною та ЄС

• У контексті приєднання України до ЄС питання усунення
технічних бар'єрів є одним з пріоритетів створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС як частини Угоди про асоціацію
• Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі" розділу IV "Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію базуються на
застосуванні технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки
відповідності згідно з Угодою про технічні бар’єри в торгівлі Світової
організації торгівлі
• Також у цій Главі передбачено, що до основної Угоди як окремий
протокол у майбутньому буде додана Угода про оцінку відповідності
та прийнятність промислової продукції (Угода АСАА)



• Для забезпечення підписання Угоди АСАА українська сторона має:
 досягти повного узгодження національного законодавства з
законодавством ЄС, у тому числі прийняття технічних регламентів на
основі європейських директив Нового і Глобального підходів
 прийняти гармонізовані стандарти, які є доказовою базою
відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 забезпечити діяльність інституцій (національний орган
стандартизації; органи з оцінки відповідності, які мають здійснювати
свою діяльність на рівні відповідних органів в ЄС; Національне
агентство з акредитації України; органи ринкового нагляду) згідно з
європейською практикою
• Лише після перевірки з боку ЄС і досягнення домовленості про
стан узгодження законодавства України та інфраструктури Угода
АСАА буде додана як протокол до Угоди про асоціацію



• Подальші кроки України з адаптації законодавства будуть
призводити до включення до Угоди АСАА інших видів промислової
продукції згідно з Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію
• Тільки у разі укладення Угоди АСАА буде забезпечено вільний
доступ окремих видів промислової продукції, в першу чергу, у
чотирьох пріоритетних секторах промислової продукції
(низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і
устаткування, прості посудини, що працюють під тиском), на ринки
Сторін на основі взаємного визнання сертифікатів відповідності на цю
продукцію

До того часу, як буде підписано Угоду АСАА і доповнено як
протокол до Угоди про асоціацію, як і на сьогодні,
застосовуватиметься Угода про технічні бар’єри в торгівлі Світової
організації торгівлі



Просвітницька кампанія
• Для спрощення доступу вітчизняної продукції на європейський ринок в
умовах створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також з метою
доведення до усіх заінтересованих сторін необхідної інформації, роз’яснення
найбільш важливих змін законодавства та новацій у сфері технічного
регулювання, формування у суспільстві правильного розуміння щодо
функціонування систем стандартизації й метрології Мінекономрозвитку
започаткувало інформаційно-просвітницьку кампанію на 2015 рік
• У 2014 році в рамках інформаційно-просвітницької кампанії проведено
конференції "Стратегія розвитку технічного регулювання" та "Стандарти
створюють рівні умови"
• Наразі актуальним є здійснення регіонального етапу інформаційно-
просвітницької кампанії регіональними центрами стандартизації, метрології та
сертифікації в усіх регіонах з метою надання консультативної та фахової
підтримки для підприємств
• Затверджено план-графік заходів інформаційно-просвітницької кампанії.
Основними напрямами реалізації й завданнями кампанії стане розроблення
необхідних інформаційних та методичних матеріалів, інформування та навчання
представників різних цільових груп з урахуванням їх рівня знань та специфічних
потреб у інформації, забезпечення розповсюдження інформації серед якомога
ширших кіл усіх заінтересованих сторін, сприяння у підготовці та підвищенні
кваліфікації фахівців у сфері технічного регулювання та метрології



• Виконавцями заходів кампанії за сприяння проекту європейської
технічної допомоги "Додаткові заходи до Програми підтримки
галузевої політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейськи Союзом"
є департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку,
ДП "УкрНДНЦ", інститути та державні центри стандартизації,
метрології та сертифікації
• Одним із основних завдань ДП "Черкасистандартметрологія" наразі
є покращання поінформованості ділових кіл Черкащини стосовно
кроків стосовно роз’яснення найбільш важливих змін законодавства та
новацій у сфері технічного регулювання, формування у суспільстві
правильного розуміння щодо функціонування цієї системи, надання
консультацій щодо розроблення проектів стандартів підприємств та
технічних умов



Економіка Черкащини

Основними складовими економіки Черкащини є промисловий
та агропромисловий комплекси, торгівля та сфера послуг,
транспортний та будівельний комплекси, а також житлово-комунальне
господарство

За 2014 рік в області вироблено від загальнодержавних обсягів
(у відсотках):

26,1 – карбаміду
30,2 – аміаку безводного
40,0 – автобусів
15,0 – вантажівок
У структурі промислового виробництва у 2014 році області

53,2 % становило виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів; 18,6 % – виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції; 10,8 % – постачання електроенергії пари та
кондиційованого повітря, 18,4 – інше



Діяльність ДП "Черкасистандартметрологія"
Підсумки діяльності ДП "Черкасистандартметрологія" за 2014 рік в

порівнянні з аналогічним періодом 2013 року за основними
метрологічними показниками

Загальний обсяг виконаних метрологічних робіт становить:
 у 2014 році – 16 216,0 тис. грн.
 у 2013 році – 14 348,0 тис. грн.,
що на 1 868,0 тис. грн. більше, ніж у 2013 році
При цьому, відсоток цих робіт від загального обсягу виконаних робіт

становить:
 у 2014 році – 65,4%
 у 2013 році – 58,8%,
що на 6,6% більше, ніж у 2013 році.
Разом з тим, кількість повірених засобів вимірювальної техніки (далі –

ЗВТ):
 у 2014 році – 119,327 тис. одиниць
 у 2013 році – 209,598 тис. одиниць,
що на 90,271 тис. одиниць менше, ніж у 2013 році.



Кількість атестованих ЗВТ:
 у 2014 році – 318 одиниць
 у 2013 році –434 одиниць,
що на 116 одиниць менше, ніж у 2013 році.
Кількість атестованих вимірювальних лабораторій складає:
 у 2014 році – 135
 у 2013 році – 166,
що на 31 лабораторію менше, ніж у 2013 році
Загальне збільшення суми прибутку, отриманого у 2014 році, у

порівнянні з 2013 роком, однак спостерігається тенденція щодо
зменшення кількості ЗВТ, які повіряються, та кількості атестованих
вимірювальних лабораторій.



• ДП "Черкасистандартметрологія" є призначеним органом з
сертифікації, яке надає послуги із сертифікації в державній системі
сертифікації широкого спектру харчової продукції та промислової
продукції (будівельні вироби, електропобутові товари, посуд, мийні
засоби, продукція побутової хімії, продукція легкої промисловості,
тощо)
• У 2015 році цим органом з сертифікації було видано 80
сертифікатів відповідності 30 з яких на харчову продукцію (рибу,
алкогольні напої, консерви, спреди, крупи), а 50 на промислову
(трикотажні вироби, склопакети, сільськогосподарська техніка,
будівельні матеріали та інші)
• У 2014 році цим органом було видано 460 сертифікатів
відповідності (286 на промислову продукцію, 174 – на харчову)



ДП "Черкасистандартметрологія" є призначеним органом з оцінки
відповідності продукції вимогам таких технічних регламентів: щодо
електромагнітної сумісності, низьковольтного електричного
обладнання, машин, іграшок, мийних засобів, засобів індивідуального
захисту та медичних виробів

На території області працюють підприємства таких галузей:
харчова, машинобудування, автомобілебудування, лісова та
деревообробна, меблева, хімічна, легка, медичних виробів тощо



Дякую за увагу!


