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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ

ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ЄС



Україна

ЄС

Угода про 
асоціацію

технічні 

бар’єри*

вільна 
торгівля

• Технічні бар'єри являють собою комплекс 
міжнародних, національних та регіональних
технічних вимог та стандартів щодо технічної, 
екологічної безпеки товарів, санітарно-гігієнічних, 
ветеринарних норм, вимог щодо пакування та 
маркування товарів, систем та органів
сертифікації та контролю за якістю товарів.



«Новий підхід»
регуляторне наближення 

до системи ЄС

технічні 

бар’єри
Доступ української продукції до ринку ЄС 

на умовах, що діють для держав членів ЄС

Повне визнання українських установ, що належать 

до системи технічного регулювання

Україна стане членом європейської системи ринкового нагляду



Лише та продукція, що 
становить певний рівень 
ризику, регулюється на 

рівні ЄС.

Регулювання 
встановлює вимоги 

щодо експлуатаційних 
характеристик, 

пов'язаних з безпечністю 
продукції, по 

відношенню до ризиків

Стандарти є
добровільними до 

застосування, але якщо
виробник їх

використовує, то 
вважається, що його
продукція відповідає

встановленим вимогам
щодо безпечності.

1 2 3

1 2 3

Це приблизно 25 груп видів 
продукції, що різняться від простих 
електричних побутових приладів до 
достатньо складних машин, 
медичних приладів тощо.

Регулювання не стосується 
безпосередніх приписів щодо того, 
як продукція має бути спроектована 
та виготовлена.

В іншому випадку виробник вправі використовувати свої 
власні технології, але тоді на нього покладається тягар 
доведення відповідності вимогам щодо безпечності

Основні принципи «Нового підходу» 



необхідно підтримувати
міжнародні стандарти

ISO та IEC

стандарти повинні бути 
простими і відповідати

поставленим цілям

міжнародні стандарти
треба використовувати, 

за можливості, без 
модифікацій

необхідно уникати
дублювання зусиль

користувачі повинні мати
представництво в 
робочих групах зі

стандартизації

розроблені стандарти
необхідно приймати на 

підставі консенсусу

використання ТУ 
компаній варто міні-

мізувати і, за можливості,  
подавати у формі доку-

ментів, які визначають
функціональні вимоги

Позиція міжнародних та європейських організацій

у сфері стандартизації є чіткою і зрозумілою:



Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

передбачено створення 

національного органу стандартизації (HOC)

Згідно з Розпорядженням КМУ № 1163-р 26.11.2014 року, 

ДП «УкрНДНЦ» визначено як  державне підприємство,  яке виконує 

функції національного органу стандартизації

Аналогами в світі є наступні: 
NIST (США), DIN (Німеччина), BSI (Великобританія), 
UNI (Італія), AFNOR (Франція), TSI (Туреччина)
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ПЛАН
економічного 
та соціального

розвитку
України

план 
робіт зі 
станда-
ртизації

з а в д а н н я
запитувані 

промисловістю та 
споживачами 
стандартизації

ефективні

дієві

визнані на 
міжнародному 

та рівні ЄС

згармонізовані з 
усталеною 

міжнародною та  
практикою ЄС
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с т а н д а р т и

•забезпечують національну, екологічну, технічну та 
технологічну безпеку;

•забезпечують національну, екологічну, технічну та 
технологічну безпеку;

•підвищують якість та конкурентоспроможність продукції, 
робіт та послуг, зокрема, на міжнародному та ринку ЄС;

•підвищують якість та конкурентоспроможність продукції, 
робіт та послуг, зокрема, на міжнародному та ринку ЄС;

•сприяють глобалізації торговельних відносин та усуненню
технічних бар'єрів у торгівлі;

•сприяють глобалізації торговельних відносин та усуненню
технічних бар'єрів у торгівлі;

•сприяють взаємопроникненню технологій, знань та 
досвіду, накопичених у різних галузях економіки.

•сприяють взаємопроникненню технологій, знань та 
досвіду, накопичених у різних галузях економіки.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД НД 

(СТАНДАРТІВ)

проведення оптимального, економічно ефективного

планування робіт зі стандартизації

який відповідає фондам міжнародних та європейських стандартів

підвищується рівень гармонізації
національних стандартів з міжнородними

та європейськими

Сьогодні в НФ 

налічується понад 

21 000 
європейських 

стандартів

Сьогодні в НФ 

налічується понад 

21 000 
європейських 

стандартів
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Реформування системи технічного регулювання триває майже 14 років та охоплює: 

Горизонтальне законодавство, що регулює функції системи Технічного регулювання

Приведення 25 секторальних Технічних регламентів у відповідність з 

Директивами Європейського Союзу

Затвердження європейських гармонізованих стандартів в Україні.

Взаємне визнання інституційних структур, що забезпечують функціонування 

системи технічного регулювання.



Стратегія розвитку системи технічного 

регулювання України на період до 2020р.

мета :

модернізація економіки України та забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом 

поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, 

подолання технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та 

ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в результаті 

визнання системи технічного 
регулювання України на європейському 
та міжнародному рівні.



адаптація законодавства України у сфері 
технічного регулювання до законодавства ЄС;

зміцнення інституціонального потенціалу 

органів державної влади, на які покладаються 

функції технічного регулювання у визначених 

сферах діяльності та розроблення технічних 

регламентів;

усунення дублювання функцій у сфері 
державного нагляду (контролю) за 
відповідністю продукції встановленим вимогам;

посилення існуючої матеріально-технічної бази 
для проведення оцінки відповідності продукції 
встановленим вимогам;

забезпечення інтеграції систем обміну 

інформацією у сфері державного ринкового 

нагляду з відповідними системами ЄС;

прийняття з метою застосування відповідних 

технічних регламентів, європейських 

стандартів;

здійснення заходів з підготовки до підписання 

Угоди АСАА;

підвищення рівня обізнаності суб’єктів 

господарювання та інших заінтересованих 

сторін щодо нової системи технічного 

регулювання тощо.

Основні напрямки реалізації Стратегії :
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

03115 , Україна, м.Київ
вул. Святошинська, 2

тел.: +38 (044) 452-33-96
e-mail: assistant@ukrndnc.org.ua


