
Чому Україні 
потрібна реформа 

системи технічного регулювання?

Сучасне регулювання

Три законодавчі ініціативи

Зацікавленість підприємств та 
організацій системи технічного 
регулювання у збереженні 
нинішньої ситуації

Поширення на один вид продукції 
різних видів регулювання 
(регуляторних режимів) - вимог, 
які часто суперечать одне 
одному

Переважання досить затратного 
привентивного контролю, а 
також зосередженість на папе-
ровому контролі при здійсненні 
державного контролю («паперова 
ментальність»)

Нечіткість визначення компетенції 
контрольно-наглядових органів - 
як наслідок дублювання об'єктів 
контролю, брак відповідальності, 
неможливість оцінити ефектив¬
ність держконтролю
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Проект Закону України 
«Про метрологію та 
метрологічну діяльність»

Встановлення законодавчих засад для 
здійснення в Україні метрологічної діяльності 
на основі міжнародних та європейських вимог

Включення акредитації до метрологічної 
системи України, відповідно до  вимог нового 
міжнародного документу

Усунення корупціогенних конфліктів інтересів 
та розмежування регуляторних, наглядових та 
господарських функцій, включно зі створенням 
метрологічної інспекції

Чітке розмежування адміністративних та 
господарських метрологічних послуг

Встановлення законодавчих засад для 
обмеження періодичної повірки та посилення 
калібрувальної діяльності у виробничому 
секторі

Перехід до оцінки відповідності замість 
окремого регуляторного режиму для засобів 
вимірювальної техніки

Оптимізація регуляторних вимог та усунення 
зайвого регуляторного тягаря із суб’єктів 
господарювання у сфері метрології

Проект Закону України 
«Про технічні регламенти 
та оцінку відповідності»

Забезпечення законодавчого підґрунтя для 
приведення українського законодавства у цій 
сфері у повну відповідність до вимог Угоди 
СОТ про ТБТ та актів законодавства ЄС

Поширення поняття «технічний регламент» на 
всі документи, що встановлюють обов'язкові 
вимоги до продукції та процесів її виробництва 
(включаючи СанПіНи та НПАОПи)

Вилучення зі сфери технічного регулювання 
послуг та безпечності харчових продуктів

Забезпечення максимальної відповідності 
українського технічного регламенту акту 
законодавства ЄС у разі його розробленки на 
основі такого акта

Забезпечення ідентичності українських 
національних стандартів, що доповнюють 
технічні регламенти, відповідним 
європейським гармонізованим стандартам

Скасування обов'язкової сертифікації 
продукції з 1 січня 2017 р.

 

Проект Закону України 
«Про стандартизацію»

Створення єдиного національного органу 
стандартизації, який діятиме за 
європейськими принципами

Забезпечення представництва всіх 
зацікавлених сторін у керівній раді 
національного органу стандартизації

Впровадження принципу добровільного 
застосування стандартів та інших документів 
зі стандартизації

Забезпечення вільного доступу до текстів 
стандартів, застосування яких є обов'язковим 
згідно з вимогами нормативно-правових актів

Поступовий відхід від застосування галузевих 
стандартів та перехід до застосування 
технічних регламентів та національних 
стандартів

Спрощення та оптимізація процедур розробка 
та прийняття стандартів, забезпечення 
ефективності та прозорості фінансування 
діяльності з розроблення стандартів

Забезпечення ідентичності українських 
національних стандартів відповідним 
європейським

Вплив на економіку України

Суттєвий крок до зняття 
технічних бар'єрів у торгівлі 
між ЄС і Україною

Сприяння виконанню 
економічної частини Угоди 
про асоціацію з ЄС

Нівелювання корупційної 
складової у сфері затверджен-
ня стандартів та оцінювання 
відповідності продукції
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Отримання грантів

Ухвалення законів 
сприятиме залученню позик 
від Світового Банку, ЄС та 
уряду Японії

Отримані кошти підуть у 
бюджет для покриття 
дефіциту - тобто це допомога 
незахищеним верствам 
населення
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Спрощення ведення бізнесу

Зменшення кількості пере-
вірок засобів вимірювальної 
техніки на виробництві

Зменшення в 1,5 разу часу й в 
1,4 разу фінансових витрат на 
розроблення стандартів

Забезпечення вільного 
доступу через Інтернет до 
обов’язкових стандартів

Скорочення переліку засобів 
вимірювальної техніки, що 
підлягають обов'язковій 
сертифікації


