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Резолюція 

семінару «Актуальні питання переходу від обов’язкової сертифікації в 
Системі УкрСЕПРО до оцінки відповідності продукції вимогам технічних 

регламентів» 
19 серпня 2010 р.                                                                                              м. Харків 

 
 Реформування системи технічного регулювання є складовою і важливою 
частиною інтеграції України в Європейське співтовариство та передбачає 
створення нових умов для регулювання відносин між державою, виробником і 
споживачів у сферах встановлення обов'язкових вимог і оцінці відповідності 
продукції (послуг).  
 У цьому напрямку вже багато зроблено: 
 1. Практично сформоване правове поле для цієї сфери. Бракує трьох законів: 
 - «Про ринковий нагляд»; 
 - «Про загальну безпеку продукції»; 

- «Про відповідальність за дефектну продукцію». 
2. За станом на сьогоднішній день Кабінет Міністрів України затвердив 30 

технічних регламентів, з них 9 підлягають першочерговому впровадженню. 
3. Триває процес гармонізації національної нормативної бази з міжнародної 

і європейської. 
Планом заходів щодо виконання в 2010 році Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 
затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. 
№ 1196-р, та Робочою програмою розроблення технічних регламентів у 2010 році, 
затвердженою наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009 № 488, передбачено 
розроблення низки технічних регламентів. 
 Послідовність цієї глобальної політики прослідковується в діях нового 
уряду, так: 19 травня цього року були прийнято два розпорядження Кабінету 
Міністрів України: 
 1. № 1070-р «Про затвердження першочергових заходів щодо реформування 
системи технічного регулювання». 
 2. № 1073-р «Про затвердження першочергових заходів щодо інтеграції 
України в Європейський Союз на 2010 рік». 

Процес реформування має послідовний і плановий характер, але є проблеми 
на цьому шляху. Наприклад, у сфері оцінки відповідності продукції вимогам 
технічних регламентів. 

З метою обговорення проблемних питань у сфері оцінки відповідності 
продукції вимогам технічних регламентів та підготовки узгоджених шляхів їх 
вирішення 18.08 - 19.08.2010 р. на базі ДП «Харківстандартметрологія» проведено 
за сприяння Держспоживстандарту України семінар на тему «Актуальні питання 



 2

переходу від обов’язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО до оцінки 
відповідності продукції вимогам технічних регламентів». 

В роботі семінару взяли участь представники:  
– органів з оцінки відповідності (сертифікації); 
– консультаційно-методичних центрів; 
– технічних комітетів з стандартизації; 
– випробувальних центрів (лабораторій); 
– промислових підприємств України; 

Розглянувши й обговоривши низку актуальних питань, пов’язаних із 
застосуванням технічних регламентів, у тому числі щодо нормативно-правових 
засад переходу від обов’язкової сертифікації до підтвердження відповідності 
продукції вимогам технічних регламентів, особливостей оцінки відповідності 
окремих видів продукції тощо, учасники семінару прийняли таке рішення: 

 
РІШЕННЯ: 

1. Звернути увагу на наступні недоліки технічного регулювання та 
захисту прав споживачів: 

1.1 Технічне регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та 
виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею процесів, а 
також перевірка їх дотримання не відповідає основним положенням 
законодавства ЄС, внаслідок чого іноземними торговими партнерами не 
визнаються результати діяльності національних органів з оцінки відповідності та 
метрології. 

1.2 Низька інвестиційна привабливість сфери технічного регулювання та 
захисту прав споживачів не сприяє впровадженню інновацій в цій сфері.  

1.3 Уповільнення розвитку системи технічного регулювання та захисту прав 
споживачів спричинено, зокрема, такими факторами: 

– недосконалість законодавчо-правової бази в сфері технічного 
регулювання; 

– недостатній рівень гармонізації стандартів, норм і правил внаслідок 
обмеженого фінансування стандартизації; 

– невідповідність метрологічного забезпечення виробництва продукції 
сучасним вимогам; 

– несучасний рівень державного нагляду за безпекою товарів, робіт і послуг; 
– суттєве відставання технічного стану національних випробувально-

дослідницьких підрозділів; 
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– недостатнє фінансування в цілому сфери технічного регулювання та 
захисту прав споживачів. 

До цього ж, добавляє напруженість ще й те, що на фоні внутріполітичної 
нестабільності окремим політичним колам та бізнес-структурам вдається 
ініціювати та проводити рішення, які не враховують ні правових, ні економічних 
та технічних умов розвитку в Україні. 

Так, наприклад, такі пропозиції, що протягуються на законодавчому рівні: 
– відміна обов’язковості застосування стандартів до введення в дію 

Технічних регламентів; 
– відміна сертифікації харчової продукції та іншої; 
– скасування обов’язковості реєстрації (обліку) декларацій відповідності; 
Такі ініціативи не будуть сприяти процесу просування вперед, а навпаки 

створять плутанину в сфері контролю безпеки продукції й труднощі по її 
подоланню 

Зважаючи на вищенаведене – Процес реформування сфери технічного 
регулювання потребує виважених правових, технічних, економічних рішень 
тому що цей процес зачіпає інтереси багатьох заінтересованих сторін 
(держава, бізнес, промисловість, громадськість та ін.). 

Визнати також, що освоєння робіт з оцінки відповідності продукції вимогам 
технічних регламентів стримується рядом проблемних питань, вирішення яких 
потребує прийняття відповідних узгоджених заходів. 

2 Просити Держспоживстандарт України: 
2.1 Ініціювати: 
– розроблення «Коментарів щодо застосування технічного регламенту 

модулів оцінки відповідності»; 
– розглянення питаннь в Кабінеті Міністрів України, щодо активізації 

роботи Ради стандартизації та технічного регулювання (на підставі ст. 16 Закону 
України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури технічного 
регулювання»); 

– розроблення системи ціноутворення для випробувальних лабораторій та 
органів з оцінки відповідності для попередження несумлінної конкуренції; 

– звернення до всіх суб’єктів законодавчої ініціативи з вимогою дотримання 
ними стандартизованих термінів у проектах законів та інших нормативно-
правових актах; 

– проведення спільних нарад за галузевою принадлежністю з керівниками 
центральних органів виконавчої влади з технічного регулювання щодо проблем 
впровадження технічних регламентів. 
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2.2 Сприяти: 
– запровадженню центральними органими виконавчої влади з технічного 

регулювання та ДП «УкрНДНЦ» практики підготовки та навчання кандидатів в 
аудитори за спеціалізацією згідно з прийнятими технічними регламентами. 

Примітка: на сьогодні система підготовки аудиторів для оцінки 
відповідності продукції вимогам технічних регламентів відсутня; 

–  організації стажування українських фахівців у споріднених європейських 
органах з оцінки відповідності, що дозволить прискорити освоєння європейської 
практики; 

- організації доступу органів з оцінки відповідності у своїй роботі до 
інформаційного огляду невідповідної продукції за системою RAPEX; 

– інформаційному забезпеченню митного оформлення продукції, на яку 
розповсюджуються вимоги технічних регламентів; 

– першочерговому забезпеченню фінансуванням робіт з розроблення 
гармонізованих стандартів, добровільне впровадження яких сприймається як 
доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів; 

– вирішенню питання щодо забезпечення можливості укладання 
«горизонтальних» угод стосовно взаємного визнання результатів робіт з оцінки 
відповідності продукції вимогам технічних регламентів між українськими та 
спорідненими іноземними органами з оцінки відповідності; 

– розробленю та впровадженню державних програм адаптації 
випробувальних лабораторій до вимог Технічних регламентів; 

– розширенню інформаційного наповнення Web – сайту 
Держспоживстандарту щодо питань технічного регулювання, у т.ч. щодо: 
спільних з іншими ЦОВВ наказів стосовно впровадження технічних регламентів; 
інформаційних листів та рекомендацій щодо застосування технічних регламентів; 
планів розроблення технічних регламентів іншими ЦОВВ; діяльності 
призначених КМЦ тощо. 

– органам з оцінки відповідності (сертифікації), у виняткових випадках, 
залучати до проведення випробувань продукції не акредитовані випробувальні 
лабораторії. 

3 Центральним органам виконавчої влади у визначених сферах 
технічного регулювання: 

3.1 Розглянути організаційні питання щодо: 
– стану забезпечення гармонізованими нормативними документами за 

спеціалізацією, згідно з прийнятим технічним регламентом; 
 



 5


