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Вихідні умови при реформуванні системи
технічного регулювання в Україні
• Зарегульованість, неможливість виходу на ринок без
попереднього схвалення з боку держави, відсутність
розмежування між регульованими та нерегульованими секторами
• Наявність дублюючих регуляторних режимів на один і той самий
вид продукції
• Відсутність або незначне застосування загальноприйнятих
виробничих та комерційних практик
• Фактична безвідповідальність, надмірне покладання на видані
третьою стороною документи, засилля «паперової ментальності»

Засадничі принципи законодавства ЄС,
що поступово впроваджується в Україні
• Дозволено все, що не заборонено або не обмежено законом
• Технічні вимоги сформульовані у спосіб, що дозволяє
забезпечити гнучкість для інновацій
• Для негармонізованих секторів застосовується принцип загальної
безпечності продукції
• Гнучкість підходу балансується принципом відповідальності
виробника без вини
• Заохочуються належні виробничі та добровільні практики в
якості комплементарних (доповнюючих) до регуляторних вимог

Основні проблеми з конкурентною та
експортною спроможністю української
продукції

• Засилля міфів про неконкурентоздатність української продукції
• Неналежне ставлення з боку виробників до технічної та іншої
супровідної документації на продукцію
• Відсутність належного маркетингу продукції: побутування позиції
«головне виготовити, а не продати», намагання продавати продукцію
невеликими партіями після виготовлення замість стратегічного та
поступового просування на ринок, низький рівень промоції продукції
(участь у ярмарках, виставках, показах тощо)
• Низький рівень застосування належних виробничих практик
(добровільна сертифікація, використання добровільної акредитації,
калібрування засобів вимірювань, що застосовуються у виробництві,
тощо)

Основні передумови зміцнення
конкурентоспроможності української
продукції
• Подолання невпевненості
• Належне ставлення до технічної та іншої супровідної
документації
• Належний маркетинг та промоція продукції, поступове
вростання в ринок, робота з клієнтами
• Запровадження належних виробничих практик у виробничу
діяльність

Можливості з додержання обов'язкових
вимог в новому законодавстві України
• Законодавчо регульована сфера продукції складається з
технічних регламентів на продукцію
• Дублюючі регуляторні режими мають бути поступово
скасовані
• У разі відсутності вимог технічних регламентів діє принцип
загальної безпечності продукції (Закон України «Про
загальну безпечність нехарчової продукції»)

Можливості з оцінки відповідності та
акредитації в новому законодавстві України
• Надання правових підстав та заохочення добровільної
сертифікації
• Добровільність акредитації для більшості правовідносин
• Обов'язковість акредитації для випадків призначення
органів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
або у сфері безпечності харчових продуктів

Можливості із стандартизації у новому
законодавстві України
• Добровільність застосування стандартів (за окремими
виключеннями)
• Запровадження європейських стандартів у корпус
національних стандартів
• Презумпція відповідності стандартам
• Можливість подальшого застосування технічних умов та
інших стандартів підприємств

Можливості з метрології у новому
законодавстві України
• Звуження законодавчо регульованої сфери при виході
засобів вимірювань на ринок (три технічні регламенти)
• Звуження законодавчо регульованої сфери при повірці
засобів вимірювань під час їх експлуатації (80 категорій)
• Можливості для розширення калібрування засобів
вимірювань, що застосовуються при виробництві, при
реальному забезпеченні простежуваності (три категорії
суб'єктів, які можуть здійснювати калібрування)

Засоби забезпечення виконання
встановлених вимог та додержання прав
споживачів
• Державний ринковий нагляд і контроль за відповідністю
продукції встановленим вимогам (у т.ч. щодо загальної
безпечності)
• Захист прав споживачів (у т.ч. гарантії та право на обмін чи
повернення продукції)
• Відповідальність виробника без вини (Закон України «Про
відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції»)

Узагальнені вимоги до введення продукції в обіг
на ринку згідно з новим законодавством
(зеркальні вимоги в ЄС)
Конкретні вимоги встановлюються у кожному тех.регламенті:
• Скласти технічну документацію (технічний файл)
• Провести оцінку відповідності
• Нанести знак відповідності або інший знак, що вимагається актом
законодавства
• Супроводити продукцію інструкцією та іншою інформацією
• Скласти декларацію про відповідність
• Для іноземних виробників - визначити свого уповноваженого
представника або імпортера в Україні, якому передати
декларацію та технічну документацію (файл)

Наслідки запровадження європейських вимог до
введення продукції в обіг в Україні
• Підвищення гнучкості для інновацій
• Запровадження європейських практик при виробництві та виході
на ринок
• Майбутня можливість укладення Угоди АСАА та усунення
додаткових перешкод для виходу на ринок ЄС
• Підвищення репутації українських виробників та їх продукції
• Зміцнення конкурентної та експортної спроможності української
продукції

Головне – правильно та вчасно скористатися
можливостями, що відкриваються!!!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

