
ТЕЗИ ВИСТУПУ
директора департаменту технічного регулювання 

Мінекономрозвитку 
Віткіна Леоніда Михайловича 

на засіданні науково-технічної ради у сфері 
технічного регулювання при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України,

16.07.2019, м. Київ

Результати діяльності Мінекономрозвитку
у сфері технічного регулювання,
стандартизації, метрології та метрологічної
діяльності за ІІ квартал 2019 року та основні
завдання, які необхідно виконати у ІІ півріччі
2019 року



Стандартизація

7678 (35%)
національні 
стандарти 

6920 (31%)
міжнародні 
стандарти, 
прийняті як 
національні

7438 (34%) 
європейські 
стандарти, 
прийняті як 
національні 

СТРУКТУРА ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ

(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 22036)

Загальна кількість прийнятих у І півріччі 2019 року національних 
стандартів становить 301, з яких 195 – міжнародні та європейські 
стандарти, прийняті як національні, у тому числі 121 європейський. 

Рівень гармонізації національних 
стандартів з міжнародними та 

європейськими - 65 %

СТАНДАРТИЗАЦІЯ



СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРИЙНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ГАРМОНІЗОВАНИХ З 
МІЖНАРОДНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ, У 2019 РОЦІ
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Кількість прийнятих національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 
європейськими, у І кварталі 
Кількість прийнятих національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими, у ІІ кварталі 
Необхідно прийняти до кінця року 



СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Забезпечувалося супроводження в ВРУ 3 проектів Законів України та 
погодження із заінтересованими сторонами 1 проекту Закону України.

Верховною Радою України прийнято Закон України 
"Про внесення змін до деяких законів України щодо військових 

стандартів" (№ 2742-VІІІ від 06.06.2019), який 27.06.2019 підписано
Президентом України. 03.07.2019 Закон набрав чинності. 

Видано наказ щодо затвердження переліку національних 
стандартів для цілей Технічного  регламенту безпечності іграшок

(11 стандартів).

Оновлено склад керівної ради національного органу стандартизації
(наказ Мінекономрозвитку від 29.05.2019 № 916).



Перед Україною стоїть завдання до 2020 року стати 
країною-членом Міжнародної організації 

законодавчої метрології

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Україна з 1997 року є країною-спостерігачем 
Міжнародної організації законодавчої 

метрології

МЕТРОЛОГІЯ



Верховною Радою України прийнято Закон України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації актів законодавства 

Європейського Союзу у сфері технічного регулювання" 
(№ 2740-VІІІ від 06.06.2019), який 27.06.2019 підписано 

Президентом України. 03.07.2019 Закон набрав чинності. 

Реалізація Закону передбачає
розроблення та прийняття
15 НПА у сфері метрології

МЕТРОЛОГІЯ



МЕТРОЛОГІЯ

Супроводження у ВРУ проекту Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України 
щодо метрології та метрологічної діяльності" 

(реєстр. № 9061 від 06.09.2018).

Здійснення уповноваження на проведення повірки 
засобів вимірювальної техніки 14 державних 

підприємств та установ,що належать 
до сфери управління Мінекономрозвитку.

Видано наказ Мінекономрозвитку щодо внесення змін 
до наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, 

яким затверджено порядок проведення повірки
(від 16.04.2019 № 642, зареєстрований 
в Мін'юсті 16.05.2019 за № 514/33485).



Національний державний первинний еталон 
одиниць об’єму та об’ємної витрати газу

МЕТРОЛОГІЯ

Національна еталонна база України



Верховною Радою України прийнято Закон України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації актів законодавства 

Європейського Союзу у сфері технічного регулювання" 
(№ 2740-VІІІ від 06.06.2019), який 27.06.2019 підписано 

Президентом України. 03.07.2019 Закон набрав чинності. 

Реалізація Закону передбачає
розроблення та прийняття

7 проектів актів Уряду та
8 наказів Мінекономрозвитку 
у сфері оцінки відповідності. 

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА 
АКРЕДИТАЦІЯ



Прийнято постанову КМУ від 12.06.2019 № 498 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717». 

(щодо внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів). 

Внесено на розгляд Уряду проект постанови КМУ «Про внесення змін 

до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання 

призначення органу  із сертифікації для індивідуального затвердження 

колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання».

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

Видано наказ Мінекономрозвитку від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової 

(позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи 

визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених 

органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання 

ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами" 

(зареєстрований в Мін'юсті 03.06.2019 за № 570/33541).



• Прийнято зміни до 2 технічних регламентів: 
рухомого обладнання, що працює під тиском (в частині перенесення 
строку набрання ним чинності до 1 січня  2020 року);
технічного регламенту обмеження небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні щодо доповнення 
новими винятками з обмежень.
• Скасовано Технічний регламент маркування харчових продуктів.
• Проект технічного регламенту щодо шумового випромінювання
погоджується із заінтересованими ЦОВВ.

Анульовано 2 призначення ОВВ, тимчасово припинено призначення 1 ООВ 
та розширено сферу призначення 1 ООВ. 

Проведено плановий моніторинг 2 призначених ООВ.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

На постійній основі здійснюється наповнення інформацією баз даних 
про технічні регламенти та призначені ООВ.   



ü переклади Закону України “Про 
внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
імплементації актів 

законодавства Європейського 
Союзу у сфері технічного 

регулювання” та законопроекту у 
сфері ринкового нагляду 

(реєстр. № 10222) 25.06.2019  
надіслано Європейській стороні.

Угода про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (Угода АСАА)

Оцінювання вітчизняного 
законодавства на відповідність 
положенням законодавства ЄС

Координація участі у 
проектах технічної 

допомоги 

Проведення 
міжнародних 

форумів

ü Співпраця з            
4 проектами 
технічної 
допомоги.

ü Проведено       
форум у 

м. Львові.
ü Проводиться 
підготовка    до 

форуму 
у м. Дніпрі.

8 липня 2019 р. у м. Київ відбувся 21-ий Саміт Україна – ЄС, у ході якого 
відзначено досягнутий Україною прогрес у наближенні  законодавства 
у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності 

відповідно до Угоди про Асоціацію.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Подання на розгляд Уряду 4 актуалізованих законопроектів.

Зміцнення інституційної спроможності національного
органу стандартизації.

Перегляд переліків національних стандартів, відповідність яким 
надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею 

процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам 
технічних регламентів, у зв’язку з оновленням  переліків 

європейських стандартів.

Прийняття в рік не менш ніж 3000 міжнародних та європейських 
стандартів як національних, забезпечивши 

до 2022 року рівень гармонізації не менш ніж 80 %.

Завдання на ІІ півріччя 2019 року



МЕТРОЛОГІЯ

Забезпечення виділення коштів для створення 4, удосконалення 3 
та звірення 2 державних первинних еталонів відповідно до 

Програми розвитку еталонної бази на 2018 – 2022 роки. 

Подання проекту Закону України «Про приєднання України до Міжнародної 
організації законодавчої метрології» до МЗС для внесення до ВРУ. 

Супроводження у ВРУ проекту Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо метрології та метрологічної діяльності" 

(реєстр. № 9061 від 06.09.2018). 

Здійснення уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної 
техніки 14 державних підприємств та установ.

Завдання на ІІ півріччя 2019 року

Розроблення 15 проектів НПА у сфері метрології  у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу 
у сфері технічного регулювання».



ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

Розроблення 7 проектів актів Уряду та 8 наказів Мінекономрозвитку у сфері 
оцінки відповідності, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів 
законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання».

Внесення на розгляд Уряду проекту постанови КМУ «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо шумового випромінювання у навколишнє 
середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень». 

Продовження роботи щодо перегляду 3 технічних регламентів 
(щодо обмеження небезпечних речовин в електричному та електронному 

обладнанні, маркування текстильних волокон, мийних засобів).

Проведення планового моніторингу 4 призначених органів з оцінки відповідності
та моніторингу Національного агентства з акредитації України.

Завдання на ІІ півріччя 2019 року

Продовження удосконалення інфраструктури призначених органів з оцінки 
відповідності на виконання робіт згідно з технічними регламентами.



Підготовка до підписання Угоди АСАА, зокрема, виконання 
положень Дорожньої карти підписання Угоди АСАА.

Підготовка до проведення Міжнародного форуму з питань 
технічного регулювання у місті Дніпрі 9 – 10 жовтня 2019 року.

Прийняття новообраною ВРУ законопроекту 
реєстр. № 10222 від 11.04.2019 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення конкурентоспроможності українських 

виробників та посилення захисту прав споживачів».

Завдання на ІІ півріччя 2019 року

МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО



Дякую за увагу!


