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ЗАХІД БУВ 
ОРГАНІЗОВАНИЙ 

РУМУНСЬКИМ 
НАЦІОНАЛЬНИМ 

ОРГАНОМ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ -

ASRO – В КОНТЕКСТІ 
ПРЕЗИДЕНТСТВА 

РУМУНІЇ В 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РАДІ



*ASRO (Національний орган стандартизації Румунії) - це 
національна платформа для розроблення та прийняття 

європейських та міжнародних стандартів.

Як частина глобальної спільноти стандартизації, будучи 
членом ISO, IEC, CEN, CENELEC та ETSI, ASRO відіграє 

важливу роль у забезпеченні легкодоступної платформи для 
широкого кола зацікавлених сторін, залучених до 

стандартизації в рамках своїх організацій. Вона допомагає 
забезпечити ефективні рішення для конкурентного бізнесу, 
підтримує цілі політики, а також сертифікацію та ринковий 

нагляд, а також забезпечує ефективний механізм 
забезпечення захисту споживачів та соціальної 

відповідальності.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 
CEN/CENELEC,  ЕЛЕНА  САНТЬЯГО 
СІД, ВІДКРИЛА ЗАСІДАННЯ 
УРОЧИСТОЮ  ПРОМОВОЮ

ВОНА  ПРЕДСТАВИЛА  
ПРИСУТНІХ НА ЗАСІДАННІ 
УЧАСНИКІВ З 50 КРАЇН

УКРАЇНА ВХОДИТЬ ДО 10-ТИ 
КРАЇН, ЩО МАЮТЬ СТАТУС 
ОРГАНІЗАЦІЇ-КОМПАНЬЙОНА ІЗ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ В CEN/CENELEC



віце-президента з  питань  політики (Крістоф Вінтерхальтер, DIN);
віце-президента з технічних питань (Руггеро Ленсі, UNI);
віце-президента  з  фінансових  питань (Х. Мехус,  NO).

(Їхні  повноваження  розпочнуться з 01.01.2020 до 31.12.2021)

Затверджено фінансовий  план 2020-2022.

Призначено:

Обрано  членів адміністративного  правління: Стідман С.; 
Андерсен А.; МакДоннел Е.; Топіч Б.  

Схвалено рішення щодо виняткової зміни складу 
правління до  5 членів замість 4

Призначено членів редакційного  комітету 

В РАМКАХ ЗАХОДУ БУЛО:



Визначено амбіції  2020: 

- європейська значимість (стратегія цифрової 
трансформації);

- глобальний вплив ( відповідність з ISO/IEC);

- стабільна  система ( модель  стабільного  фінансування);

- ширша упізнаваність;

- інновації та зростання ( інноваційний стратегічний план);

- європейська нагорода за інновації та  ін.



ЗАВЕРШИВСЯ ЗАХІД 
ІНТЕРАКТИВНИМ ЗАСІДАННЯМ 

НА ТЕМУ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

ПРОЕКТ “ЗАКОНУ ЄС ПРО 
КІБЕРБЕЗПЕКУ” СТАВИТЬ ЗА  

МЕТУ, КРІМ ІНШОГО, 
СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
СЕРТИФІКАЦІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПРОДУКТІВ, СИСТЕМ ТА 

ПОСЛУГ ІКТ

«Стандартизація відіграватиме важливу роль, оскільки кібербезпека стає 
все більш актуальною для всіх галузей промисловості і є пріоритетом для 

державних органів, приватних компаній та споживачів»



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ У СПІВПРАЦІ З РУМУНСЬКИМ 
НАЦІОНАЛЬНИМ ОРГАНОМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ (ASRO) 
ОРГАНІЗУВАЛО 7 ЧЕРВНЯ У ПАЛАЦІ ПАРЛАМЕНТУ В 

БУХАРЕСТІ КОНФЕРЕНЦІЮ ВИСОКОГО РІВНЯ З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ «СТАНДАРТИ 

ВДОСКОНАЛЮЮТЬ ТА ПОГЛИБЛЮЮТЬ ЄДИНИЙ РИНОК»



КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІБРАЛА 
ЗАКОНОДАВЦІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ 
ПРОМИСЛОВОСТІ (ВКЛЮЧАЮЧИ 

МСП), А ТАКОЖ ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

РІЗНОМАНІТНИХ ТЕМ, ТАКИХ ЯК 
ПЕРЕВАГИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДЛЯ 
МАЙБУТНЬОГО ЄДИНОГО РИНКУ, 

ВНЕСОК У ДИГІТАЛІЗАЦІЮ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ,  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ 
ЩОДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ СЕРЕД 
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА 

НАУКОВИХ КІЛ



Перша частина конференції 
проходила  як  панельна  дискусія 

під  назвою «Виклики та можливості в 

рамках Єдиного ринку та стандартизація 

після 2020 року» під  час якої було 

розглянуто ряд стратегічних питань та 

інформацію щодо ініціатив єдиного ринку 

та стандартизації.

Друга частина конференції була 

присвячена темі «Глобалізація та нові 

тенденції - виклики та можливості для 

єдиного ринку та стандартизація після 

2020 року». На цьому засіданні було 

зосереджено увагу на досвіді, отриманому 

від процесу стандартизації, його сферах, 

діях та місці у забезпеченні майбутнього, 

щоб Європа зміцнила свою рушійну силу у 

міжнародній стандартизації, включаючи 

присутність США та Китаю.



СЕРЕД ОСНОВНИХ ВИСНОВКІВ, ЗРОБЛЕНИМИ 
ДОПОВІДАЧАМИ ПІД ЧАС ГЕНЕРАЛЬНИХ АСАМБЛЕЙ 
CEN ТА CENELEC ТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

- стандартизація є ключовим процесом успішного функціонування внутрішнього ринку;
- адаптація внутрішнього ринку до безперервного технологічного розвитку та 
оцифрування (дигіталізація) є одночасно і метою і викликом; 
- європейська стандартизація є  інструментом,  який зробить цей  процес  більш 
плавним;
- спільна ініціатива щодо стандартизації є прикладом “приватно-державного 
партнерства” між державними органами та спільнотою стандартизації; 
- європейська стандартизація відіграє ключову роль у реалізації державної політики;
- стандарти створюють мости як спосіб інновацій та підтримки світової торгівлі;
- європейська стандартизація добре обґрунтована і добре підготовлена для ефективного 
пропагування європейських цінностей та інтересів на міжнародному рівні; 
- створення міцної спільної європейської позиції в усьому світі;
- підвищення ролі державних інвестицій шляхом ефективних закупівель за допомогою 
наявних стандартів;
- потреба у кваліфікованих фахівцях у сфері стандартизації шляхом формування досвіду 
та підвищення участі молодих поколінь.



-підвищення обізнаності щодо стандартизації; 
- надання чіткого викладу всім зацікавленим сторонам щодо впливу, 
ролі та способу впливу стандартів на їхню повсякденну діяльність;
- заохочення більш широкого кола зацікавлених сторін до 
використання стандартизації як інструменту для їхньої бізнесу так та 
в повсякденному житті;
- як зробити процес впровадження стандартів більш прозорим та 
легшим для участі;
- розгляд можливості зробити мову, структуру та формат змісту 
стандартів легким  для читання  і розуміння як для людей, так і для 
машин;
- просування європейських стандартів на міжнародному рівні;
- заохочення використання європейських стандартів за межами 
Європи та просування європейського підходу на міжнародному рівні.

ПРОБЛЕМИ:

ПРІОРИТЕТИ:
- освіта та навчання з питань стандартизації;
- тісніші робочі відносини між інноваційними 
проектами та стандартизацією;
- продовження зміцнення довіри до 
європейських стандартів

ТЕНДЕНЦІЇ:
- розробка заходів, які дозволять Європейському 
Союзу зміцнити свій вплив на міжнародну 
стандартизацію;
- забезпечення належного балансу між 
стандартизацією та регулюванням;
- підвищення довіри експертам та зміцнення 
державно-приватного партнерства.

БУЛО 
ВИЗНАЧЕНО
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УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА ГЕНЕРАЛЬНІЙ 
АСАМБЛЕЇ CEN/CENELEC



Україна, 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2
тел.: +38 (044) 452–3396
факс +38 (044) 452–6907

e-mail: ukrndnc@uas.org.ua

Офіційний сайт: uas.org.ua
Інтернет-магазин: shop.uas.org.ua

facebook.com/uas.org.ua
Instagram.com/uas.org.ua

Дякую за увагу!


