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 Результати реформування інфраструктури якості України та
реалізація цілей сталого розвитку ООН в Україні на Київському
регіоні
 Інновації на основі штучного інтелекту (ШІ) в сучасному світі та
можливі шляхи застосування ШІ у сфері технічного
регулювання
 Зв’язок метрології та сучасних інноваційних технологій в
Україні

Розвиток системи технічного регулювання України відповідно до
рекомендацій Міжнародних організацій зі стандартизації
Основні напрями розвитку міжнародної
стандартизації
 Забезпечення ринкової цінності
міжнародних стандартів
 Підвищення ролі міжнародних
стандартів у розвитку міжнародної
торгівлі
 Пропагування та просування
інновацій, сучасних ІТ технологій за
допомогою міжнародних стандартів
 Підвищення ролі міжнародних
стандартів у вирішенні глобальних
проблем
 Пошук нових напрямків співпраці з
іншими організаціями
 Підвищення дієвості та
ефективності процесів із
розроблення стандартів

Цілі розвитку системи технічного
регулювання
 Розвиток системи технічного
регулювання відповідно до потреб
бізнесу
 Подолання технічних бар'єрів у
торгівлі між Україною та країнамиторгівельними партнерами
 Реалізація секторальних стратегій в
рамках Промислової революції 4.0.
Запровадження інновацій в сфері
технічного регулювання
 Зв’язок цілей сталого розвитку
системи технічного регулювання з
цілями ООН
 Активізація двостороннього та
багатостороннього співробітництва
України з міжнародними організаціями
 Застосування штучного інтелекту в
сфері розробки та запровадження
стандартів і технічних регламентів

ООН визначив 17 цілей сталого розвитку

Зв'язок цілей ООН з технічним регулюванням
Ціль 8. Сприяння неухильному,
всеохоплюючому і стійкому
економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній
роботі для всіх людей

Ціль 9. Створення міцної
інфраструктури, сприяння
забезпеченню всеосяжної і стійкої
індустріалізації та впровадження
інновацій, пов'язані зі сферою
технічного регулювання

Результати реформування інфраструктури якості України
Протягом чотирьох років прийнято та
запроваджено три нові базові Закони України
•

“Про стандартизацію”,

•

“Про метрологію та метрологічну
діяльність”,

•

“Про технічні регламенти та оцінку
відповідності”.
З метою їх реалізації розроблено
понад 80 підзаконних нормативно-правових
актів.

Cтандартизація
•

Створено незалежний національний
орган стандартизації.

•

Фонд національних стандартів
становить 20 348 національних
стандарти, 12 969 з яких – міжнародні
та європейські стандарти, прийняті як
національні.

•

Рівень гармонізації з міжнародними та
європейськими стандартами
становить
64 %.

Оцінка відповідності
1 січня 2018 року завершено перехід
від системи обов'язкової сертифікації
продукції до системи оцінки
відповідності вимогам технічних
регламентів

Прийнято 25 з 27 технічних
регламентів, визначених у
Додатку ІІІ до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС

Всього прийнято 60 технічних регламентів,
56 з яких розроблені на основі актів
законодавства ЄС,
55 з них є обов'язковими до застосування.

Призначено 108 органів з
оцінки відповідності

16 років функціонує
незалежний національний
орган з акредитації (НААУ),
визнаний ЕА, IAF і ILAC.

НААУ акредитувало 550
випробувальних і 26
калібрувальних лабораторій;
188 органів з сертифікації;
40 органів інспектування

Метрологія
•
У сфері метрології Україна перша і єдина з країн
СНД, яка здійснила перехід до міжнародної моделі
метрологічної системи на основі рекомендацій
OIML, зокрема, вдвічі скорочено перелік категорій
законодавчо врегульованих засобів вимірювальної
техніки (із 160 залишилось 80 категорій відповідно
до європейської практики).
•
У грудні 2016 року Урядом затверджено
Програму розвитку еталонної бази на 2018-2022
роки.
•
У серпні 2018 року Україна стала шістдесятим
членом Метричної конвенції

Зв’язок цілей сталого розвитку ООН з технічним
регулюванням

Запобігання
підприємницькій
практиці, що
вводить
споживача
(користувача) в
оману

60

Забезпечення
національної
безпеки, в тому
числі
інформаційної

Захист життя та
здоров'я людей

37

Цілі
прийняття
технічних
регламентів

Захист тварин і
рослин, охорона
довкілля та
природних
ресурсів

20

Захист майна

11

2
Забезпечення
енергоефективності

14

Приклади зв'язку цілей сталого розвитку ООН із
запровадженням міжнародних стандартів в Україні та
Київському регіоні
• Згідно з технічним регламентом безпеки машин в Україні

сертифікували свою продукцію на відповідність його
вимогам близько 300 підприємств. Зокрема, в Київському
регіоні – близько 100 підприємств (ТОВ «Араміс», ТОВ
«ПРОТОН», ТОВ «ТАН» та інші).
• Згідно з технічним регламентом засобів індивідуального
захисту в Україні сертифікували свою продукцію на
відповідність його вимогам понад 500 підприємств.
Зокрема, в Київському регіоні – 202 підприємства (ТОВ
«ПОЛІКІМ», ТОВ «Охорона праці», ТОВ «Укртекстиль» та
інші).
• В Україні згідно з технічним регламентом
електромагнітної сумісності обладнання понад 500
підприємств сертифікували свою продукцію на
відповідність його вимогам. Зокрема, в Київському регіоні –
180 підприємств (ТОВ «Олтест», ТОВ «НД Продакшн», ТОВ

Приклади зв'язку цілей сталого розвитку ООН із
запровадженням міжнародних стандартів в Україні та
Київському регіоні
За даними ISO на сьогодні у світі
362610 підприємств сертифікували
систему управління за ISO 14001.
В Україні – 106 підприємств
сертифікували в державній системі
сертифікації систему управління за
ISO 14001.
Зокрема, в Київському регіоні – 8
підприємств (наприклад, Банкетномонетний двір НБУ, ПАТ «Фармак»,
ДП «Жулянський машинобудівний
завод «Візар») сертифікували
систему управління за ISO 14001.

Приклади зв'язку цілей сталого розвитку ООН із
запровадженням міжнародних стандартів в Україні та
Київському регіоні
•

За даними ISO на сьогодні у світі 32722
підприємств сертифікували систему
управління за ISO 22000.

•

В Україні, зокрема, в Київському регіоні –
75 підприємств
(наприклад, ПрАТ «Яготинський
маргариновий завод», ДП «Укрспирт»,
ТОВ «Богуславський завод продтоварів»)
сертифікували систему управління за
ISO 22000.

Приклади зв'язку цілей сталого розвитку ООН із
запровадженням міжнародних стандартів в Україні та
Київському регіоні
• За даними ISO на сьогодні у світі 39501 підприємство сертифікували
систему управління за ISO 27001.

Де застосовується штучний інтелект в сучасному житті

ШІ в промисловості та на промислових об'єктах

• Компанія IBM представила новий

сервер на основі POWER8 і NVIDIA
Tesla P100, покликаний впровадити
технологію штучного інтелекту в
промисловість.

• Компанія SAP оголосила, що отримала
два перших суперкомп'ютери NVIDIA
DGX-1.

ШІ в медицині
На ринку медицини представлені
програмні продукти на базі
штучного інтелекту, які зможуть
аналізувати і систематизувати
електронні карти пацієнтів,
прогнозувати можливі
захворювання, а також
здійснювати комплексний
моніторинг всіх можливих способів
їх лікування.
Вчені навчили штучний інтелект
діагностує інфаркт міокарда.
ШІ для суперзору.

ШІ – Smart city

До 2020 року в світі налічуватиметься близько 1 мільярда
камер. Hikvision, світовий лідер з виробництва систем
відеоспостереження, використовує штучний інтелект, щоб
підвищити рівень безпеки в населених пунктах. Компанія
використовує систему DGX-1 для тренування нейромереж і
зібрала революційний сервер під назвою "Blade", споживає в 10
разів менше енергії, забезпечуючи еквівалентний рівень
продуктивності.

Застосування штучного інтелекту в
сфері технічного регулювання

• У 2017 році створено міжнародну робочу групу зі стандартизації у
сфері штучного інтелекту - підкомітет ПК 42 при об'єднаному
технічному комітеті ОТК 1, який сформували Міжнародна організація
з стандартизації (ISO) і Міжнародна електротехнічна комісія (IEC).
Метою нового підкомітету є стандартизація штучного інтелекту
та надання базової підтримки і рекомендацій іншим технічним
комітетам і підкомітетам, які займаються розробленнями з
залученням ШІ.
• Виданий стандарт на управління розробленням програмного
забезпечення для штучного інтелекту - INCITIS/ISO/IEC 2382-28
"Словник з обробки інформаційних систем. Частина 28: Основні
поняття і експертні системи, пов'язані зі штучним інтелектом". У
розробленні цього документа брали участь фахівці Міждержавного
комітету зі стандартизації інформаційних технологій (INCITS).

Українські пропозиції щодо
застосування штучного інтелекту в
сфері розроблення стандартів

• Аналогічні підходи до використання ШІ при розробленні
стандартів,
запропоновані
Україною,
можна
використовувати також при розробленні технічних
регламентів, перспективних напрямів стандартизації та
нормативного регулювання.
• Україна пропонує започаткувати пілотний проект з
розроблення міжнародного стандарту у одній із сфер, де
накопичено великий масив розроблених та прийнятих
стандартів.
• Концепція застосування ШІ передана на розгляд одному
з міжнародних партнерів.

Українські пропозиції щодо застосування штучного
інтелекту в сфері технічного регулювання

Фокус на здатності самонавчатися

АЛГОРИТМ РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
7 КРОК: СХВАЛЕНИЙ СТАНДАРТ
5 КРОК: ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ
3 КРОК: СХВАЛЕНЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1 КРОК: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТУ

2 КРОК: ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
4 КРОК: ПЕРША РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ
6 КРОК: ДРУГА РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОС
ПУБЛІКАЦІЯ СТАНДАРТУ
ВНЕСЕННЯ ДО
КАТАЛОГУ

8 КРОК: СХВАЛЕНИЙ СТАНДАРТ. СПРАВА СТАНДАРТУ

Українські пропозиції щодо
застосування штучного інтелекту в
сфері запровадження стандартів

• Мета: За допомогою ШІ обрати необхідні стандарти та
технічні регламенти для забезпечення сталого розвитку
підприємств з урахуванням їх специфіки

• Підходи: Запропонований вище алгоритм може бути
використаний для при впровадженні стандартів.
Результатом застосування ШІ може стати необхідний
для запровадження перелік стандартів, технічних
регламентів та план заходів щодо їх реалізації.

Зв’язок метрології та сучасних інноваційних технологій

Сучасна та визнана міжнародною спільнотою метрологічна
система України забезпечить передумови інноваційного
розвитку таких галузей, як нанотехнології, біотехнології,
інформаційні технології, енергоефективність та
енергозбереження.
В Україні визначено 4 наукові
метрологічні центри, які зберігають
69 національних еталонів, що є
основою для забезпечення єдності
вимірювань (15 з яких зберігаються
саме в м. Київ (ДП
«Укрметртестстандарт»)

Законодавча та нормативно-правова база
в сфері метрології:
Закон України «Про метрологію та
метрологічну діяльність»
24 постанови Кабінету Міністрів
України;
17 нормативно-правових актів
Мінекономрозвитку

Зв’язок метрології та сучасних інноваційних технологій
Забезпечення захисту життя та
охорони здоров’я громадян

Контроль стану навколишнього
природного середовища

ДЕТУ 05-02-04 Національний еталон
електролітичної провідності рідин

ДЕТУ 05-01-15 Національний еталон одиниці
молярної частки компонентів у газових
середовищах

Національний еталон відтворює, зберігає
та передає одиницю електролітичної
провідності рідин і застосовується для
контролю загального вмісту солей в питній,
стічній та у технологічних водах під час
екологічного, медико-санітарного контролю,
працездатності та правильності
використання апаратів гемодіалізу –
„штучна нирка”.

Національний еталон відтворює, зберігає та
передає одиниці молярної частки компонентів у
газових середовищах, що застосовується для
забезпечення визначення хімічного складу
промислових викидів теплоелектростанцій,
підприємств хімічної, будівельної,
машинобудівної промисловості,
теплоенергетики, радіоелектроніки,
агропромислового комплексу.

Зв’язок метрології та сучасних інноваційних технологій
Забезпечення технічного
захисту інформації
ДЕТУ 09-03-96 Національний еталон
одиниці девіації частоти частотномодульованих коливань

Національний еталон одиниці девіації
частоти частотно-модульованих
коливань застосовується для
забезпечення єдності вимірювань в
системах зв’язку загального та
спеціального призначення, зокрема при
виконанні робіт із забезпечення
технічного захисту інформації.

Облік енергоресурсів
ДЕТУ 08-05-99 Національний еталон одиниці
електричної напруги змінного струму в діапазоні
від 1 до 1,2х330/√3 кВ та коефіцієнта
масштабного перетворення електричної напруги

Національний еталон забезпечує єдність вимірювань
електричної напруги при виробництві і експлуатації
засобів вимірювальної техніки, зокрема
трансформаторів напруги, які експлуатуються у
системах аварійного захисту електрообладнання та
пунктах обліку електроенергії за показами яких
проводяться комерційні розрахунки за вироблення,
передавання та споживання електроенергії.

ВИСНОВКИ
Релевантність стратегії розвитку системи технічного
регулювання України з основними напрямами міжнародної
стандартизації та споріднених видів діяльності.
• Цілі сталого розвитку ООН є важливими для реалізації
національних секторальних стратегій та стратегії розвитку
економіки країні в цілому.
• В умовах діджіталізації економіки, впровадження сучасних
інноваційних технологій підвищується роль стандартів та
технічних регламентів, які потребують швидкого оновлення.
• Пропонується
розглянути
можливість
використання
штучного інтелекту для розроблення та впровадження
стандартів, технічних регламентів і перспективних напрямів
стандартизації та нормативного регулювання.
• Потрібно
забезпечити
тісний
зв'язок
метрології
з
інформаційно-комунікаційними
нано-,
біота
енергозберігаючими
технологіями,
створенням
суперкомп’ютерів та роботів із застосуванням штучного
інтелекту.
• Необхідно
продовжити
інформаційно-просвітницьку
кампанію у сфері технічного регулювання, поєднавши зусилля
органів влади, бізнесу, наукової та освітньої спільноти.
•

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

