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ДП
«УкрНДНЦ»

провідна організація в Україні у сфері стандартизації.
Утворено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2003 року № 1337 «Про утворення Українського
науково-дослідного і навчального центру проблем
стандартизації, сертифікації та якості» відповідно до Закону
України «Про стандартизацію» та згідно з Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1163-р
виконує функції національного органу зі стандартизації

НОС

наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02 лютого 2021 року №28 було
визначено Інститут стандартизації, у складі управління
національної та міжнародної стандартизації та
національного фонду нормативних документів, структурним
підрозділом на який покладено виконання функцій
національного органу стандартизації.

організація та координація діяльності щодо розроблення,
прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії
національних стандартів;
прийняття, скасування та відновлення дії національних
стандартів;

Основні
напрямки
діяльності
ДП «УкрНДНЦ»

підготовка та затвердження програми робіт з національної
стандартизації;
координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
взаємодія з національними органами стандартизації інших
країн та координація участі національних технічних комітетів
стандартизації у роботі структурних підрозділів міжнародних та
регіональних організацій;
зберігання, систематизація, актуалізація національних
нормативних документів в електронному та паперовому
вигляді, ведення їх централізованого обліку;
підвищення кваліфікації фахівців у сфері технічного
регулювання.

Covid-19

Стратегія
2021

пандемія внесла корективи в роботу підприємства та
змусила вийти із зони комфорту. Збитки за 2020 рік
становили 1 097 000 грн., тому прийнято рішення визначити
курс на виведення підприємства із збитків та розроблено
нову стратегію підприємства

Стратегія включала в себе такі нові підходи як:
Ø розробка, впровадження нової політики продаж
Ø новий, сучасний підхід до ціноутворення та його
впровадження
Ø вибір нової стратегії взаємодії із зовнішнім середовищем,
цільовою аудиторією
Ø формування сучасної платформи надання послуг –
впровадження колцентру

Маркетингова стратегія
Впровадження маркетингової стратегії, яка була розроблена з урахуванням
міжнародного і європейського досвіду та рекомендацій в рамках проекту
Twinning, дозволило досягти наступних результатів

Створено відділ
маркетингу та
сектор комунікацій

Розроблено партнерську
програму та підписано 40
меморандумів

Підготовка курсів
для платформи
Prometheus

Співпраця з порталом
Дія.Бізнес: ми в довіднику
для підприємців та надаємо
безкоштовні консультації

Впровадження
сучасної IP телефонії
та CRM системи

Відкрито
власний
канал

Співпраця з TechReg,
UNIDO, GIZ

Впровадження Стратегії
проведено інвентаризацію стандартів в національному фонді
нормативних документів та відображено їх в бухгалтерському обліку
підприємства
систематизовано архів справ стандартів, виданих у попередні роки
оптимізовано роботу видавничо-поліграфічного відділу щодо
нормування праці робіт з редагування та підготовки стандартів до
видання, що дозволило зменшити заборгованість з видання стандартів
за рік на 30 %
додано додаткову інформацію в Каталог національних стандартів та
кодексів усталеної практики, зокрема назви нормативно-правових
актів, в яких є посилання на національні стандарти; позначення
Директив, які регламентують відповідні стандарти; відповідальний
технічний комітет за розроблення стандарту; дати останньої перевірки
національних стандартів
додано анотації до стандартів в Каталог та інтернет-магазин
створено новий сайт підприємства, який розміщено на домені gov.ua

Впровадження Стратегії

укладено 2 меморандуми про співробітництво з національними
органами інших країн, а саме з Північною Македонією та Єгиптом
та заплановано підписання з Туреччиною, Іспанією, Індією,
Португалією, Іраном
Велику увагу було приділено співпраці з міжнародними проектами,
зокрема GIZ та UNIDO:
Ø Проект GIZ надавав фінансову допомогу на видання стандартів.
Ø Завдяки UNIDO придбано обладнання новітньої ІР телефонії від
компанії Binotel та оновлено фасад будівлі.
успішно пройдено експертну місію TAIEX у сфері стандартизації та
технічних регламентів
розроблено та впроваджено Політику щодо відтворення та
розповсюдження офіційних копій нормативних документів в Україні
переглянуто підхід до ціноутворення на офіційні копії національних
стандартів

Впровадження Стратегії

Впровадження Політики, зростання попиту на послуги у сфері стандартизації,
а також налагодження співпраці з центральними органами виконавчої влади
та суб’єктами господарювання щодо фінансування робіт зі стандартизації
дозволило збільшити обсяг реалізації продукції та послуг підприємства.
Приріст обсягів продажів по напрямах діяльності у 2021 році
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Впровадження Стратегії
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Покращення фінансового стану підприємства забезпечило
сприятливі умови для формування необхідного ресурсного
забезпечення ДП «УкрНДНЦ» для подальшого розвитку та
виконання функціоналу національного органу стандартизації
введення з лютого нової організаційної структури та штатного
розпису підприємства, що дозволить збільшити заробітну плату на
30%
розбудова нової платформи інтернет-магазину
впровадження пілотного проекту «Маркування національних
стандартів та кодексів усталеної практики»
поглиблення міжнародної та регіональної співпраці, зокрема
щодо повноправного членства в CEN/CENELEC та розширення
співробітництва з національними органами інших країн
отримання національним фондом нормативних документів
статусу об’єкта національного надбання

Дякую за увагу!
Україна, 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2
тел.: +38 (044) 452–3396
факс +38 (044) 452–6907
e-mail: ukrndnc@uas.org.ua

