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ВСТУП

Україна з 2008 р. є членом СОТ. Для набуття членства в цій органі-
зації, що займається глобальними проблемами міжнародної торгівлі, 
Україна зобов’язалася дотримуватися вимог і правил, які вимагає СОТ. 
Україна претендує стати членом Європейського Союзу, а для цього також 
необхідно адаптувати українське законодавство щодо технічного регулю-
вання із законодавством ЄС.

Ураховуючи постійне зростання обсягів міжнародної торгівлі, СОТ 
і ЄС вимагають від усіх торгових партнерів (країн-членів СОТ і ЄС) усу-
нення технічних бар’єрів, що досягається формуванням національних 
систем технічного регулювання. 

Зміст поняття «технічне регулювання» в різних державах та органі-
заціях закріплюється на законодавчому рівні і може дещо розрізнятися.

В Україні до системи технічного регулювання (СТР) належать такі 
сфери діяльності: стандартизація, сертифікація (оцінювання відповід-
ності), метрологія, акредитація, ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції вимогам технічних регламентів (ТР).

У посібнику приведена інформація щодо етапів створення кожної 
сфери діяльності, що входить до СТР в Україні, відповідності кожної зі 
сфер вимогам СОТ і законодавству ЄС, а також заходів, які необхідно 
здійснити або здійснюються у цих сферах з метою максимального набли-
ження до вимог СОТ та ЄС.

В Україні проведена значна робота щодо впровадження СТР вимог 
СОТ та адаптації із законодавством ЄС. Проте не всі завдання вдалось 
вирішити, тому процес удосконалення й досі триває. Особливо велика 
робота проведена у період 2014–2019 рр.

Наявна в закладах вищої освіти навчально-методична література із 
цих питань здебільшого застаріла й потребує оновлення. Цьому сприяє 
інформація, представлена в посібнику, оскільки під час його підготовки 
враховано зміни, що були здійснені останнім часом.
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Головна мета посібника — ознайомити студентів із сучасним станом 
СТР України, її недоліками, показати, що вже зроблено з метою реформу-
вання та що планується зробити на найближчу перспективу з урахуван-
ням світового досвіду та вимог ЄС до побудови сучасної СТР.

Засвоєння матеріалу, викладеного в посібнику, сприятиме підвищенню 
рівня знань та набуття розуміння необхідності дотримання міжнародних 
і європейських правил організації технічного регулювання в державі 
з метою розширення доступу української продукції на світові ринки. 

Посібник буде корисним для здобувачів закладів вищої освіти, викла-
дачів, а також фахівців, які займаються питаннями стандартизації, серти-
фікації, оцінювання відповідності, акредитації, метрології.
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РОЗДІЛ 1  
Загальні відомості про технічне регулювання

1.1 Трактування термінів «технічне регулювання»  
та «технічна гармонізація»

Членство України у Світовій організації торгівлі (СОТ) (2008) зобов’я-
зує виконувати вимоги СОТ щодо усунення технічних бар’єрів у торгівлі 
(ТБТ), що є дуже важливим для вирішення питань вільної зони торгівлі. 
Технічні бар’єри створюються такими сферами діяльності: стандартиза-
ція, сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація органів з оці-
нювання відповідності, метрологія і метрологічна діяльність, ринковий  
нагляд і контроль, що є складовими системи технічного регулювання 
(СТР). Для запобігання створення ТБТ у цих сферах в Україні здійс-
нюється технічне регулювання, передбачене законами, нормативно- 
правовими актами та іншими документами.

Значний внесок у поняття технічного регулювання та його практичне 
застосування зроблено Європейським Союзом. Для реалізації мети щодо 
створення в 1992 р. Спільного європейського ринку розроблено та впро-
ваджено технічні регламенти, які містять вимоги до безпечності продук-
ції для життя і здоров’я громадян, навколишнього середовища.

Згідно із Законом України «Про технічне регулювання та оцінку від-
повідності» (2015) технічне регулювання — це правове регулювання від-
носин у сферах визначення та виконання обов’язкових вимог до характе-
ристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, 
а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та / або 
державного ринкового нагляду (контролю). 

У багатьох країнах поняття терміна «технічне регулювання» також 
закріплено на законодавчому рівні і його зміст розрізняється. Наприклад, 
у країнах СНД згідно з «Угодою про проведення узгодженої політики 
в галузі технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів» 
трактується наступним чином: «технічне регулювання — це правове  



12

Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі

і нормативне регулювання в галузі розробки і застосування технічних 
регламентів, стандартів, оцінювання (підтвердження) відповідності, 
державного контролю (нагляду), що здійснюється відповідно до законо-
давства держави Сторони міжнародних договорів».

Законом РФ визначено: «технічне регулювання — правове регулю-
вання відносин в галузі встановлення, застосування та виконання обов’яз-
кових вимог до продукції чи до пов’язаних з ними процесів проєктування 
(зокрема пошук), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, 
експлуатації, збереження, перевезення, реалізації й утилізації, а також 
у галузі встановлення і застосування на добровільній основі вимог до 
продукції, процесів проєктування (зокрема пошук), виробництва, будів-
ництва, монтажу, налагодження, експлуатації, збереження, перевезення, 
реалізації й утилізації, виконання робіт чи надання послуг і правове регу-
лювання відносин у галузі оцінювання відповідності». 

Термін «технічне регулювання», крім законодавчих та норматив-
них документів, усе частіше зустрічається як у спеціальній літера-
турі, так і в засобах масової інформації. Цей термін широко вжива-
ється в документах міжнародних організацій зі стандартизації (ISO, 
IEC), Світової організації торгівлі, регіональних організацій із стан-
дартизації (CEN, CENELEC, МДР). В OECD (Organization of economic 
cooperation and development — Організація економічного співробіт-
ництва та розвитку) технічне регулювання визначають як установ-
лення вимог стандартів та контроль за їхнім дотриманням з метою 
забезпечення технічної сумісності продукції та безпеки громадян  
й охорони довкілля. 

Є й інші трактування цього терміна, як установлення вимог стандар-
тів і контроль за їх дотриманням. Під технічним регулюванням розумі-
ють документи, що прийняті державою та встановлюють технічні вимоги 
до продукції або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт чи 
інші документи. Технічне регулювання може визначати види продукції, 
що допускається чи не допускається на ринок, а також регламентує обсяг 
випуску такої продукції. Отже, трактування терміна «технічне регулю-
вання» визначає основні складові та різний підхід до формування СТР 
у кожній країні. 

Таким чином, трактування терміна «технічне регулювання» визначає 
основні складові та різний підхід до формування СТР.

Система технічного регулювання конкретної країни змінюється 
залежно від її економічних реалій, відповідно її стан свідчить про  
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технічний прогрес країни, конкурентоспроможність її продукції, а також 
про репутацію й технічну спроможність виробників та оцінювачів від-
повідності. Ця система утворює своєрідний трикутник, основою якого 
є стандартизація та метрологія, серединою — оцінювання відповідно-
сті, а вершиною — акредитація органів з оцінювання відповідності, яка 
гарантує технічну компетентність оцінювачів відповідності. Типові ком-
поненти технічних бар’єрів наведені на рис. 1.1. 

Компоненти 

Визначення аспектів безпечності 
(Технічні регламенти, стандарти, 
положення про реалізацію продукції)

Ринковий нагляд (забезпечення 
розміщення на ринку лише безпечної 
продукції) 

Оцінка відповідності (перевірка 
безпечності продукції на стадії
проєктування та виробництва)

Технічні бар’єри 

Методи контролю якості продукції та
коригувальні заходи є різними

Методи перевірки є різними
(нееквівалентні) Установи, що 
здійснюють повірку, не мають
взаємного визнання

Вимоги щодо безпечності, стандарти 
та інші положення є різними 
(нееквівалентні)

Рисунок 1.1 — Типові компоненти технічних бар’єрів

Розвинуті країни світу докладають дедалі більше активних зусиль 
щодо протидії негативному впливу нетарифних бар’єрів у торгівлі через 
гармонізацію та взаємне визнання у сфері технічного регулювання тор-
гівлі та санітарних і фітосанітарних заходів.

Технічна гармонізація — це сумісність технічних вимог та процедур 
різних країн (гармонізація технічних вимог до виробництва, реєстрації, 
маркування промислової продукції тощо). 

Технічна гармонізація досягається наявністю в країні сучасної сис-
теми технічного регулювання, яка відповідає загальновизнаним міжна-
родним нормам і правилам, насамперед Світової організації торгівлі та 
Міжнародних організацій зі стандартизації.

Отже, розвиток системи технічного регулювання є базовою вимогою 
інтеграції країни у світовий економічний простір та підвищення конку-
рентоспроможності її економіки.
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1.2 Значення технічного регулювання для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Задекларовані Україною євроінтеграційні цілі вимагають привести 
державну систему технічного регулювання у відповідність до міжна-
родних і європейських вимог. Реформа системи технічного регулю-
вання в Україні має стратегічне значення в розбудові простору вільної 
торгівлі, спільного з Європейським Союзом (ЄС) та іншими країнами 
світу. Інтеграція до європейських структур шляхом набуття асоційова-
ного, а згодом і повного членства в ЄС, виступає стратегічним курсом для 
України. Призначення технічного регулювання — максимальна міжна-
родна уніфікація процедур підтвердження якості, безпечності й сумісно-
сті продукції, за максимального охоплення всіх галузей і різноманітних 
чинників біотехногенних загроз, у процесі виробництва, надання послуг 
чи утилізації відходів і викидів.

Становлення та реформа національної системи технічного регулю-
вання України полягала у відтворенні регуляторних норм ЄС та при-
веденні законодавчої і нормативно-правової бази у відповідність до 
Директив Європейського Парламенту і Ради ЄС. За європейським зраз-
ком в Україні створено чотири незалежних агентства, кожне з яких від-
повідає за окрему сферу: метрологія; стандартизація; ринковий нагляд та 
захист прав споживачів; оцінювання відповідності. 

Усі складові сфери системи технічного регулювання демонструють 
тенденцію до уніфікації, одночасно надаючи додаткової гнучкості вироб-
никам, які суворо конкурують між собою.

Основоположним нормативним правовим документом у сфері техніч-
ного регулювання є Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності». 

Цей Закон визначає повноваження органів виконавчої влади у сфері 
технічного регулювання, правові та організаційні засади розроблення, 
прийняття й застосування технічних регламентів і передбачених ними 
процедур оцінювання відповідності, а також здійснення добровільного 
оцінювання відповідності. 

Значення технічного регулювання відображено на рис. 1.2.
Отже, ефективне правове регулювання відносин у сфері технічного 

регулювання щодо забезпечення високої якості і безпечності продукції, 
робіт, послуг в Україні сприяє розширенню експорту та розвиткові еко-
номіки країни. 


