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Система оценки 

Система 

аккредитации
Система 

подтверждения 

соответствия

Система 

контроля 

качества

Надзорные 

системы

Метрология,

Стандартизация

Закон Украины 

«Об аккредитации 

органов 

подтверждения 

соответствия»

Законы Украины 

«О тех регламентах и 

оценке соответствия»

Законы Украины 

«О метрологии» 

«О стандартизации»

Постановления, решения 

приказы КМУ, органов 

власти

более чем 140 тыс. ГОСТ, ДСТУ……

ДержСтандарт
Технический 

регулятор

Технический регламент № 765 ЕС

Решение № 768 ЕС



Законодательство Украины в сфере оценки 

соответствия:

- Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; 

- Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"; 

- Закон України "Про стандартизацію"; 

- Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності"; 

-- Декрет Кабінету Міністрів України N 46-93 "Про стандартизацію і 

сертифікацію"; 

- Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний 

нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за 

їх порушення"; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211 "Про 

затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів 

(продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні"; 

- Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 01.02.2005 N 28 "Про затвердження Переліку 

продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні"; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_06_15/Z980113.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_05_17/T012407.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_12_01/T012408.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2007_05_31/T053164.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_09_08/KMD93046.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_01_19/KMD93030.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_12_24/KP971211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2007_09_13/RE10746.html


ДІЇ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ     (ISO/IEC 17007:2009)

Система 

чи схема 

оцінки 

відповід-

ності

Стан-

дарт

Сторони Функційний підхід (етапи) Нагляд
(частина 

оцінки

відпові-

дності)

Документперша друга* третя вибір визначення перевірка та 
підтвердження 

відповідності

Деклара-

ція
виробника

ISO/IEC 

17050
+ - - + + + - Декларація

відповідності

Сертифі-

кація

продукції

ISO/IEC 

17065
- - + + + + + Сертифікат

Сертифі-

кація СУ

ISO/IEC 

17021
- - + + + + + Сертифікат

Сертифі-

кація
персоналу

ISO/IEC 

17024
- - + + + + + Сертифікат

Інспекту-

вання

ISO/IEC 

17020
+ + + + + + - Звіт

Випробо-

вування

ISO/IEC

17025
+ + + + + + - Протокол

* Систему оцінки відповідності другою  стороною можна розробляти на підставі  декларації,  

підтвердження  чи сертифікації  або  прийняття  критеріїв  третьою  стороною.



Члены Евросоюза  (29 включая кандидатов)



Соглашения ЕС о свободной торговле

29 стран, из них
Грузия, Молдова, Украина Соглашение об ассоциации



Обязательные соглашения для принятия и внедрения,

требуемые ВТО

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.

Соглашение по сельскому хозяйству.

Соглашение по текстилю и одежде.

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм.

Соглашение по техническим барьерам в торговле.

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей.

Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка товаров).

Соглашение по предотгрузочной инспекции.

Соглашение по правилам происхождения.

Соглашение по процедурам импортного лицензирования.

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.

Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг).

Соглашение по защитным мерам.

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt94ru.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/tekstodezd.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/sanitar.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/tehbarier.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/torginvmer.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/VIIgensogl.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/predotgruz.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/proizhozd.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/importlicenc.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/subskomp.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/VIgensogl.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/speczasht.doc


Независимая 

оценка 

продукции, 

процессов 

и услуг

Рынок

Украины

Международные 

Рынки

W T O

Выполнение обязательных 

требований

Членами организации



УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони

{Щодо обсягу тимчасового застосування окремих частин цієї Угоди 

див. Вербальну ноту}

{Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014}

{Щодо тимчасового застосування з 1 січня 2016 року Угоди див. Лист Міністерства 

закордонних справ № 72/14-612/1-2980 від 30.11.2015}

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b50/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2


Глава 3

Технічні бар’єри у торгівлі

Стаття 56

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки 

відповідності

1. Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення 

відповідності з технічними регламентами ЄС та системами 

стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та 

ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та 

практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС-1.

__________
-1 Зокрема Рішення Європейського Парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року 

про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання Рішення Ради № 

93/465/ЄЕС та Регламент Європейського Парламенту і Ради № 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 

року про встановлення вимог для акредитації і ринкового нагляду, що стосується торгівлі 

продукцією, та анулювання Регламенту (ЄЕС) № 339/93.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b42
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_938


Глава 3

Технічні бар’єри у торгівлі

Стаття 56

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки 

відповідності

2. Для досягнення цілей, визначених у пункті 1, Україна повинна 

відповідно до графіку Додатка III до цієї Угоди:

i) імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства;

ii) здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї 

Угоди відповідно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі -

Угода АСАА), зазначеної у статті 57 цієї Угоди;

iii) запровадити ефективну та прозору адміністративну систему, яка необхідна для 

імплементації цієї Глави.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_013


Глава 3

Технічні бар’єри у торгівлі

Стаття 56

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності

3. Сторони повинні узгодити та дотримуватися графіку, визначеного у Додатку III

до цієї Угоди.

ДОДАТОК ІІІ

СПИСОК ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТЕРМІНІВ ДЛЯ ЙОГО 

ЗДІЙСНЕННЯ

1. Горизонтальне (рамкове) законодавство

1.1 Загальна безпека продукції
Графік: протягом 1 року з дати набрання чинності цією Угодою

1.2 Встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду, що 

стосується торгівлі продукцією  (протягом 1 року)

1.3 Загальна структура (система) маркетингу продукції (протягом 1 року)

1.4 Одиниці виміру (протягом 1 року)

1.5 Відповідальність за дефектну продукцію (протягом 1 року)



Перечень групп продукции и Директив ЕС, 

предусматривающих СЕ

Наименование  групп продукции Номер Директивы ЕС

Низковольтное оборудование 
(электротехнические и 
радиотехнические изделия, в т.ч. 
бытовые) (LVD)

2006/95/EC

Электромагнитная 
совместимость (EMC)

2004/108/EC

Машины и механизмы (MD) 2006/42/EC

Средства индивидуальной 

защиты (PPE)
89/686/EEC

Строительные изделия (CPD) Регламент 

№305/2011/ЕС

Оборудование, работающее под 
давлением (PED)

97/23/EC

Игрушки (TOYS) 2009/48/EC

Медицинское оборудование (MDD) 93/42/EEC

Активные имплантируемые 
медицинские изделия (AIMDD)

90/385/EEC

Наименование групп продукции Номер Директивы ЕС

Медицинские изделия in vitro (IVDD) 98/79/EC

Продукция для применения во 
взрывоопасных средах (ATEX)

94/9/EC

Измерительные приборы (MID) 2004/22/EC

Средства радиосвязи и 
телекоммуникационное оборудование 
(R&TTE)

1999/5/EC

Прогулочные суда (RCD) 94/25/EC

Лифты (LIFTS) 95/16/EC

Оборудование канатных дорог для
перевозки людей

2000/9/EC

Химические вещества (REACH) Регламент REACH

Автомобильная продукция (E-mark) 72/245/ЕЕС*2009/1

9/ЕС



Глава 3

Технічні бар’єри у торгівлі

Стаття 56

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки 

відповідності

5. Україна повинна утримуватися від внесення змін до горизонтального 

законодавства та законодавства з питань торгівлі в секторах….

8. Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як 

національні стандарти, 

Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні 

стандарти, зокрема застосування міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ), 

розроблених до 1992 року. 



Законодавство ЕС щодо безпеки 

продукції та будівельних матеріалів

Строительные изделия и материалы, должны быть пригодны для их 

использования по назначению и соответствовать таким показателям как:

• механическая прочность и стабильность, пожаробезопасность, 

соответствовать гигиеническим нормам, безопасны в использовании, 

защита от шума, экономить энергетические ресурсы и сохранять 

тепло.



Законодавство ЕС щодо безпеки 

продукції та будівельних матеріалів

– Регламент (ЄС) N 765/2008  Європейського Парламенту та Ради,  

що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо 

реалізації продукції від 09.07.2008

– Рішення № 768/2008/ЕC Європейського Парламенту та Ради по 

встановленню загальних правил торгівлі товарами від 09.07.2008

– Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради 

щодо безпеки будівельних матеріалів

– Регламент (ЄС) №1907/2006 Європейського Парламенту та Ради 

від 18.12.2006 щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження 

хімічних речовин

– Комплект гармонізованих європейських стандартів (hEN). 

Єврокоди - єдиний підхід до проектування конструкцій будівельних 

об’єктів

– ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 

жовтня 2012 р. про енергоефективність

– ДИРЕКТИВА 2010/31/EC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 

19 травня 2010 р. про енергозбереження будівель



Европейские и международные стандарты строительной сферы

1. Harmonised Standards Building Materials - 540 стандартов

2. Строительные стандарты в ЕС, Еврокоды – 63 стандарта

EN 1990 EUROCODE 0 Основные положения по проектированию несущих конструкций

EN 1990:2002 Еврокод. Основные положения по проектированию строительных конструкций

EN 1991 EUROCODE 1 Несущие конструкции. Воздействия на конструкции

EN 1992 EUROCODE 2 Железобетонные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры.

EN 1993 EUROCODE 3 Стальные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры

EN 1994 EUROCODE 4 Железобетонные комбинированные конструкции.

EN 1995 EUROCODE 5 Деревянные конструкции.

EN 1996 EUROCODE 6 Каменная кладка.

EN 1997 EUROCODE 7 Геотехника. 

EN 1998 EUROCODE 8 Проектирование сейсмоустойчивых строительных конструкций

EN 1999 EUROCODE 9 Алюминиевые конструкции.

3. Международные строительные стандарты – около 400 стандартов

4. Решения (Decision) по строительной Директиве 89/106/ЕЕС - 66

5. Сертификация обоев, покрытия для стен. 14

6. Испытания (тестирование, сертификация) лаков и краски - 35



Thank you for the attention!


