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Програма'підтримки'секторального'розвитку'
'“Сприяння'взаємній'торгівлі'між'Україною'та'Європейським'

'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!
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Наближення'української'системи'технічного'
регулювання'до'системи'Європейського'Союзу''

Внесок'Проекту'ЄС'
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'“Сприяння'взаємній'торгівлі'між'Україною'та'Європейським'

'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

ЗМІСТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
!  Ключові!аспекти!системи!технічного!регулювання!!
!  Потреба!в!гармонізації!як!засобу!для!усунення!

технічних!бар’єрів!у!торгівлі!!

!    Новий!підхід!Європейського!Союзу!
!  Напрямки!реформування!української!системи!

технічного!регулювання!!

!  Внесок!технічної!допомоги!ЄС!

!

!
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Система'технічного'регулювання'промислової'продукції'

Наявність великої кількості:!
!   Регламентів, стандартів, процедур контролю та 
адміністративних положень, що застосовуються до 
продукції на етапі виробництва та реалізації.  
!   Інституційні та адміністративні структури (органи зі 
стандартизації, оцінки відповідності, акредитації, 
метрології та ринкового нагляду), які забезпечують 
впровадження регламентів.!

!
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ЦІЛІ'ТА'ЗАВДАННЯ'СИСТЕМИ'ТЕХНІЧНОГО'РЕГУЛЮВАННЯ'

АСПЕКТИ'
БЕЗПЕЧНОСТІ'

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ'ВПРОВАДЖЕННЯ'ЕКОНОМІЧНОЇ'
ПОЛІТИКИ'

Забезпечення!

розміщення!на!

ринку!продукції,!

безпечної!для!

споживачів,!

користувачів!та!

навколишнього!

середовища!

На!національному!рівні: 
"  Стимулювання!

інновацій!

"  Підвищення!
конкуренції,!

диференціація!

продукції!

"  Скорочення!
виробничих!витрат!

!!!

На!міжнародному!рівні:!

Сприяння!розвитку!

торгівлі, шляхом 
усунення&технічних&
бар'єрів&у&торгівлі&
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'
Виникнення'технічних'бар'єрів'у'торгівлі'
! !Технічні!бар'єри!у!торгівлі!виникають,!коли!постають!
вимоги!забезпечення!безпеки!для!запобігання!імпорту!

продукції,! яка! виготовлена! та! сертифікована! не! у!

в ідпов ідност і! з! нац іональними! техн ічними!

регламентами.!!
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Система'технічного'регулювання:'
типові'компоненти'та'виникнення'ТБТ''

'ТИПОВІ!ФУНКЦІЇ!ТР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТЕХНІЧНІ!БАР’ЄРИ!

1.'Визначення'аспектів'безпечності:'
(Технічні!регламенти,!стандарти)!

!

!!

Акредитація'
!

Ринковий'нагляд!
!

Вимоги' щодо' безпечності' ' та'
с т а н д а р т и ' є ' р і з н и м и' ( н е'
еквівалентними)''
!

!!
Методи' перевірки  є' різними' ' (не'
еквівалентними)'

!

Органи' акредитації' не' мають'
взаємного'визнання'
!

Методи' контролю' та' підстави' для'
здійснення' корегувальних' заходів' є'
різними!
!!

Оцінка відповідності'
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'

!

Вільна' торгівля' є' основним' елементом' Угоди' про'
асоціацію'між'Європейським'Союзом'і'Україною.'

Усунення' технічних' бар'єрів' можливе' через'
регуляторне' наближення' до' системи' ЄС,' яка'
називається'«Новим&підходом».&

!
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'
Очікувані'переваги'від'регуляторного'наближення'
! !Доступ!української!продукції!до!ринку!ЄС!на!умовах,!
що!діють!для!держав_членів!ЄС. 
 
! ! Повне! визнання! українських! установ,! що! належать!
до!системи!технічного!регулювання. ! 
 
!  ! Україна! стане! членом! європейської! системи!
ринкового!нагляду.  

!
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Deep'and'Comprehensive'Free'Trade'Area'(DCFTA)!!
'

Виникнення'та'завдання!

! У! 1985! році! розпочалося! реформування! системи! технічного!
регулювання!ЄС.!!

! Завдання:! прискорити! процес! гармонізації! Технічних!
регламентів з!метою!створення!єдиного!ринку!в!Європі. !

! Процес! гармонізації! завершився! у! 1993! році! та! дістав! назву!
“Новий!підхід”. 

!

Новий'підхід'Європейського'Союзу'
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'

Основні'принципи'Нового'підходу'–'об’єкт'регулювання'

1.  Лише!та!продукція,!що!становить!певний!рівень!ризику,!регулюється!
на!рівні!ЄС! !!

!Це!приблизно!25!груп!видів!продукції,!що!різняться!від!простих!
! електричних! побутових! приладів! до! достатньо! складних! машин,!
медичних!!
приладів!тощо.!

2.  Об'єкт!регулювання:!
_!регулювання!не!стосується!безпосередніх!приписів!щодо!того,!як!
!продукція!має!бути!спроектована!та!виготовлена!
!
_!Натомість!воно!встановлює!вимоги!щодо!експлуатаційних!
! характеристик,! пов'язаних! з! безпечністю! продукції,! по! відношенню! до!
ризиків!
!

!

'
!!

!
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'

Основні'принципи'Нового'підходу'w'стандарти'
!

3.  Стандарти! розробляються! незалежними! органами! зі!
стандартизації!з!мінімальним!втручанням!з!боку!держави!та!
є!добровільними.!!

! !!Якщо!виробник!використовує!стандарти,!то!вважається,!що!
його!продукція!відповідає!встановленим!вимогам!щодо!
!безпечності!
!
! !В!іншому!випадку!виробник!вправі!використовувати!свої!
!власні!технології,!але!тоді!на!нього!покладається!тягар!
!доведення!відповідності!вимогам!щодо!безпечності!

!

!

!

!!

!
Програма'підтримки'секторального'розвитку'
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'

Основні'принципи'Нового'підходу'–'оцінка'відповідності&

4.! Рівень! складності! процедур! оцінки! та! підтвердження! відповідності! продукції! вимогам!

безпечності! на! етапі! виробництва!продукції! є! пропорційним! ступеню!ризику,!що! становить!

продукція!

!

Для! простої! продукції! з! низьким! ступенем! ризику! оцінка! та! підтвердження! здійснюються!

виробником!

!

Лише! для! продукції! з! високим! ступенем! ризику! оцінка! та! підтвердження! здійснюються!

зовнішніми!спеціалізованими!організаціями!–!органами!з!оцінки!відповідності!

!

5.! Оцінка! відповідності! та! підтвердження! не! здійснюються! виключно! державою,! це! вправі!

здійснювати!й!органи!з!оцінки!відповідності!приватної!форми!власності.!!

 
!!

!
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'

'

Реформування'української'системи'технічного'регулювання'
!

Реформування!системи!технічного!регулювання!у!триває!понад!
13!років!та!охоплює:!
! Горизонтальне& законодавство,! що! регулює! функції! системи!
технічного!регулювання.!
! Приведення! 25& секторальних& Технічних& регламентів! у!
відповідність!з!Директивами!Європейського!Союзу.!!
! Затвердження!європейських&гармонізованих&стандартів!в!Україні.!!
! Взаємне! визнання ! інституційних& структур,& що! забезпечують!
функціонування!системи!технічного!регулювання.!!

!!

!
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Співпраця'з'ЄС'
'
!  Співпраця! з! ЄС! триває! постійно! протягом! усього! процесу!

реформування!!

!  Нещодавнім! і! найбільш! важливим! аспектом! у! співпраці! є!
Програма!підтримки!галузевої!політики!

!  Програма! створена! з! метою! виконання! вимог! Угоди! про!
асоціацію.!

!!!

!
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'

'

Програма'підтримки'галузевої'політики'
!!

! Завдання!
Впровадити!заходи!у!сфері!політики!з!метою!усунення!технічних!
бар'єрів!у!торгівлі!між!ЄС!та!Україною!з!огляду!вимог!глибокої!та!
всеосяжної!зони!вільної!торгівлі.!
!!
! Зобов'язання'сторін'
" ЄВРОПЕЙСЬКИЙ!СОЮЗ!
Надання! фінансової! допомоги! у! розмірі! 39! млн.! євро! шляхом!
перерахування!коштів!до!бюджету!України!!
!
" УКРАЇНА!
Гармонізація! системи! технічного! регулювання! (для! нехарчової!
продукції)!з!системою!ЄС!
!
!!

!

Програма'підтримки'секторального'розвитку'
'“Сприяння'взаємній'торгівлі'між'Україною'та'Європейським'

'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

'

'

Програма'підтримки'галузевої'політики'–'напрямки'
!!

1.!НАБЛИЖЕННЯ!ЗАКОНОДАВЧИХ!РАМОК!

2.!ПРИЙНЯТТЯ!ЄВРОПЕЙСЬКИХ!І!МІЖНАРОДНИХ!СТАНДАРТІВ!

3 .! МОДЕРНІЗАЦІЯ! МАТЕР ІАЛЬНО_ТЕХНІЧНОЇ! БАЗИ!
ЛАБОРАТОРІЙ!4.!РОЗВИТОК!СИСТЕМИ!РИНКОВОГО!НАГЛЯДУ!
5.!ПОСИЛЕННЯ!ІНСТИТУЦІЙ!

!  Створення!нового!незалежного!Національного!органу!зі!стандартизації,!
!  Повне! членство! Національного! агентства! з! акредитації! в! європейському!

форумі!з!акредитації!

!  Посилення!потенціалу!органів!оцінки!відповідності!!!!!
!

!

!!

!
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'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!
'

ОТРИМАНІ'РЕЗУЛЬТАТИ'(1)'
Регуляторні'рамки'
_  Прийняті! основні! закони! про! ринковий! нагляд,! загальну!

безпечність! продукції,! акредитацію! органів! оцінки!
відповідності,! відповідальність! виробників! за! дефектну!
продукцію;!

_  Важливо! зазначити:! новий! Закон! «Про! стандартизацію»! та!
Закон! «Про! метрологію! та! метрологічну! діяльність»!
затверджені!ВРУ!5!червня!2014!р.!!

_  Закон! «Про! Технічні! регламенти! та! оцінку! відповідності»!
зареєстрований!у!ВРУ;!

_  Секторальне! законодавство! повністю! приведене! у!
відповідність!з!законодавством!ЄС!у!сфері!низьковольтного!
електричного! обладнання,! електромагнітної! сумісності,!
безпеки!машин!і!механізмів.!!

!

!

!

!!

!
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'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

'

ОТРИМАНІ'РЕЗУЛЬТАТИ'(2)'
!

Інституційні'рамки'
'

!  Значні!інституційні!зміни!
!  Р о зм еж у в а н н я! ф у н к ц і й! а к р е д и т а ц і ї ,!

стандартизації,!оцінки!відповідності!та!ринкового!
нагляду,!що!дозволило!усунути!конфлікт!інтересів!

!  Створено!органи!ринкового!нагляду!
!  НААУ! досягло! значних! результатів! у! взаємному!

визнанні!
!

!

!

!!

!
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'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

'

Що'залишилося'зробити?'
'
_  Прийняти! підзаконні! акти! у! сфері! стандартизації! та!

метрології!

_  Прийняти! Технічні! регламенти,! приведені! у! відповідність! з!
європейськими!Директивами!Нового!підходу!!

_  Створити'новий'Національний'орган'зі'стандартизації''
_  Прийняти' європейські' гармонізовані' стандарти' як'

українські'національні'стандарти''
_  Підготувати! українську! інфраструктуру! оцінки! відповідності!!

до!визнання!на!європейському!рівні.!!

!

!

!!

!
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Верховною Радою України  
05 червня 2014 року прийнято  
Закон України № 1315-VII  

“Про стандартизацію“ (далі – Закон), 
розроблений Мінекономрозвитку, який 
наразі готується на підпис Президентові 

України 



!  Верховною Радою України 09.04.2014 
прийнято Закон України № 1193-VII “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення кількості 
документів дозвільного характеру“,        
пунктом 38 розділу І якого виключено        

статті 4-9 Декрету Кабінету Міністрів України             
“Про стандартизацію і сертифікацію“ (далі – 
Декрет), тобто скасовано положення Декрету, 
якими було передбачено, зокрема обов’язкові 
вимоги стандартів та державна реєстрація 

стандартів та технічних умов 

Закон України   
“Про стандартизацію“ 
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Законом передбачено: 
!  утворення та функціонування єдиного національного органу 
стандартизації: 

!  – функції національного органу стандартизації виконуватиме 
державне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері стандартизації. 

!  – до повноважень національного органу стандартизації 
передаються: організація та координація діяльності у сфері 
стандартизації, затвердження програми робіт із стандартизації, 
прийняття та скасування національних стандартів (у тому числі 
у сфері будівництва), утворення, припинення діяльності 
технічних комітетів стандартизації та координація їх 
діяльності, представлення інтересів України в міжнародних та 
регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з 
національними органами стандартизації інших держав; 
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!  удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації: 
!  – запроваджуються два рівня стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, 

який приймає стандарти:  національні стандарти, прийняті національним органом 
стандартизації та стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, 
установами та організаціями (далі – підприємства); 

!  – відміняється галузева стандартизація, у зв’язку з чим, протягом 15 років 
центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності 
та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з 
метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи 
скасовування; 

!  – не допускається погодження проектів національних стандартів з державними 
органами; 

!  – не допускається нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із 
розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов, 
відміна їх державної реєстрації; 

!  – скасовується обов’язковість застосування національних стандартів. Національні 
стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли 
обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. 
Забезпечується  вільний  доступ  до  текстів національних  стандартів, 
застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим, шляхом їх 
розміщення на офіційному веб-сайті національного органу стандартизації  

Закон України   
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!  У разі набрання чинності цим Законом 
передбачається повне впровадження принципу 
добровільного застосування стандартів, що 
відповідає європейській та міжнародній практиці 
та зобов’язанням України як члена Світової 
організації торгівлі. 

!  Реалізація Закону забезпечить удосконалення 
правових та організаційних засад національної 
стандартизації, спрямованих на приведення її у 
відповідність до європейської моделі та 
дерегуляцію у визначеній сфері  
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      Стаття 1. Визначення термінів 
      Угодою про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі визначено, 
що загальні терміни з стандартизації повинні мати значення, що закріплені 
їх визначеннями, які прийнято в системі Організації Об'єднаних Націй та 
міжнародними органами стандартизації з урахуванням контексту, у якому 
вони використовуються, та у світлі завдань і мети цієї Угоди. 

!  Україна є повноправним членом: 
!  Міжнародної організації зі стандартизації (ISO); 
!  Міжнародної електротехнічної комісії (IEC); 
!  Україна є афілійованим  членом: 
!  Європейського комітету з стандартизації (CEN); 
!  Європейського комітету з стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC).  
!  Настановою міжнародних організацій зі стандартизації ISO/IEC Guide 2:1996 

«Стандартизації і суміжні види діяльності. – Загальний словник» (далі – 
Настанова) визначені  такі терміни та їх поняття: «стандартизація», 
«стандарт», «національний орган стандартизації» та  «консенсус». 

!  Зазначені терміни та їх визначення наведені у Законі відповідно до Настанови. 
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!  Щодо терміну “стандартизація“ 
У Законі України  “Про 
стандартизацію“  

У Законі України  “Про 
стандартизацію“ (нова редакція) 

стандартизація – діяльність, що полягає 
у встановленні положень для 
загального і багаторазового 
застосування щодо наявних чи 
можливих завдань з метою досягнення 
оптимального ступеня впорядкування у 
певній сфері, результатом якої є 
підвищення ступеня відповідності 
продукції, процесів та послуг їх 
функціональному призначенню, 
усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню 
науково-технічному співробітництву;  

стандартизація – діяльність, що полягає 
в установленні положень для 
загального та неодноразового 
використання стосовно наявних чи 
потенційних завдань і спрямована на 
досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості в певній сфері;  
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!  Щодо терміну “стандарт“  
У Законі України  “Про 
стандартизацію“  

У Законі України  “Про 
стандартизацію“ (нова редакція) 

стандарт – документ, розроблений на 
основі консенсусу та затверджений  
уповноваженим органом, що встановлює 
призначені для  загального і 
багаторазового використання правила, 
інструкції або характеристики, які 
стосуються діяльності чи її результатів, 
включаючи  продукцію, процеси або 
послуги, дотримання яких є  
необов'язковим. Стандарт може 
містити вимоги до термінології, 
позначок, пакування, маркування чи 
етикетування, які застосовуються до 
певної продукції, процесу чи послуги;  

стандарт – нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий 
визнаним органом, що встановлює для 
загального і неодноразового 
використання правила, настанови або 
характеристики стосовно діяльності чи її 
результатів, та спрямований на 
досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості в певній сфері;  
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Стаття 2. Сфера дії Закону  

Дія цього Закону не поширюється на санітарні 
заходи безпечності харчових продуктів, 
ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, 
будівельні норми, лікарські засоби, стандарти 
медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки 
майна, освіти та інші соціальні стандарти, 
передбачені законодавством.  
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Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:  

1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної 
практики (виключенні слова – вільний вибір стандартів);  

2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з 
урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;  

3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;  

4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено 
нормативно-правовими актами;  

5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;  

6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;  

7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;  

8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як 
національних;  

9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;  

10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації;  

11) прийняття і дотримання суб’єктами  стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та 
застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до 
Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.  
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Стаття 6. Нормативні документи  
1. Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні 
документи, вони поділяються на:  
1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті 
національним органом стандартизації;  
2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті 
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють 
стандартизацію.  
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Стаття 8. Суб’єкти стандартизації  

1. Суб’єктами стандартизації є:  
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації;  
2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері стандартизації;  
3) національний орган стандартизації;  
4) технічні комітети стандартизації;  
5) підприємства, установи та організації, що здійснюють 
стандартизацію.  
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Стаття 11. Національний орган стандартизації 

1. Функції національного органу стандартизації виконує 
державне підприємство, що не підлягає приватизації, 
утворене центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері стандартизації.  
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Стаття 11. Національний орган стандартизації 

Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї 
діяльності. 
2. До повноважень національного органу стандартизації належить: 
1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування 
та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до 
цього Закону; 
2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та 
змін до них відповідно до цього Закону; 
3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з 
відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики; 
4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них щодо: 
     процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них; 
критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації; 
процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації; 
5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству; 
6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних 
досягнень науки і техніки; 
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7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації; 
8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, 

визначення сфери їх діяльності; 
9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації; 
10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики, що 

розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями стандартизації, членом 
яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких 
організацій або відповідними договорами, а також забезпечення врахування інтересів України під 
час провадження зазначеної діяльності; 

11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, 
постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами; 

12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних 
стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів 
таких документів; 

13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після схвалення керівною радою на 
розгляд до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері стандартизації, та оприлюднення на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня 
схвалення цього звіту керівною радою, але не пізніше 1 квітня наступного за звітним року. 

Стаття 11. Національний орган стандартизації 
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Стаття 13. Керівна рада 
! 1. Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу 
стандартизації та формується на паритетних засадах з представників: 
! 1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації, інших 
центральних органів виконавчої влади та державних органів; 
! 2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та 
інженерних товариств (спілок); 
! 3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі 
суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій 
роботодавців та їх об’єднань; 
! 4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів); 
! 5) інших громадських об’єднань та професійних спілок. 
! Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських 
засадах. 
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Стаття 14. Комісія з апеляцій 
! 1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися 
до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері 
стандартизації. 
! Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики 
чи його проекту. 
! Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду. 
! 2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного 
органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про 
підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органу стандартизації усунути 
виявлені порушення. 
! Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі. 
! 3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку. 
! 4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи. 
! До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу 
стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, якщо він 
перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або 
за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена. 
! 5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність. 
! 6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері стандартизації. 
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Стаття 15. Технічні комітети стандартизації 
! Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи. 
! 5. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів 
усталеної практики надають відповідні технічні комітети стандартизації, 
а в разі їх відсутності - національний орган стандартизації. 
! 6. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує 
національний орган стандартизації. 
! 7. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів 
стандартизації здійснюють їх секретаріати. 
! Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються 
національним органом стандартизації на організацію, що є юридичною 
особою - резидентом України та офіційно заявить про намір виконувати 
функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно 
та фінансово забезпечити його діяльність. 
! Національний орган стандартизації може виконувати функції 
секретаріату технічних комітетів стандартизації. 
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Стаття 16. Підприємства, установи та організації, 
що здійснюють стандартизацію 

! 1. Підприємства, установи та організації мають 
право у відповідних сферах діяльності та з 
урахуванням своїх господарських і професійних 
потреб організовувати та виконувати роботи із 
стандартизації, 
! 2. Стандарти, кодекси усталеної практики та 
технічні умови, прийняті підприємствами, 
установами та організаціями, застосовуються 
на добровільній основі.  



Закон України   
“Про стандартизацію“ 

05 червня 2014 року № 1315-VII 

Стаття 17. Основні засади розроблення національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них 

! 4. У разі прийняття європейського стандарту як 
національного забезпечується ідентичність національного 
стандарту відповідному європейському стандарту. З дня 
набрання чинності національним стандартом, що є 
ідентичним європейському стандарту, повинен бути 
скасований національний стандарт, положення якого 
суперечать положенням відповідного національного 
стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.  

Закон України   
“Про стандартизацію“ 

05 червня 2014 року № 1315-VII 

Стаття 21. Прийняття і скасування національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них 

! 1. Проекти національних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них не підлягають погодженню з 
центральними органами виконавчої влади, іншими 
державними органами. 
! 4. За пропозиціями заінтересованих сторін національний 
орган стандартизації у разі необхідності встановлює строк 
одночасної дії прийнятого національного стандарту чи 
кодексу усталеної практики та чинного національного 
стандарту чи кодексу усталеної практики на один і той 
самий об’єкт стандартизації. 
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Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів 
усталеної практики 

! 1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики 
застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших 
документах. 
! 2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики 
застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо 
обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими 
актами. 
! 3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на 
офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів 
усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена 
нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 
календарних днів з дня набрання ними чинності з безоплатним 
доступом до них. 
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Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації 
стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів 

! 1. Кошти, одержані від реалізації національних, 
регіональних, міжнародних стандартів, кодексів усталеної 
практики та розроблених національним органом 
стандартизації каталогів, у повному обсязі 
спрямовуються на виконання робіт з національної 
стандартизації та розвиток науково-технічної бази.  
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Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації 
! 1. Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з 
розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, у 
тому числі національних, та технічних умов, участю в 
роботі міжнародних та регіональних організацій 
стандартизації, належать до витрат, пов’язаних з 
науково-технічним забезпеченням їх господарської 
діяльності. 
! 5. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт 
з національної стандартизації встановлюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації.  
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!  2) абзац четвертий частини першої статті 15 
Закону України "Про захист прав 
споживачів" (Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р.,     № 7, ст. 84; 2010 р., № 9, ст. 
84) виключити; 
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!  3. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними 
органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві 
стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ) (далі - 
галузеві нормативні документи) застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, 
національні стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не 
більш як 15 років з дня набрання чинності цим Законом. 

!  Протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом центральні органи виконавчої 
влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень: 

!  перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи; 
!  установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних 

документів; 
!  брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що 

здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членами яких вони є чи з 
якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або відповідних 
договорів; 

!  видавати і розповсюджувати галузеві нормативні документи, каталоги галузевих 
нормативних документів, документи спеціалізованих міжнародних та регіональних 
організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членами 
яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або 
відповідних договорів, а також делегувати зазначені повноваження іншим особам. 
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 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

3 

Дизайн'IT'системи'для'стандартів'в'ДП'

«УкрНДНЦ»'

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

4 

Основні'характеристики'S\MIS''

!  Зареєстровані! користувачі! можуть! працювати! з/
проглядати! інформацію!про!стандарти!без!фахівців!з!

підтримки!системи!!

!  Адміністратор!«УкрНДНЦ»!надає!користувачам!дозвіл!
змінювати!інформацію!в!системі!

!  Система! буде! надавати! користувачам! доступ! до!
документів!з!будьHякого!вебHбраузера.!

!



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

5 

Структура'S\MIS'

!  Нова! система! ІТ,! що! базується! на! мережі! Інтранет,!
дозволяє! керувати! внутрішніми! процесами,!

електронною! роботою! ТК,! базою! бібліографічних!

даних,!продавати!стандарти!та!надавати!послуги!

!  Програма! перекладу! для! виконання! автоматичного!
перекладу!стандартів!!

!  Новий!вебHсайт!«УкрНДНЦ»!!

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

6 

Заходи,'які'необхідно'виконати'

!  Розробка!структури!бази!даних!

!  Розробка!системи!управління!стандартами!!

!  Доступ! до! бази! даних! ! та! робочих! інструментів!

(Livelink,!вебHконференція)!

!  Електронна!система!замовлень!та!продаж!стандартів!



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

7 

ІТ\інструменти'ISO'для'розробки'стандартів'

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

8 

Електронні'програми'ISO'



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

9 

Що'таке''система'Livelink?'
!  Система! Livelink! є! інструментом! співпраці,! який! на!

100%!функціонує!на!основі!Інтернет!

!  Чи! могла! програма! бути! розробленою! канадською!
корпорацією!Opentext!!

!  Система! управління! знаннями,! що! дозволяє!

обмінюватися! інформацією! та! документацією! на!

світовому!рівні!

!  Система! Livelink! використовується! організаціями! ISO!
та!CEN,!а!також!багатьма!НОС!в!усьому!світі!

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

10 

Які'функції'системи''Livelink?'
!  Зберігання,! управління,! обмін! та! поширення!

інформації!!

!  Програма! надає! можлив ість! фах івцям! ТК!

обмінюватися! документами! та! спільно! виконувати!

проекти,!незалежно!від!географічного!розміщення!

!  Зрозумілий! інструмент! для! комітетів! з! розробки!
стандартів!!

!  Система! Livelink! використовується! для! покращення!
ефективності! міжнародної! та! європейської!

стандартизації!



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

'

'



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

15 

Стартова'сторінка'Livelink'організації'DIN'

(робоча'зона'підприємства)'

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

16 

Livelink'CEN''



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

18 

Послуга'веб\конференції'DIN''



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

19 

Послуга'конференції'WebEx'ISO''

Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 



Програма підтримки галузевої політики 
 “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів  

у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” 

!

"  !!Ми!будемо!вдячні!за!ваші!ідеї!та!співробітництво!

!

!Дякую!за!увагу!

!



Використання ІТ#технологій в 
ДП “УкрНДНЦ” та технічними 
комітетами стандартизації 

Лідія Почекайлова  
Ректор Інституту підготовки фахівців 

ДП “УкрНДНЦ” 
3.07.2014  

Семінар «Нові тенденції розвитку  системи стандартизації України. 
Застосування інформаційних технологій  у сфері стандартизації»  

Нормативно-правова#база#у#сфері#інформаційного#

забезпечення#та#ІТ#технологій##
•  Постанова#Кабінету#Міністрів#від#01.02.1995#№84#“Про#

створення#національного#інформаційного#фонду#стандартів”#
•  Національна#програма#інформатизації#України,#прийнята#у#1998#

році#
•  Указ#Президента#України#“Про#заходи#щодо#розвитку#

національної#мережі#Інтернет#та#забезпечення#широкого#
доступу#до#цієї#мережі#вУкраїні”#від#31.07.2000#р.#№#928/2000#

•  ЗУ#“Про#інформацію”#№2657-12#(ред.02.03.14)#
•  ЗУ#“Про#науково-технічну#інформацію”#№3322-12#(ред.19.04.14)#
•  ЗУ#“Про#стандартизацію”#від#17.05.2001#(ред.02.12.2012)#
•  Проект#ЗУ#“Про#стандартизацію”#від#04.06.14##



Матеріально-технічне#забезпечення#
інформаційної#діяльності#у#сфері#стандартизації#

•  1997#–#2003#–#Інформаційні#ресурси#
•  2008#–#Мережа#-1#

•  2009#–#Інформаційні#ресурси#–#2#
•  2009#–#Інформаційні#системи#
•  2010#–#Інформаційні#ресурси#–#3#
•  2010#–#Інформаційні#системи#-#1#
•  2011#–#Інформаційні#системи#–#2#
•  2011#–#Мережа#-2#

•  2013#–#Інформаційні#ресурси#-#4#

Матеріально-технічне#забезпечення#
інформаційної#діяльності#у#сфері#стандартизації#

•  Оновлення#комп'ютерної#бази##

•  Створення#внутрішньої#мережі#
•  Доступ#до#мережі#Інтернет#

•  Підтримання#в#актуальному#стані#веб-сервер,#поштовий#сервер#та#
локальну#мережу#ДССУ#–#ДП#“УкрНДНЦ”#–#своєчасний#доступ#до#
інформаційних#ресурсів#як#центрального#органу#виконавчої#влади,#так#
і#зовнішніх#ресурсів#за#допомогою#мережі#Інтернет#

•  оптимізація#застосування#комп'ютерної#мережі#для#введення#
інформації#з#різних#робочих#місць#під#час#експлуатації#створеної#
локальної#мережі,#скорочення#часу#та#зниження#трудових#витрат#на#
обробку#та#подання#інформації,#оперативний#доступ#до#накопиченої#
інформації,#яка#актуалізується#та#зберігається#на#серверах#ДССУ#та#ДП#
"УкрНДНЦ“#



Структурна схема внутрішньої мережі 

Інформаційні#технології#
•  Інформаційні#технології,#ІТ#-#інформаційно-комунікаційні#

технології#(Informakon#and#Communicakon#Technologies,#ICT)#—#
сукупність#методів,#виробничих#процесів#і#програмно-технічних#
засобів,#інтегрованих#з#метою#збирання,#опрацювання,#
зберігання,#розповсюдження,#показу#і#використання#інформації#
в#інтересах#її#користувачів.#

Інформаційні технології  

Збирання 
інформації Опрацювання 

інформації 

Зберігання 
інформації 

Розповсюдження 
інформації 

Використання 
інформації 



Збирання#інформації#

Затверджені стандарти Каталог нормативних 
документів 

Терміни та їх 
визначення  

Національний банк 
термінів 

Електронні версії 
стандартів  

Електронна база 
повнотекстових 
стандартів 



Розроблення#системи#оперативного#
інформаційного#забезпечення#у#сфері#

стандартизації##
•  До#1997#р.:#Каталог#нормативних#документів#України#містив#

позначення#та#назви#національних#нормативних#документів#і#був#
складений#відповідно#до#класифікатора#КГС#колишнього#СРСР.##

•  1997#–#2004#р.: ##“Інформація”:##проаналізовано#увесь#масив#
національних#нормативних#документів#–#ДСТУ,#РСТ#УССР,#ДК,#
галузевих#стандартів,#прийнятих#на#той#час.##

•  # Увесь#масив#національних#НД#був#перекодований#відповідно#до#
ДК#004#за#новою#кодифікацією,#що#відповідає#міжнародній.##

•  Інформація#зберігалася#в#електронному#вигляді,#розповсюджувалася#
на#паперових#носіях#

•  2010:#Каталог#

•  2013:#Каталог-2##

•  Електронний#каталог#–#вільний#доступ#до#інформації#



Національний#банк#термінів#

www.ukrndnc.org.ua 

Національний#банк#термінів#



Національний#банк#термінів#

Національний#банк#термінів#

•  “+”$
•  Вільний#доступ#
•  Подано#терміни#та#їх#визначення#
•  Подано#посилання#на#джерела#інформації#
•  Пошук#за#двома#можливостями:#за#назвою#терміна,#за#

абеткою#

•  “%”$
•  Відсутня#можливість#пошуку#англійськомовного#терміну#

Пошук#можливий#тільки#за#українським#терміном#

•  #Двомовний#банк#термінів#
•  Неповна#база#термінів#



НАПОВНЕННЯ,#ВЕДЕННЯ#ТА#АКТУАЛІЗАЦІЯ#ЕЛЕКТРОННОЇ#
БАЗИ#ПОВНОТЕКСТОВИХ#СТАНДАРТІВ#

•  2013:#База#НД-1#
•  Мета#-#наповнення#повнотекстової#електронної#бази#даних#

НД#для#оперативного#забезпечення#підприємств,#установ,#
організацій,#державних#органів#влади#і#громадян#України,#
а#також#іноземних#користувачів#НД#у#сфері#стандартизації#
в#електронному#вигляді#з#використанням#мережі#Internet.#

•  Актуальність#:#на#відміну#від#розвинутих#європейських#
держав#в#Україні#відсутня#повнотекстова#електронна#база#
даних#НД#у#сфері#стандартизації,#а#це#значною#мірою#
ускладнює#пошук,#передачу#та#перегляд#документів#
користувачами#стандартів#по#всій#Україні.#

Терміни#
•  База#даних$—$пойменована#сукупність#даних,#що#

відображає$стан$об'єктів#та#їхніх#відношень#у#визначеній#
предметній#області,#розміщена#на#машинному#носієві,#
орієнтована#на#визначену#систему#управління#базами#
даних#

•  Portable#Document#Format#(PDF)#—#відкритий#формат#
файлу,#створений#і#підтримуваний#компанією#Adobe#
Systems,#для#представлення#двовимірних#документів#у#
незалежному#від#пристрою#виведення#та#роздільної#
здатності#вигляді.#Кожен#PDF#файл#може#містити#повну#
інформацію#про#2D#документ,#таку#як:#тексти,#зображення,#
векторні#зображення,#відео,#інтерактивні#форми#та#ін.#В#
грудні#2007#року,#формат#PDF#було#затверджено#в#якості#
стандарту#ISO#32000.#



Нормативно-правова#база#щодо#
електронної#бази#даних#НД#

•  Закон#України#від#17.05.2001#№2408-III#«Про#
стандартизацію»;#

•  Закон#України#від#01.12.2005#№#3164-IV#«Про#стандарти,#
технічні#регламенти#та#процедури#оцінки#відповідності»;#

•  Постанова#Кабінету#Міністрів#України#від#01.02.1995#№#84#
«Про#створення#######Національного#автоматизованого#
інформаційного#фонду#стандартів»;#

•  Постанова#Кабінету#Міністрів#України#від#25.05.1992#№#269#
«Про#організацію###роботи,#спрямовану#на#створення#
державних#систем#стандартизації,#метрології#та#########
сертифікації»;#

Нормативно-правова#база#щодо#
електронної#бази#даних#НД#

•  Постанова#Кабінету#Міністрів#України#від#18.09.2002#№#
1395#«Про#створення#####національного#фонду#нормативних#
документів»;#

•  Постанова#Кабінету#Міністрів#України#від#29.09.2010#№#888#
«Питання#виконання#Угоди##про##фінансування##програми##
"Сприяння##взаємній##торгівлі####шляхом#####усунення###
технічних#бар'єрів#у#торгівлі#між#Україною#та#
Європейським#союзом»;#

•  Наказ#Мінекономрозвитку#від#05.04.2013#року#№#307#«Про#
затвердження#паспорта#бюджетної#програми#на#2014#рік»##
за#КПКВК#1201440#«Виконання#програми#«Сприяння##
взаємній##торгівлі####шляхом#####усунення####технічних#
бар'єрів#у#торгівлі#між#Україною#та#Європейським#союзом»#



Нормативно-правова#база#щодо#
електронної#бази#даних#НД#

•  9#Указ#Президента#України#від#12.03.2013#року#№#
128/2013#«Про#Національний#план#дій#на#2013#рік#щодо#
впровадження#Програми#економічних#реформ#на#
2010-2014#роки#«Заможне#суспільство,#
конкурентоспроможна#економіка,#ефективна#держава»;#

•  10#Наказ#Мінекономрозвитку#від#05.04.2013#року#№#307#
«Про#затвердження#паспорта#бюджетної#програми#на#
2014#рік»##за#КПКВК#1201440#«Виконання#програми#
«Сприяння##взаємній##торгівлі####шляхом#####усунення####
технічних#бар'єрів#у#торгівлі#між#Україною#та#
Європейським#союзом»;#

#
Джерела#вхідної#інформації$

#•  ДСТУ#
•  ДСТУ#ISO,##
•  ДСТУ#EN,##
•  ДСТУ#ІЕС,##
•  ДСТУ.../ГОСТ,##
•  методом#перевидання#ДСТУ#ГОСТ,##
•  PCT#УРСР#



#
Джерела#вхідної#інформації$

#а#також#необхідні#для#ведення#їх#бібліографічних#описів#
державні#класифікатори#(ДК)#і#допоміжні#довідники#та#
словники:#
–  #український#класифікатор#нормативних#документів###ДК#004:2008;#
–  #класифікатор#"Коди#для#подання#назв#мов”#ДСТУ#ISO#639;#
–  #довідник#технічних#комітетів#стандартизації#України#(TK);#
–  #словник#статусу#НД;#
–  #словник#організацій,#що#затверджують#НД;#
–  #словник#видів#НД;#
–  #словник#особливих#позначок#НД;#
–  #словник#ступенів#відповідності#НД;#
–  #словник#видів#змін#НД.#
Стандарти#украють#відповідно#до#УКНД#





НАПОВНЕННЯ#БДНД#
•  Роботи#з#наповнення#БДНД#розділяються#на#два#типи#—##

#-#заповнення#картки#довідково-бібліографічних#описів#НД#

#-#внесення#повного#тексту#НД.##

•  Роботи#з#внесення#повного#тексту#НД#поділяються#на#два#
типи#—##
–  внесення#повного#тексту#НД,#електронний#файл#якого#вже#існує#

(PDF),##

–  внесення#повного#тексту#НД,#електронний#файл#якого#ще#не#існує.#

НАПОВНЕННЯ#БДНД#

•  У#випадку#відсутності#електронного#файлу,#який#містить#
повний#текст#НД,#такий#файл#необхідно#створити.#Для#
цього#виконується#ряд#кроків:#
–  #Здійснюється#пошук#необхідного#НД#в#Головному#фонді#НД;#
–  #Сканується#НД#у#роздільній#здатності#прийнятній#для#подальшої#

очистки#(мінімум#600#крапок#на#дюйм);#

–  #Розпізнається#відсканований#образ#документу#за#допомогою#
спеціального#програмного#забезпечення;#

–  ##Вичитується#розпізнаний#текст;#
–  #Із#отриманого#матеріалу#створюється#електронний#файл#у#форматі#

pdf#із#захистом#від#змін#та#копіювання#тексту;#

–  #Отриманий#електронний#файл#НД#у#форматі#pdf#прикріплюється#
та#завантажується#у#відповідне#поле#«Образ#НД».#



Аналізування#інформації#

Методи дослідження 
інформації в 
стандартизації 

Системний  підхід  

Системний та 
порівняльний 
аналізи 

Статистичні методи 

Методи 
моделювання 

е-голосування 
•  Електро́нне голосува́ння (англ. e-voting, е-голосування) — 
термін, що об'єднує кілька різних типів голосування, 
охоплюючи як процес здійснення голосування за 
допомогою електронних засобів, так і процес 
автоматичного підрахунку голосів за допомогою 
електронних пристроїв та спеціального програмного 
забезпечення 

•  У вузькому сенсі під е-голосуванням мають на увазі 
Інтернет-голосування. Респондент одержує на 
відповідному сайті електронний бюлетень (форму для 
голосування з варіантами можливих відповідей) і голосує, 
позначаючи оптимальний для себе варіант відповіді. 



е-голосування - приклади 
•  1) голосування ДП “УкрНДНЦ” щодо чинності 
стандартів в Міждержавній раді стандартизації, 
метрології та сертифікації 

•  Для голосування була створена автоматизована 
інформаційна система (АІС МДС) 

•  Мета АІС – забезпечення взаємодії національних 
органів стандартизації країн СНД  щодо питань 
планування, розроблення, прийняття та 
опублікування міждержавних нормативних документів 

•  Сайт АІС – http://www.mgs.gost.ru  





е-голосування - приклади 

•  2)#голосування ТК на сайті  ISO 

е-
голосування 
- приклади 

2) голосування ТК 
на сайті  ISO 
 







Деякі#програмні#інструменти,#
корисні#для#ТК#



•  https://ru.surveymonkey.com  
•  Сайт он-лайн опитувань, щоб отримати 
відповіді та результати, необхідні для 
проведення кампаній, заходів, реалізації 
різних проектів. 

•  Приклад в стандартизації -  опитування щодо 
необхідності перегляду стандарту чи його 
розроблення. Участь можуть брати не тільки 
члени ТК, але і зацікавлені користувачі 
стандарту  

 

Можливості surveymonkey 

•  Просте створення питань анкетування 
–  Існує 15 різних типів питань, у тому числі зі 
шкалою оцінювання і багатократними 
варіантами відповідей, -  можливість 
створення нові онлайн-опитування.   

– Можна вибрати сертифіковані питання з 
банку питань бібліотекі шаблонів 
(англійська , португальська, нідерландська 
мови).  



Можливості surveymonkey 
•  Брендування користувачем 

–  Налагодження зовнішнього вигляду та стилю 
опитувань, додавання власного логотипу, назву ТК 
тощо.  

•  Управління відповідями 
–  Додавання квоти для закриття опитування, 
встановлення дати та часу закінчення опитування, 
обмеження в одну відповідь від кожної IP-адреси. 
Дозволяється необмежена кількість відповідей на 
кожну IP-адресу для компютерних класів 

Можливості surveymonkey 

•  Надійне складання звітів щодо 
опитування 
– Можна отримати відомості та відгуки в 
реальному часі за допомогою діаграм і 
графіків, групувати дані за допомогою 
фільтрів та таблиць 



WebEx##
hòp://www.webex.com/##

WebEx##
hòp://www.webex.com/##

•  Програмний#продукт#для#проведення#
конференцій,#семінарів,#навчання##

•  Учасники#знаходяться#в#реальному#часі#але#
в#різних#місцях#

•  Доступна#інформація#з#комп’ютера#
доповідача#

•  “-”#міжнародних#заходів#–#мовний#бар'єр##



Дякую#за#увагу!#



Застосування математичного 
моделювання для визначення 

структурних властивостей 
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   КИЇВ, 3 липня 2014 

Нові тенденції розвитку  системи стандартизації України 
Застосування інформаційних технологій  у сфері стандартизації 

Загальний огляд теми доповіді 
!  Домінуючий науковий підхід [1-4] щодо визначення властивостей 
складної структури бази нормативних документів (БНД): 
"  розглядає взаємозв’язки між різними об’єктами стандартизації як 
першооснову, яка практично повністю задає структуру БНД 

"  визначає, що у разі правильного вибору об'єктів стандартизації 
структура зв’язків між відповідними нормативними документами є 
досить сталою та близькою до оптимальної 

!  В доповіді розглядається запропонований авторами альтернативний 
метод математичного моделювання, який: 
"  вивчає БНД як систему з самостійною складною структурою 
"  визначає, що структурні властивості БНД потребують незалежного 
вивчення та оптимізації за визначеними критеріями 

 В доповіді на модельному (спрощеному) прикладі представлено 
застосування запропонованого методу 



Модельний приклад застосування методу аналізу БНД 

!  Предмет аналізу 
"  Нормативна система посилань як елементарна 
структура БНД 

!  Завдання елементарної структури БНД на носії – нормативна 
система посилань 
"  Носій БНД – описується скінченною множиною – сукупністю 
нормативних документів, які є чинними 

"  Документ 1 знаходиться у бінарному відношенні з 
Документом 2, якщо в тексті документа 1 є посилання на 
текст документа 2, як передбачено ДСТУ [5] 

 
!  Носій, що розглядається 

"  Технічний регламент "Контейнери для зберігання, 
захоронення радіоактивних відходів" та відповідні 
стандарти, що надають презумпцію відповідності його 
вимогам разом зі стандартами, на які є посилання 

1 2 

3 

4 n 5 

документ 

нормативне посилання 

Приклад візуалізації нормативної системи посилань 

Модель орієнтованого графу 



Візуалізація структури відношень між ТР та 
відповідними стандартами 

Візуалізація структури БНД як попередній аналіз 

!  Гравітаційні моделі укладки графів: 
"  Force Atlas 
"  Yifans Hu's 
"  Fruchterman Reinold 



Визначення загальних характеристик структури БНД 

!  Технічний регламент "Контейнери для зберігання, захоронення радіоактивних 
відходів" та відповідні стандарти, що надають презумпцію відповідності його 
вимогам разом зі стандартами, на які є посилання: 
"  кількість документів в БНД: 1243 стандарти та 1 ТР 
"  кількість нормативних посилань: 852 
"  кількість сильно пов’язаних компонентів: 624 
"  кількість слабо пов’язаних компонентів: 1231 

Математичний 
термін Опис для користувача Значення 

Діаметр Кількість стандартів у найдовшому ланцюжку 
нормативних посилань 5 

Радіус Кількість стандартів у найкоротшому ланцюжку 
нормативних посилань 0 

Щільність Наскільки близько БНД до стану найскладнішої системи, 
в якій всі документи зв’язані зі всіма 0,001 

Середня дистанція Скільки в середньому документів знаходиться у всіх 
ланцюжках нормативних посилань 1,75 

Модулярність На скільки ймовірно з БНД може бути відокремлено 
групи (кластери) документів з більш щільними зв’язками 
ніж в цілому по БНД 

0,783 

Характеристики окремих стандартів (вершин) 

!  Документи з максимальною 
відстанню від них до інших 
(ланцюжок в 4-5 документів): 
"  ДСТУ EN 1713 
"  ДСТУ 4155 
"  ДСТУ 4500 
"  ДСТУ 4500-3 
"  ДСТУ 4500-4 

!  Документи з максимальною 
важливістю за різними 
методами розрахунку наведені 
у таблиці та нижче*: 
"  ДСТУ EN 473 
"  ДСТУ EN 12062 
"  ДСТУ EN 25817 
"  ДСТУ EN 30042 
"  ДСТУ EN 1713 
"  ДСТУ ЕN 45013 
"  ДСТУ ISO 68-1 
"  ДСТУ ISO 5408 
"  ДСТУ ISO 965-1 
"  ТР 

Метод: Випадкового блукання Метод: Авторитарність
Ст: ДСТУ  EN 473 Ст: ДСТУ EN 473
Ст: ДСТУ  EN 12062 Ст: ДСТУ EN 12062
Ст: ДСТУ  EN 25817 Ст: ДСТУ EN 25817

Ст: ДСТУ  ISO 261
Ст: ДСТУ  ISO 68-1

Ст: ДСТУ  ISO 5408 Ст: ДСТУ ISO 5408
Ст: ДСТУ  ISO 965-1 Ст: ДСТУ ISO 965-1
Ст: ДСТУ EN 1712 Ст: ДСТУ  ГОСТ 12.1.007
Ст: ДСТУ ЕN 45013 Ст: ДСТУ  ГОСТ 12.1.019
Ст: ДСТУ 2299 Ст: ДСТУ  ГОСТ 12.4.021
Ст: ДСТУ ГОСТ 11969 Ст: ДСТУ  ГОСТ 12.1.005

Ст: ДСТУ  ГОСТ 12026
Ст: ДСТУ  ГОСТ 1770
Ст: ДСТУ  ГОСТ 25336
Ст: ДСТУ  ГОСТ 6709
Ст: ДСТУ  ГОСТ 12.1.044
Ст: ДСТУ  2092
Ст: ДСТУ  2222
Ст: ДСТУ  ГОСТ 427
Ст: ДСТУ  ГОСТ 14192
Ст: ДСТУ  Б В.2.7-47
Ст: ДСТУ  ГОСТ 10180

ТР ТР
* Важливість документу, що розрахована як 
сума важливостей, пов’язаних з ним документів 



ВИСНОВКИ 

I.  Показано як можна визначити пріоритети у впровадженні завдань з гармонізації 
стандартів: з 1244 документів БНД можуть бути визначені 30 документів 
пріоритетними для розгляду 

II.  Проілюстровано як визначити деякі об’єктивні кількісні характеристики 
графової структури БНД, що можуть бути використані для оцінки: 
"  складності БНД для подальшої оптимізації її структури 
"  вартості робіт зі стандартизації шляхом зіставлення їх з відповідними 

коефіцієнтами, що визначаються експертними методами 

III.  Використовуючи принципи, що закладені у Дублінське ядро [6] можна 
започаткувати 
"  розробку відповідного стандарту зберігання текстів нормативних документів які 

дозволить запровадити запропоновані методи моделювання структури БНД 
"  проект з розробки відповідного програмного забезпечення для реалізації 

продемонстрованих методів в інтересах Національного органу стандартизації, 
технічних комітетів та інших зацікавлених сторін 

 
 Запропоновані підходи можуть використовуватися для будь-якого 
носія: від законодавчої бази держави до системи внутрішніх 
нормативних документів окремої компанії 
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'“Сприяння'взаємній'торгівлі'між'Україною'та'Європейським'

'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

Применение!решений!TМ!SDL!Trados!!!
для!оптимизации!переводческих!проектов'
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'“Сприяння'взаємній'торгівлі'між'Україною'та'Європейським'

'Союзом'шляхом'усунення'технічних'бар’єрів”!

•  Компания!SDL!основана!в!1992!

•  60!офисов!в!35!странах!мира!

•  SDL!Trados!–!лидер!среди!систем!класса!TranslaNon!Memory!и!управления!
терминологией!

•  Самая!распространенная!CATXсистема:!более!190!000!пользователей!

•  Широкий!спектр!разнообразных!решений!X!гарантия!качества!и!скорости!
работы!!

•  Интеграция!с!другими!продуктами!

!
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Услуги'по'переводу'

Финансовые'услуги'Фармацевтика'Автомобили'

Технологии'

Производство'

Электроника'

Другие'отрасли'
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1984:!Trados!GmbH!(TRAnslaNon!&!DOcumentaNon!Sokware).!
1992:!SDL!InternaNonal!(Ireland)!
2005:!слияние!SDL!и!TRADOS:!SDL!Trados!2006=SDLX+TRADOS!
!

Четыре!года!научноXисследовательских!разработок!и!существенные!финансовые!
инвестиции;!
Объединены!лучшие!функциональные!возможности!SDLX!и!SDL!Trados;!
Инновационные!функции;!

2009:!Запуск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Studio!–!новый!стандарт,!3!!SP!(включена!функция!машинного!перевода,!

PP!просмотр,!поддержка!Оffice!2010)!
сентябрь!2011:!SDL'Trados'Studio'2011'
Сентябрь'2013:'SDL'Trados'Studio'2014!
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Технологии!
Максимально!эффективное!использование!ранее!переведенного!материала!

на!всех!уровнях!

Термины(

Слова,(словосочетания(

Сегмент,(предложение(

Документ,(абзац(
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•  TranslaNon!memory:!база!данных,!где!хранятся!выполненные!
переводы"
–  Единица'перевода:!исходное!и!переведенное!предложение,!дополнительная!

информация!

Система!оценки!совпадений:!
•  fuzzy'match!–!нечеткое!совпадение!
•  exact'match'X!точное!совпадение!
•  context'match'–!совпадение!по!контексту!

Ранее"переведенный"текст"0"важный"ресурс"для"последующих"переводов"
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Управление!терминологией!

База!данных,!объединяющая!терминологию!
на!всех!языках!в!один!словарь!

Мощные!лингвистические!функции!

Масштабируемость!

Интеграция!
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Продолжение!развития!платформы!Studio,!объединяющей!инструменты!для!
перевода,!редактирования,!работы'с'терминологией!и!управления'
проектами'
SDL!Trados!2014!–!это:!

Простота!использования!
Быстродействие!
Интеллектуальные!функции!

!
!
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SDL!Trados!Studio!2014:!интерфейс!Любимые'приложения''
SDL'OpenExchange''

Быстрый'доступ'к'
основным'командам'

Инструкции''
Руководства'
пользователя'

Онлайн'справка'и'другие'
онлайн'ресурсы'SDL'
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•  Настройка!правил!сегментации!и!качества!импортируемых!
единиц!перевода!

•  Обрабатывает!все!поддерживаемые!SDL!Trados!Studio!форматы!!

•  Новый!инструмент!создания!TM!на!
основе!ранее!переведенных!
материалов!

•  Объединение!файлов!«oдним!
щелчком»!мыши!

SDL!Trados!Studio!2014:!Align!
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Форматы'

•  Фильтры!для!работы!с!файлами!в!форматах!Microsok!Office!(2003,!2007,!
2010!и!2013),!HTML,!XML,!Java !!!

•  Улучшенные!фильтры!Adobe!InDesign!и!Adobe!FrameMaker!
•  Фильтр,!обеспечивающий!возможность!работы!с!файлами!PDF!(Solid)!
•  А!также!OpenOffice,!LibreOffice,!StarOffice,!IBM!Lotus!Symphony…!

!
Microsok!Windows!XP,!Vista,!7(32X!и!64Xbit),!8(32X!и!64X!bit)!!

Любые!языковые!комбинации,!поддерживаемые!Microsok!Windows.!!
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Эффективность!применения!

•  Весь!объем!переводов!на!иностранном!языке!будет!сохранен!в!виде!единой!базы!
переводов,!работа!с!которой!позволит!быстро!получать!уже!переведенные!и!хранящиеся!в!
базе!переводов!повторяющиеся!предложения.!База!переводов!TM!становится!“языковой!
памятью”!по!деятельности!организации!в!целом.!Таким!образом,!для!перевода!останутся!
только!новые!(не!существующие!в!базе!предложения).!

•  Перевод!!для!повторяющихся!документов!сократится!на!30X50%!(по!статистике!клиентов!
постоянно!применяющих!системы!SDL!Trados),!что!позволит!переводить!большие!объемы!
информации!в!меньшие!сроки.!

•  Улучшится!взаимопонимание!сотрудников!работающих!над!одним!проектом,!вся!
специфическая!терминология!будет!систематизирована!и!общедоступна.!

•  Упростится!обучение!новых!сотрудников.!Снизится!зависимость!от!человеческого!фактора!
за!счет!автоматизации!переводческого!процесса!и!сохранения!всех!уникальных!наработок!
по!переводам.!

•  Решение!масштабируемо!и!может!!быть!адаптировано!для!большего!числа!пользователей.!



 
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про стандартизацію 

Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в 
Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної 
політики у відповідній сфері. 

Розділ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий 
європейською організацією стандартизації; 

2) заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка 
має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері 
стандартизації та/або застосування її результатів; 

3) каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік 
будь-яких об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним 
позначенням. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані 
щодо об’єктів, внесених до нього; 

4) кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить 
рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, 
монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, 
конструкцій чи виробів; 

5) коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних 
стандартів та кодексів усталеної практики; 

6) консенсус - загальна згода, що характеризується відсутністю 
серйозних заперечень з суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін 
та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх 
сторін і зближення розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є 
одностайним; 

7) міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений 
Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, 
метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий 
Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації; 



8) міжнародна організація стандартизації - організація, що займається 
стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних 
органів усіх держав; 

9) міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита 
для відповідних органів усіх держав; 

10) міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий Міжнародною 
організацією із стандартизації і доступний для широкого кола користувачів; 

11) національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на 
рівні однієї держави; 

12) національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний 
на національному рівні, що має право бути національним членом відповідних 
міжнародних та регіональних організацій стандартизації; 

13) національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом 
стандартизації та доступний для широкого кола користувачів; 

14) нормативний документ - документ, що встановлює правила, 
настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів; 

15) перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення 
необхідності його подальшого застосування, перегляду чи скасування; 

16) перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення 
нормативного документа, результатом якого є прийняття нового 
нормативного документа; 

17) регіональна організація стандартизації - організація, що займається 
стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних 
органів держав лише одного географічного, політичного або економічного 
простору; 

18) регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита 
для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або 
економічного простору; 

19) регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною 
організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів; 

20) стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, 
прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і 
неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо 
діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального 
ступеня впорядкованості в певній сфері; 

21) стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для 
загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних 



завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в 
певній сфері; 

22) технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні 
вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та 
визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи 
дотримані такі вимоги. 

2. Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" 
вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ратифікацію 
Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї", термін 
"технічний регламент" вживається у значенні, наведеному в Законі України 
"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", а 
термін "продукція" - у значенні, наведеному в Законі України "Про 
підтвердження відповідності". 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері 
стандартизації та застосуванням її результатів. 

2. Дія цього Закону не поширюється на санітарні заходи безпечності 
харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, 
будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, 
бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні стандарти, 
передбачені законодавством. 

Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації 

1. Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього 
Закону, чинних міжнародних договорів України та інших нормативно-
правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері. 

Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики 
у сфері стандартизації 

1. Метою стандартизації в Україні є: 

1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму 
призначенню; 

2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, 
взаємозамінність об’єктів стандартизації; 

3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування 
визнаних правил, настанов і процедур; 

4) забезпечення охорони життя та здоров’я; 

5) забезпечення прав та інтересів споживачів; 

6) забезпечення безпечності праці; 



7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх 
видів ресурсів; 

8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, 
підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції. 

2. Державна політика у сфері стандартизації базується на 
збалансованому застосуванні таких принципів: 

1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні 
національних стандартів та кодексів усталеної практики; 

2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття 
національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням 
інтересів усіх заінтересованих сторін; 

3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів 
усталеної практики на засадах консенсусу; 

4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів 
усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими 
актами; 

5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики 
законодавству; 

6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння 
впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних виробників; 

7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, 
а також інформації про них для користувачів; 

8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних 
стандартів та кодексів усталеної практики як національних; 

9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур 
стандартизації; 

10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації; 

11) прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу 
доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів 
відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у 
торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової 
організації торгівлі від 15 квітня 1994 року. 

Стаття 5. Об’єкти стандартизації 

1. Об’єктами стандартизації є: 

1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність; 



2) правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, 
включаючи продукцію, персонал, системи управління; 

3) вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, 
маркування, етикетування тощо. 

Стаття 6. Нормативні документи 

1. Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні 
документи, вони поділяються на: 

1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті 
національним органом стандартизації; 

2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті 
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють 
стандартизацію. 

Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики 

1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються 
державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних 
або регіональних організацій стандартизації. 

Розділ II  ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Стаття 8. Суб’єкти стандартизації 

1. Суб’єктами стандартизації є: 

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації; 

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері стандартизації; 

3) національний орган стандартизації; 

4) технічні комітети стандартизації; 

5) підприємства, установи та організації, що здійснюють 
стандартизацію. 

Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, належить: 

1) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері 
стандартизації; 

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері стандартизації; 



3) інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної 
політики у сфері стандартизації; 

4) узагальнення практики застосування законодавства у сфері 
стандартизації, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та 
внесення на розгляд в установленому порядку проектів законодавчих актів, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України; 

5) погодження програми робіт з національної стандартизації. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації, виконує інші повноваження 
згідно із законами. 

Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері стандартизації 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандартизації, належить: 

1) вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання 
суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, 
прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової 
організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до 
Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 
квітня 1994 року; 

2) здійснення контролю за дотриманням національним органом 
стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, 
норм і вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими 
актами. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами. 

Стаття 11. Національний орган стандартизації 

1. Функції національного органу стандартизації виконує державне 
підприємство, що не підлягає приватизації, утворене центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. 

Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання 
прибутку від своєї діяльності. 

2. До повноважень національного органу стандартизації належить: 

1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, 
перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону; 

2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону; 



3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та 
кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними 
стандартами та кодексами усталеної практики; 

4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних 
стандартів та змін до них щодо: 

процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та 
відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін 
до них; 

критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення 
робіт з національної стандартизації; 

процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних 
комітетів стандартизації; 

5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів 
усталеної практики законодавству; 

6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної 
практики до сучасних досягнень науки і техніки; 

7) підготовка та затвердження програми робіт з національної 
стандартизації; 

8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності 
технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності; 

9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації; 

10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та 
кодексів усталеної практики, що розробляються відповідними міжнародними 
та регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний 
орган стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких 
організацій або відповідними договорами, а також забезпечення врахування 
інтересів України під час провадження зазначеної діяльності; 

11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації 
між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними 
державними органами; 

12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі 
в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, 
забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів; 

13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після 
схвалення керівною радою на розгляд до центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, 
та оприлюднення на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з 



дня схвалення цього звіту керівною радою, але не пізніше 1 квітня 
наступного за звітним року. 

3. Національний орган стандартизації виконує інші функції та 
повноваження згідно із законами та статутом. 

4. Статут національного органу стандартизації та зміни до нього 
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандартизації. 

Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації 

1. Національний орган стандартизації очолює керівник, який 
призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
стандартизації. 

2. Керівник національного органу стандартизації призначається на 
посаду за пропозицією керівної ради. 

3. Керівником національного органу стандартизації може бути 
громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, має повну 
вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як три 
роки, досвід роботи у сфері стандартизації не менш як п’ять років та в якого 
відсутня не погашена або не знята судимість за вчинення злочину. 

4. Керівник національного органу стандартизації є членом керівної ради, 
не може бути обраний її головою (заступником голови) або головувати на її 
засіданнях. 

Стаття 13. Керівна рада 

1. Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу 
стандартизації та формується на паритетних засадах з представників: 

1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації, інших центральних органів 
виконавчої влади та державних органів; 

2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та 
інженерних товариств (спілок); 

3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі 
суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій роботодавців та 
їх об’єднань; 

4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів); 

5) інших громадських об’єднань та професійних спілок. 

Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

2. Голова керівної ради та його заступники обираються керівною радою. 



3. До повноважень керівної ради належить: 

1) підготовка пропозицій щодо: 

формування державної політики у сфері стандартизації; 

здійснення контролю за дотриманням національним органом 
стандартизації процедур у сфері стандартизації; 

процедур у сфері стандартизації; 

приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, 
укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері 
стандартизації з національними органами стандартизації інших держав; 

2) схвалення проектів: 

рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів 
стандартизації, визначення сфери їх діяльності; 

програми робіт з національної стандартизації; 

щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації; 

3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації; 

4) здійснення нагляду за виконанням національним органом 
стандартизації його повноважень. 

4. Організаційне забезпечення діяльності керівної ради здійснюється 
національним органом стандартизації. 

5. Положення про керівну раду та її склад затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері стандартизації. 

Стаття 14. Комісія з апеляцій 

1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації 
має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо 
вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу 
стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації. 

Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, 
кодексу усталеної практики чи його проекту. 

Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду. 

2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи 
бездіяльність національного органу стандартизації порушує процедури у 
сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, в 
якому рекомендує національному органу стандартизації усунути виявлені 
порушення. 



Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі. 

3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку. 

4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи. 

До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники 
національного органу стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати 
участь у розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у 
службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за 
наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого 
члена. 

5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про 
свою діяльність. 

6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду 
апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації. 

Стаття 15. Технічні комітети стандартизації 

1. Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва 
заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання 
робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених 
сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації. 

Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи. 

2. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються 
уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх 
громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових 
установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств 
(спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших 
громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців. 

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу 
представництва всіх заінтересованих сторін. 

Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним. 

3. До повноважень технічних комітетів стандартизації належить: 

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації 
міжнародних і регіональних організацій стандартизації; 

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів 
усталеної практики та змін до них; 

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації; 



4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної 
практики, розробниками яких вони є; 

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії 
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них. 

4. У разі відсутності технічного комітету стандартизації, сфера 
діяльності якого поширюється на певні об’єкти стандартизації: 

1) робочі групи, утворені національним органом стандартизації, до 
складу яких входять представники заінтересованих сторін, розробляють 
міжнародні, регіональні, національні стандарти та кодекси усталеної 
практики на відповідні об’єкти стандартизації; 

2) національний орган стандартизації погоджує, проводить перевірку, 
переглядає, розробляє зміни до національних стандартів та кодексів 
усталеної практики і приймає рішення щодо їх скасування та відновлення дії. 

5. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів 
усталеної практики надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в 
разі їх відсутності - національний орган стандартизації. 

6. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує 
національний орган стандартизації. 

7. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів 
стандартизації здійснюють їх секретаріати. 

Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються 
національним органом стандартизації на організацію, що є юридичною 
особою - резидентом України та офіційно заявить про намір виконувати 
функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно та 
фінансово забезпечити його діяльність. 

Національний орган стандартизації може виконувати функції 
секретаріату технічних комітетів стандартизації. 

8. Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання 
прибутку від своєї діяльності. 

Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють 
стандартизацію 

1. Підприємства, установи та організації мають право у відповідних 
сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних 
потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема: 

1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати 
стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, 
установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, 
скасування та застосування; 



2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики 
та технічні умови; 

3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних 
організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації; 

4) створювати та вести фонди нормативних документів і видавати 
каталоги нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та 
інформаційного обміну; 

5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси 
усталеної практики та технічні умови, документи відповідних 
спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони 
є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі організації або 
відповідних договорів. 

2. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті 
підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на 
добровільній основі. 

3. Право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні 
умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, і видані ними 
каталоги належать відповідним підприємствам, установам та організаціям. 

Розділ III  ОСНОВНІ ЗАСАДИ, ПРОЦЕДУРИ 
РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ ТА 
ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ, КОДЕКСІВ УСТАЛЕНОЇ 

ПРАКТИКИ ТА ЗМІН ДО НИХ 

Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та змін до них 

1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них 
розробляються у спосіб, що не створює технічних бар’єрів у торгівлі та 
запобігає їх виникненню. 

2. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них 
розробляються на основі: 

1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, 
якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії 
розроблення, або відповідних їх частин, крім випадків, якщо такі стандарти, 
кодекси та зміни є неефективними або невідповідними, зокрема з огляду на 
недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори або 
технологічні проблеми; 

2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них 
або відповідних їх частин у разі, якщо міжнародні стандарти, кодекси 



усталеної практики та зміни до них не можуть бути використані з причин, 
зазначених у пункті першому цієї частини; 

3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або 
відповідних їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних чи 
регіональних організацій стандартизації та з якими укладено відповідні 
міжнародні договори України про співробітництво і проведення робіт у сфері 
стандартизації; 

4) наукових досягнень, знань і практики. 

3. У разі якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та 
зміни до них, визначені частиною другою цієї статті, не беруться за основу 
для національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них, 
національний орган стандартизації надає письмове пояснення на запит 
заінтересованої сторони. 

4. У разі прийняття європейського стандарту як національного 
забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному 
європейському стандарту. З дня набрання чинності національним 
стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути 
скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням 
відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському 
стандарту. 

5. Національні стандарти та кодекси усталеної практики повинні бути 
точними, чіткими та структурно уніфікованими, а їх положення у 
відповідних випадках повинні стосуватися експлуатаційних характеристик 
продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик. 

6. Національні стандарти та кодекси усталеної практики викладаються в 
такий спосіб, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в 
оману споживачів продукції, якої стосується національний стандарт та 
кодекс усталеної практики, або надавати перевагу виробнику продукції чи 
продукції залежно від місця її виготовлення. 

7. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина 
під час розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики 
враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного 
пристосування та універсального дизайну. 

Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної 
стандартизації 

1. Заінтересовані сторони подають національному органу стандартизації 
пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, які 
стосуються розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та змін до них. 



2. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації 
розглядаються відповідним технічним комітетом стандартизації з 
урахуванням пріоритетних напрямів розвитку стандартизації та вимог, 
установлених у частині другій статті 17 цього Закону. 

3. Національний орган стандартизації письмово повідомляє стороні, яка 
подала пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про 
включення такої пропозиції до програми робіт з національної стандартизації 
або про відмову в її включенні до програми із зазначенням підстав для 
відмови не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня отримання 
відповідної пропозиції. 

4. Національний стандарт, кодекс усталеної практики та зміни до них 
вважаються такими, що перебувають на стадії розроблення, з дня прийняття 
рішення про включення пропозиції щодо їх розроблення до програми робіт з 
національної стандартизації до дня їх прийняття національним органом 
стандартизації. 

Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації 

1. Національний орган стандартизації готує програму робіт з 
національної стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, 
перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики 
та змін до них. 

2. Програма робіт з національної стандартизації складається для 
координації виконання відповідних робіт. 

3. Національний орган стандартизації повинен вживати заходів для 
уникнення дублювання робіт із стандартизації, що виконуються 
відповідними міжнародними або регіональними організаціями 
стандартизації. 

4. Програма робіт з національної стандартизації повинна містити для 
кожного національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них 
інформацію про етап, досягнутий у їх розробленні, і посилання на 
міжнародні чи регіональні стандарти та кодекси усталеної практики, взяті за 
основу. 

5. Національний орган стандартизації повинен щонайменше один раз на 
шість місяців оприлюднювати програму робіт з національної стандартизації 
із зазначенням свого найменування та адреси, а також назв конкретних 
національних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються, 
переглядаються, скасовуються та до яких вносяться зміни. Повідомлення про 
оприлюднення програми робіт з національної стандартизації публікуються в 
офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та не 
пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення програми розміщуються на 
офіційному веб-сайті. 



6. Після оприлюднення програми робіт з національної стандартизації 
національний орган стандартизації повинен повідомити про це відповідні 
міжнародні чи регіональні організації стандартизації, членом яких він є, з 
використанням їх форми звітності. 

Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, 
кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів 

1. Після розроблення першої редакції проекту національного стандарту, 
кодексу усталеної практики чи змін до них національний орган 
стандартизації оприлюднює повідомлення про такий проект у своєму 
офіційному друкованому виданні та не пізніше п’яти робочих днів з дня 
завершення розроблення його першої редакції розміщує зазначене 
повідомлення на офіційному веб-сайті. У повідомленні зазначаються: 

1) позначення та назва проекту національного стандарту, кодексу 
усталеної практики чи змін до нього; 

2) усі відхилення проекту національного стандарту, кодексу усталеної 
практики чи змін до них від відповідного міжнародного, регіонального 
стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них; 

3) адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими 
сторонами; 

4) інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту, 
кодексу усталеної практики чи змін до них. 

2. Коментарі до проектів національних стандартів, кодексів усталеної 
практики чи змін до них надаються протягом 60 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації, визначеної частиною першою цієї статті, крім 
термінових питань оборони держави, охорони здоров’я, безпеки 
навколишнього природного середовища та підготовки проекту національного 
стандарту для розроблення відповідного технічного регламенту. 

3. Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів національних 
стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них розглядаються 
відповідним технічним комітетом стандартизації або робочою групою, яка 
розробляє проект національного стандарту, кодексу усталеної практики чи 
змін до них. 

4. Відповіді на коментарі щодо проектів національних стандартів, 
кодексів усталеної практики чи змін до них, отримані від органів 
стандартизації інших держав, міжнародних або регіональних організацій 
стандартизації, що дотримуються Кодексу доброчинної практики з розробки, 
прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової 
організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до 
Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 
квітня 1994 року, надаються в стислий строк, але не пізніше строку 
прийняття. Відповідь повинна містити пояснення щодо необхідності 



відхилення від міжнародного або регіонального стандарту, кодексу усталеної 
практики чи змін до них. 

5. Розробник проектів національних стандартів, кодексів усталеної 
практики чи змін до них після закінчення строку подання коментарів 
розглядає їх та враховує в остаточному проекті або обґрунтовано відхиляє. 

Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів 
усталеної практики та змін до них 

1. Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та 
змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої 
влади, іншими державними органами. 

2. Міжнародні та регіональні стандарти, кодекси усталеної практики та 
зміни до них приймаються як національні стандарти, кодекси усталеної 
практики та зміни до них національним органом стандартизації. 

3. У разі досягнення консенсусу щодо проекту національного стандарту, 
кодексу усталеної практики та змін до них національний орган 
стандартизації приймає їх та визначає строк набрання ними чинності з 
урахуванням періоду підготовчих заходів. 

4. За пропозиціями заінтересованих сторін національний орган 
стандартизації у разі необхідності встановлює строк одночасної дії 
прийнятого національного стандарту чи кодексу усталеної практики та 
чинного національного стандарту чи кодексу усталеної практики на один і 
той самий об’єкт стандартизації. 

5. У разі якщо технічний комітет стандартизації погоджує пропозиції 
щодо скасування національних стандартів та кодексів усталеної практики, 
національний орган стандартизації приймає рішення із зазначеного питання. 

6. Інформація про прийняті і скасовані протягом календарного місяця 
національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, 
дію яких відновлено, оприлюднюється наступного календарного місяця в 
офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та 
розміщується не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення звітного 
місяця на офіційному веб-сайті. 

Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної 
практики 

1. Національний орган стандартизації організовує та координує 
діяльність з проведення перевірки національних стандартів та кодексів 
усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та 
споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам 
міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики. 

Національні стандарти та кодекси усталеної практики перевіряються не 
рідше одного разу на п’ять років з дня їх прийняття. 



Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної 
практики 

1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються 
безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах. 

2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються 
на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування 
встановлена нормативно-правовими актами. 

3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на 
офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної 
практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-
правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня набрання 
ними чинності з безоплатним доступом до них. 

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері 
оборони і військового будівництва, враховуючи особливості таких сфер, 
визначає порядок застосування національних стандартів та кодексів 
усталеної практики для забезпечення потреб оборони України відповідно до 
покладених на нього завдань. 

Розділ IV  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНІ 
СТАНДАРТИ, КОДЕКСИ УСТАЛЕНОЇ 

ПРАКТИКИ ТА КАТАЛОГИ І ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Стаття 24. Інформаційне забезпечення 

1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та 
розроблені національним органом стандартизації каталоги видаються, 
відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації. 

2. Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та 
регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган 
стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до правил 
таких організацій. 

3. Для подання інформації заінтересованим сторонам національний 
орган стандартизації формує та веде національний фонд нормативних 
документів, функціонує як Національний інформаційний центр міжнародної 
інформаційної мережі (ISONET), складає та веде каталог національних 
стандартів та кодексів усталеної практики. 

4. Інформаційні послуги надаються національним органом 
стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та 
розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів 



усталеної практики та змін до них, розроблених національним органом 
стандартизації каталогів, іншої друкованої продукції щодо прийнятих 
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також 
стандартів, кодексів усталеної практики, документів та змін до них 
відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом 
яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює 
відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, інших 
інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації, а також 
шляхом їх розповсюдження інформаційними мережами в порядку ініціативи 
та на замовлення. 

Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної 
практики та каталоги 

1. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної 
практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги 
належить державі. 

2. Національний стандарт та кодекс усталеної практики можуть 
розроблятися на продукцію, що є об’єктом стандартизації та одночасно 
об’єктом інтелектуальної або промислової власності, якщо національний 
орган стандартизації отримав дозвіл від власника прав на продукцію в 
установленому законом порядку. 

3. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою 
розповсюдження і розповсюджувати як офіційні видання будь-які 
національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені 
національним органом стандартизації каталоги або їх частини на будь-яких 
носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації чи 
уповноваженої ним особи. 

4. У разі видання, відтворення чи розповсюдження національного 
стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним 
органом стандартизації каталогу або їх частини без дозволу національного 
органу стандартизації зазначений орган не несе відповідальності за 
невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному 
тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого 
документа. 

5. Національний орган стандартизації має право на відшкодування 
збитків, завданих йому недозволеним виданням, відтворенням та 
розповсюдженням національного стандарту, кодексу усталеної практики та 
розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини, 
відповідно до закону. 

Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, 
кодексів усталеної практики та каталогів 

1. Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних, 
міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та розроблених 



національним органом стандартизації каталогів, у повному обсязі 
спрямовуються на виконання робіт з національної стандартизації та розвиток 
науково-технічної бази. 

Розділ V  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 
ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації, вживає заходів щодо адаптації 
законодавства України у сфері стандартизації до законодавства 
Європейського Союзу. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації, та національний орган 
стандартизації в межах своїх повноважень здійснюють співробітництво у 
зазначеній сфері з відповідними органами інших держав. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в 
міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори 
України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з 
такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами 
інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні договори 
України". 

Національний орган стандартизації представляє інтереси України в 
міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення 
про приєднання до них, укладає договори про співробітництво та проведення 
робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших 
держав. 

Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання 
зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних 
організаціях стандартизації. 

4. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила 
міжнародних договорів. 

Стаття 28. Джерела фінансування 

1. Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками. 

2. Джерелами фінансування є: 

1) кошти Державного бюджету України; 

2) кошти, передбачені на виконання програм і проектів; 



3) власні та залучені кошти суб’єктів господарювання; 

4) інші не заборонені законодавством джерела фінансування. 

3. Забезпечення участі центральних органів виконавчої влади та 
національного органу стандартизації в роботі керівних органів міжнародних, 
регіональних та міжурядових організацій стандартизації та сплата членських 
внесків до таких організацій здійснюються за рахунок коштів Державного 
бюджету України. 

Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації 

1. Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розробленням 
стандартів, кодексів усталеної практики, у тому числі національних, та 
технічних умов, участю в роботі міжнародних та регіональних організацій 
стандартизації, належать до витрат, пов’язаних з науково-технічним 
забезпеченням їх господарської діяльності. 

2. Витрати бюджетних установ, пов’язані з розробленням стандартів, 
кодексів усталеної практики, у тому числі національних, та технічних умов, 
відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на утримання таких 
установ. 

3. Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації 
за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи 
виконавчої влади, а єдиним надавачем таких послуг - національний орган 
стандартизації. 

4. Державна закупівля послуг з виконання робіт з національної 
стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється 
відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

5. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт з національної 
стандартизації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації. 

Розділ VI  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 
ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його 
опублікування, крім: 

підпункту 4 пункту 5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", 
який набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону; 

абзаців тринадцятого - сімнадцятого підпункту 1 та підпункту 5 пункту 
5, пунктів 2 та 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", які 
набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. 

2. Міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли на момент набрання 
чинності Угодою про проведення узгодженої політики в галузі 



стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року, та 
республіканські стандарти Української Радянської Соціалістичної Республіки 
(РСТ УРСР) застосовуються як національні стандарти до їх заміни на 
національні стандарти чи скасування в Україні. 

3. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті 
центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим 
Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші 
нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ) (далі - галузеві нормативні 
документи) застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні 
стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш 
як 15 років з дня набрання чинності цим Законом. 

Протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом центральні 
органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в 
межах своїх повноважень: 

перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи; 

установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих 
нормативних документів; 

брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних 
організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, 
членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі правил таких 
організацій або відповідних договорів; 

видавати і розповсюджувати галузеві нормативні документи, каталоги 
галузевих нормативних документів, документи спеціалізованих міжнародних 
та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних 
сферах діяльності, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі 
правил таких організацій або відповідних договорів, а також делегувати 
зазначені повноваження іншим особам. 

Центральні органи виконавчої влади мають право замовляти послуги з 
виконання робіт щодо перевірки галузевих нормативних документів і 
розроблення пропозицій щодо внесення до них змін та їх скасування 
відповідними технічними комітетами стандартизації з додержанням вимог 
частин першої і другої статті 28 та частин першої і другої статті 29 цього 
Закону. Державна закупівля зазначених послуг за рахунок коштів 
Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України 
"Про здійснення державних закупівель". 

Інформація про скасовані галузеві нормативні документи та зміни до 
них оприлюднюється відповідно до процедур, установлених відповідними 
центральними органами виконавчої влади. 



Галузеві нормативні документи застосовуються на добровільній основі, 
крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-
правовими актами. 

Центральні органи виконавчої влади забезпечують розміщення на 
офіційних веб-сайтах текстів галузевих нормативних документів, 
обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими 
актами, з безоплатним доступом до них. 

Право власності на галузеві нормативні документи та видані 
центральними органами виконавчої влади каталоги належить державі. Від 
імені держави права власника на такі документи здійснюють відповідні 
центральні органи виконавчої влади. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про 
стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 31, ст. 145; 
2006 р., № 12, ст. 101; 2014 р., № 4, ст. 61). 

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144): 

абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в такій редакції: 

"технічне регулювання"; 

у статті 15: 

частину першу викласти в такій редакції: 

"1. У сфері господарювання застосовуються технічні регламенти, 
стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови"; 

у частині другій: 

абзац перший після слів "Застосування стандартів" доповнити словами 
"кодексів усталеної практики"; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

"суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування 
стандартів чи кодексів усталеної практики установлено нормативно-
правовими актами"; 

абзац третій доповнити словами "чи кодекси усталеної практики"; 

в абзаці сьомому частини третьої статті 19 слово "стандартів" 
виключити; 



у статті 259: 

у частині четвертій слова "державної системи класифікації техніко-
економічної та соціальної інформації" замінити словами "національної 
системи класифікації"; 

частину п’яту викласти в такій редакції: 

"5. Складовою частиною національної системи класифікації є 
національні класифікатори. Національні класифікатори та процедури їх 
розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері економічного розвитку"; 

частину шосту виключити; 

2) абзац четвертий частини першої статті 15 Закону України "Про захист 
прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 
2010 р., № 9, ст. 84) виключити; 

3) у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 12, ст. 
101 із наступними змінами): 

у назві слово "стандарти" виключити; 

у преамбулі слова "національних стандартів" та "стандартизації" 
виключити; 

в абзацах четвертому і шостому статті 1 слово "стандартів" виключити; 

у статті 2: 

у частині першій слово "стандартизації" виключити; 

у частині третій слова "а також на поводження з ядерними матеріалами, 
лікарськими засобами, на будівельні норми, стандарти медичних послуг, 
бухгалтерської звітності, освіти та інші соціальні стандарти, що регулюються 
законодавством України" виключити; 

у назві та тексті статті 3 слово "стандартизації" виключити; 

у статті 4: 

у назві слова "стандартизації та" виключити; 

у тексті слова "стандартизації та/або" виключити; 

у статті 5: 

у назві слово "стандартів" виключити; 

у частині першій та абзаці першому частини другої слова "Національні 
стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти"; 



у частині третій слово "стандарту" виключити; 

у частині четвертій слова "Стандарти, технічні регламенти" замінити 
словами "Технічні регламенти"; 

у частині п’ятій слова "Стандарти та технічні регламенти" замінити 
словами "Технічні регламенти"; 

частину шосту викласти в такій редакції: 

"Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів технічних регламентів 
та процедур оцінки відповідності розглядаються відповідною робочою 
групою чи іншим органом, що розробляє технічний регламент або процедуру 
оцінки відповідності"; 

частину сьому виключити; 

у статті 6 слова "Національні стандарти, технічні регламенти" замінити 
словами "Технічні регламенти"; 

статті 8-12 виключити; 

частину другу статті 18 викласти в такій редакції: 

"Заінтересовані сторони (їх уповноважені представники), які подали 
національному органу стандартизації пропозиції щодо проведення робіт з 
національної стандартизації, включені до відповідної програми робіт, на 
підставі письмового звернення обов’язково залучаються до участі в роботі 
відповідної робочої групи з розроблення технічних регламентів"; 

4) у частині другій статті 9 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, 
ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4) слова і цифри "а також 
національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 
Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що 
стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє 
діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері" виключити; 

5) у Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-
93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 
1993 р., № 27, ст. 289): 

у пункті 1 статті 15 слово "обов’язковим" виключити; 

в абзаці другому статті 16 слово "державним" замінити словом 
"національним". 

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня 
опублікування цього Закону: 

забезпечити утворення або визначення державного підприємства, що не 
підлягає приватизації і виконує функції національного органу стандартизації; 



затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; 

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення 
змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність 
із цим Законом. 
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