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ВСТУП
Вступ України до СОТ та її наміри

щодо тіснішої інтеграції з ЄС зобов'я+
зують країну адаптувати свою систе+
му технічного регулювання1, яка вклю+
чає стандартизацію та сертифікацію2

до міжнародних та європейських
підходів. Ця реформа дозволить пе+
рейти від старої системи обтяжливо+
го, ex ante ("до події"), контролю та
широко розповсюджених обов'язко+
вих стандартів до сучасніших та спри+
ятливіших до бізнесу підходів держав+
ного управління, які надають підприє+
мствам можливості запроваджувати
інновації, залучати сучасні технології,
розробляти нові товари. А завдяки
ефективному ринковому нагляду це
могло б також посилити безпеку для
споживачів. Така система поліпшила б
конкурентоспроможність України,
посилила конкуренцію і у такій спосіб
забезпечила б кращі асортимент та
ціни для споживачів. Водночас вона
могла б забезпечити ефективний кон+
троль безпечності продукції, заснова+
ний на відповідальності виробників та
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орієнтований на ризики більш, ніж на
паперову роботу.

Система технічного регулювання
України так само, як і системи інших
країн СНД, побудована на попередній
радянській системі і суттєво
відрізняється від того, що розуміють
під стандартизацією, сертифікацією
або оцінкою відповідності в Європі та
у країнах із розвиненою економікою,
таких як країни+члени ОЕСР3.

Ключові проблеми система техні+
чного регулювання України:

1. Обов'язкова відповідність стан+
дартам фактично застосовується до
всіх товарів та більшості послуг.

2. Надмірне використання обо+
в'язкової сертифікації.

3. Надмірне охоплення підпри+
ємств інспекціями, зокрема на етапі
виробництва, замість фокусу на
цільові перевірки товарів на ринку,
щоб переконатися у їхній безпечності
та дотриманні основних вимог (ринко+
вий нагляд).

4. Застосовні стандарти  здебіль+
шого ще й досі ті, які були розроблені

ще за Радянського Союзу. Вони не
відповідають міжнародним стандар+
там та зазвичай мають характер при+
писів та обмежень.

5. Усі функції ще й досі зав'язані
на одному органі державної влади, що
створює конфлікт інтересів і не дозво+
ляє спеціалістам результативно вико+
нувати свої обов'язки.

6. Недостатньою є участь приват+
ного сектора у процесі стандартизації,
який на міжнародному рівні переваж+
но очолюється представниками галу+
зей [1].

У роботі [2] автором були визначені
загальні принципи технічного регулю+
вання та споживчої політики в Україні
в контексті європейської інтеграції:
пріоритет безпеки споживача (1); обо+
в'язковість вимог технічних регламентів
(2); добровільність вимог стандартів та
інших нормативних документів у сфері
технічного регулювання (3); забезпечен+
ня балансу між технічним регулюванням
та споживчою політикою (4); обмежен+
ня втручання держави у справи вироб+
ника (5); прозорість та безпристрасність
(6); залучення громадськості та неуря+
дових організацій (7). У роботах [3—5]
сформовано комплекс базових концеп+
туальних та науково+теоретичних засад,
який створює методологічне підгрунтя
для переорієнтації діяльності вітчизня+
них органів державного контролю та
нагляду (зокрема, державних органів
технічного регулювання), з тради+
ційного "управління на основі зовнішнь+
ого репресивного контролю" на "управ+
ління на основі якості" з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку країн, що
рухаються за рахунок інновацій
("innovation driven") (за класифікацією
Всесвітнього економічного форуму [6]).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Виходячи з зазначеного вище, ме+

тою статті є формування методологі+
чних засад адаптації існуючої системи
технічного регулювання до міжнарод+
них вимог, зокрема вирішення таких
завдань:

1. Дослідження основних проблем
системи технічного регулювання Ук+
раїни в контексті її входження до
міжнародних інтеграційних об'єднань.

2. Побудова концептуальних мо+
делей та визначення механізму адап+
тації системи технічного регулювання
України до міжнародних вимог.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основними елементами системи

технічного регулювання є закони,
технічні регламенти, міжнародні, рег+
іональні та національні стандарти,
процедури підтвердження відповід+
ності, акредитація органів з оцінки
відповідності та випробувальних лабо+
раторій; контроль і нагляд за виконан+
ням обов'язкових вимог [7; 8].

Особливого значення в сучасних
умовах набуває стандартизація. Так, у
Меморандумі про взаєморозуміння між
Урядом Великобританії та Британським
інститутом стандартів (BSI) наголо+
шується, що: "Стандартизація є ключо+
вим фактором підтримки ряду напрямів
державної політики, включаючи конку+
ренцію, впровадження інновацій, змен+

___________________________________________

1 Під "технічним регулюванням" мається на увазі система правового регулювання
відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до про!
дукції або пов'язаних із цим процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також
перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.

2 Домінуюча методика оцінки відповідності у країні сьогодні.
3 ОЕСР — Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD).
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шення торговельних бар'єрів, доброчес+
ну торгівлю та захист інтересів спожи+
вачів, захист довкілля та державні за+
купівлі" (переклад мій, Т.М.) [9, с. 76].

Але для того, щоб стандарти вико+
нували свою прогресивну роль, вони самі
мають постійно оновлюватись відповід+
но до принципу випереджання. Навпаки,
в Україні станом на 1 березня 2006 р. дія+
ло понад 16500 міждержавних стандартів
(ГОСТів), розроблених до 1992 р., а 46 %
з них було прийнято ще до 1980 р. Це при+
звело до того, що переважна більшість
нормативних документів у сфері техніч+
ного регулювання містить не вимоги
щодо безпеки (сучасний підхід), а занад+
то детальні описи технічних характери+
стик (підхід 1980+х років). Таке зосеред+
ження на вузьких технічних деталях, а не
не кінцевих результатах, що існує в Ук+
раїні, є навіть більш суворим та обмеже+
ним, ніж так званий "старий підхід", від
якого ЄС почав відмовлятися ще у 1985
році (табл. 1).

Українській системі технічного ре+
гулювання бракує ризик+орієнтовано+
го підходу. Вона створює для бізнесу
тягар, непорівнянний із його можли+
вими вигодами для суспільства. Голов+
ним недоліком існуючої системи стан+
дартизації та сертифікації є те, що їй
властиві риси пострадянської спадщи+
ни, притаманні, окрім України, і дек+
ільком іншим країнам регіону (табл. 2).

Основні методологічні підходи у
сфері технічного регулювання, що
сьогодні існують у світі, можна по+
ділити на два варіанти: європейський
та американський. Основні ознаки цих
підходів за матеріалами досліджень [9;
10] наведені в табл. 3.

Вважаємо, що для розвитку віт+
чизняної законодавчої бази з техніч+
ного регулювання найбільш корисним
для адаптації є підхід ЄС:

— європейський вектор інтеграції
України вимагає гармонізації законо+
давства передусім з вимогами ЄС;

— українська економіка (як і еко+
номіка Росії й інших країн СНД) пере+
буває зараз у стадії реформування й
не може, як економіка США, одразу
бути лібералізована (можливо, вона
ніколи не буде мати такий ступінь лібе+
ралізації);

— економіка ЄС (на відміну від
США) не виключає можливості участі
держави в регулюванні ринку;

— мінімізуючи сферу регулюван+
ня виключно стосовно питань безпе+
ки, ЄС здійснює цю діяльність на ос+
нові системного підходу, що слід вва+
жати найважливішим аргументом на
користь цього підходу до технічного
регулювання.

Але реалізація європейського під+
ходу до технічного регулювання вима+
гає значних зусиль. Система технічно+
го регулювання, що була успадкована
нашою країною після розпаду Ра+
дянського Союзу, не відповідає міжна+
родним нормам та правилам, принци+
пам СОТ. Її характеризують:

— відповідальність виключно дер+
жави за безпечність і якість продукції
та послуг;

— жорстке регламентування нор+
мативними документами навіть дріб+
них вимог до продукції;

— перевага тотального контролю

та нагляду з боку державних органів.
Тому основним завданням рефор+

мування системи технічного регулю+
вання на наступному етапі є гармоні+
зація технічного законодавства та по+
будова адекватної до вимог ЄС конт+
рольно+наглядової системи у сфері
технічного регулювання.

На думку міжнародних експертів,
першочерговими завданнями реформи
технічного регулювання в Україні ма+
ють бути такі чотири:

1. Встановлення добровільності
стандартів та впровадження обов'яз+
кових вимог щодо безпеки та інфор+
мування на рівні технічних регла+
ментів.

2. Скорочення обсягів обов'язко+
вої сертифікації.

3. Перехід до системи контролю,
яка базується на ринкових перевірках
та відповідальності виробника.

4. Швидке впровадження міжнарод+
них стандартів шляхом поєднання пере+
кладу найважливіших з них та прямого
впровадження мовою оригіналу [1].

Постає завдання формування та+
кої системи технічного регулювання,
яка забезпечить зниження вірогід+
ності виникнення на ринку небезпеч+
ної продукції з мінімальним втручан+
ням держави в діяльність бізнесу.
Тому особливу увагу необхідно при+
діляти реалізації функції державного
контролю у сфері технічного регулю+
вання на рівні регіону. Саме територі+
альні органи Держспоживстандарту
України в сучасних умовах відіграють
одну з основних ролей у вирішенні
проблем скорочення розриву між фак+
тичним та потенційно можливим
рівнем якості життя наших громадян.

Для формування методологічних
підходів до вирішення цього завдання
у роботі [11] нами була запропонова+
на чотирьохелементна системна мо+
дель технічного регулювання на рівні
регіону: споживач (1); територіальний
орган Держспоживстандарту України
(2); виробники та постачальники (спо+

живачі/замовники послуг територі+
ального органу Держспоживстандар+
ту України) (3); інші органи державної
влади (ОДВ), місцевого самоврядуван+
ня, неурядові та громадські організації
(4). В цілях системної моделі знайшли
відображення три аспекти стратегії
сталого розвитку: висока якість жит+
тя — соціальний аспект; споживання
конкурентоспроможної продукції —
економічний аспект; безпечне середо+
вище мешкання — екологічний аспект.

Реалізація зазначених моделей пе+
редбачає розгляд діяльності органів
державного контролю, зокрема органів
технічного регулювання — як діяльності
з надання послуг неявно визначеним
споживачам. Змінити існуючий стан
сьогодні надзвичайно складно — бракує
наукових знань щодо того, як усунути
невідповідності до вимог ЄС, як зміни+
ти діяльність державних органів техні+
чного регулювання. Тому необхідні
зміни у методології діяльності цих ус+
танов у напрямі формування методо+
логії управління на основі якості [5].

Управління на основі якості дуже
тісно пов'язане з управлінням ризика+
ми [12; 13]. Тому необхідно всіляко
підтримувати процеси поступового
переходу системи державного контро+
лю України до стану, коли контролю+
ючі органи відслідковують постійних
порушників і сектори високого ризи+
ку та фокусують перевірки на цих гру+
пах підприємств [14—16].

З метою зниження надмірності й не+
ефективності контролю за господарсь+
кою діяльністю з боку органів виконав+
чої влади та захисту прав суб'єктів гос+
подарювання від неправомірних дій по+
садових осіб органів державного контро+
лю та нагляду в 2007 р. прийнято Закон
України "Про основні засади державно+
го нагляду (контролю) у сфері госпо+
дарської діяльності" [14]. Даний Закон
встановлює єдині принципи контролю
(нагляду) за господарською діяльність
для всіх державних органів, обмежує
тривалість перевірок, визначає підстави
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Рис. 1. Модель розподілу ресурсів державного контролю відповідно
до ризик8орієнтованого підходу

для планових і позапланових перевірок,
передбачає впровадження системи уп+
равління ризиками, визначає права, обо+
в'язки та відповідальність органів нагля+
ду і підприємств під час перевірок.

У більшості країн СНД до останніх
років перевірки мали всеохоплюючий
частий характер — контролюючі орга+
ни відвідували кожне підприємство
відповідно до плану, що затверджу+
вався раз на рік без врахування ризи+
ку сектора виробництва для суспіль+
ства та історії перевірок на цьому
підприємстві. Розвинуті країни
Північної Америки та Євросоюзу
створюють достатньо детальні бази

даних, щоб відслідковувати ризики та
підприємства, і фокусують перевірки
на сферах та підприємствах із найви+
щим ступенем ризику на основі ризик+
орієнтованого підходу. Така практика
свідчить про те, що основна увага кон+
тролюючих органів зосереджується на
об'єктах із високим ступенем ризику,
масовим перебуванням людей та
підприємствах, у діяльності яких при+
пускається висока ймовірність виник+
нення порушень [1].

Принципи ризик+орієнтованого
підходу полягають у наступному:

1. Кожний контролюючий орган у
межах своєї сфери контролю умовно

поділяє всі види господарської діяльності
на групи ризику за ступенем потенцій+
ної загрози суспільству та довкіллю.

2. Для кожної групи встановлюєть+
ся певна періодичність перевірок: для
підприємств із високим ступенем ризи+
ку плануються часті перевірки, серед+
нього ризику — набагато рідші, низь+
кого ризику — планові перевірки не
призначаються взагалі.

3. Рішення про включення під+
приємства до плану перевірок прийма+
ються з урахуванням групи ризику, до
якої належить той або інший вид госпо+
дарської діяльності, і зважаючи на ре+
зультати попередніх перевірок [14—16].

Це дозволяє реалізувати принцип:
діяльність, яка є безпечною для сусп+
ільства і ретельно виконує вимоги за+
конодавства, не перевіряється. За мо+
деллю управління ризиками, держава
зосереджує ресурси контролю на ви+
сокоризикових секторах економіки, а
для низькоризикових — спирається на
"фактичний" нагляд (рис. 1). Водночас
активізуються такі сучасні механізми
недержавного контролю, самоконтро+
лю й самокоригування, як оцінюван+
ня відповідності третьою стороною, у
т.ч. через встановлення угод про взає+
мне визнання, добровільне оцінюван+
ня і підтвердження відповідності тре+
тьою стороною, декларування відпов+
ідності виробника, маркування націо+
нальним знаком відповідності.

Перехід до подібної практики не
може бути одномоментним — постає
питання розробки та впровадження
відповідного механізму адаптації. Під
механізмом адаптації системи техніч+
ного регулювання України до міжна+
родних вимог (далі — механізм) буде+
мо розуміти систему суб'єктів, об'єк+
тів, предметів, методів та інструмента+
рію діяльності з адаптації системи тех+
нічного регулювання України до між+
народних вимог, взаємодія яких забез+
печує досягнення її мети, а саме:

— під суб'єктами в механізмі ро+
зуміються уповноважені центральні
органи технічного регулювання, їх те+
риторіальні органи, інші органи публ+
ічного управління, суб'єкти національ+
ної системи технічного регулювання;

— під об'єктами — вимоги націо+
нальних нормативних документів та
усталена практика у сфері технічного
регулювання в Україні;

— під предметами — види діяль+
ності з адаптації національної систе+
ми технічного регулювання до між+
народних вимог;

— під інструментарієм — настано+
ви (документи методичного рівня)
щодо здійснення адаптації вимог
міжнародних нормативних документів
та усталеної практики у сфері техніч+
ного регулювання.

У роботах [4; 5] висунуто гіпотезу
щодо доцільності застосування сис+
темно+діяльнісно+процесно+проект+
ного підходу (СДПП+підходу) як ме+
тодологічної основи забезпечення си+
стемної реалізації державного конт+
ролю та нагляду. СДПП+підхід перед+
бачає представлення будь+якої діяль+
ності у вигляді проектів її реалізації як
системи, елементи якої процесно взає+
модіють між собою шляхом виконан+
ня головних функцій діяльності. Вихо+

1 На відміну від регламентів, які встановлюють детальні обов'язкові вимоги та є за!
конодавчими актами прямої дії, директиви встановлюють цілі й результати, які мають
бути досягнуті, без уточнення, як саме національна влада має досягти означених цілей.
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Таблиця 3. Основні ознаки європейського та американського підходів до
технічного регулювання
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дячи з цього, пропонуємо розглядати
цілеспрямовану систему дій щодо
адаптації системи технічного регулю+
вання України до міжнародних вимог
як проект розвитку та пропонуємо
відповідну процесну модель механіз+
му адаптації з урахуванням основних
положень роботи [17] (рис. 2).

У життєвому циклі проекту адап+
тації системи технічного регулювання
України до міжнародних вимог чітко
виділяються фази традиційного чоти+
рьохелементного життєвого циклу
проекту: ініціалізації, розробки, реа+
лізації та закриття [18]. Специфіка
кожної з фаз буде відображатись у
змісті окремих етапів цих фаз. Етапи
за переліком і послідовністю видів ді+
яльності в механізмі аналогічні та ви+
користовуються аналогічні інструмен+
ти їх реалізації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК З ЦІЄЇ

ТЕМИ
У статті вивчений світовий досвід

технічного регулювання та визначені
основні проблеми системи технічного
регулювання України в контексті її
входження до міжнародних інтегра+
ційних об'єднань. Запропоновано мо+
дель механізму адаптації системи тех+
нічного регулювання України до
міжнародних вимог та модель розпо+
ділу ресурсів державного контролю
відповідно до ризик+орієнтованого
підходу. Постає завдання розробки
відповідного інструментарію адаптації
системи технічного регулювання Ук+
раїни до міжнародних вимог.
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