ТРЕНІНГ
ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЯК НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Harmonization of Standards as the Basis for the Introduction of European Business Models in Ukraine)

Тренер – д.е.н., проф. Людмила Шульгіна
(Trainer – Doctor of Economics, prof. Liudmyla Shulgina)
COURSE TOPICS
1. Ukrainian and EU standardization systems (2 hours).
2. European benchmarks for improving Ukrainian standards: new opportunities for society
or restrictions for business (2 hours).
3. Practice of Harmonization of Standards of Ukraine and the EU (2 hours).
4. Harmonization of standard systems as a way to honest business in Ukraine (2 hours).
5. Standards of Ukraine and EU harmonization - business efficiency - creation of a free
trade area - expansion of the intra-European market (2 hours).



Цей тренінг спрямований на поглиблення знань учасників про
українську та європейську систему стандартів та одночасне
формування власної точки зору на європейський шлях розвитку
України.



Аудиторія зрозуміє зв'язок між процесом гармонізації стандартів
та можливостями скорочення бюрократії, чесного бізнесу та
безпечної продукції, компетентного персоналу, суспільства без
корупції.



Працівники стануть носіями наступних ідей: ліквідація надмірного
регулювання економічної діяльності, зменшення кількості
дозволів, ліцензування та примирення, стале поліпшення ділового
клімату в Україні, поступовий підхід до найкращих практик
європейських країн.
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Як визнає віце-прем’єр з
євроінтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе,
попри окремі яскраві
досягнення, з суто
формального боку
українські
євроінтеграційні успіхи
виглядають досить
скромно. "Зокрема, зі 126
директив, які ми мали
імплементувати в
українське законодавство
у 2016 році,
імплементовано лише 36,
з них 23 – повністю"
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Реформа системи технічного регулювання в Україні
Верховною Радою прийнята низка законів в даному напрямку, зокрема:
• «Про стандартизацію»,
• «Про підтвердження відповідності»,
• «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
• «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»,
Національна система технічного регулювання почала
адаптуватися до
міжнародних, в першу чергу, європейських вимог та норм.
Основну увагу сконцентровано на впровадженні європейських директив «Нового
підходу», гармонізації національних стандартів з міжнародними та
європейськими. Європейські директиви впроваджуються в Україні в якості технічних
регламентів.
Принципи «Глобального підходу» запроваджені в Україні технічним регламентом
«Модулі оцінки відповідності та вимоги щодо маркування національним знаком
відповідності», застосовуються в усіх інших технічних регламентах.

Проблеми переходу до нової системи стандартизації
•

•
•

поширення на один вид продукції різних регуляторних режимів – це коли крім
технічного регулювання і стандартів застосовують санітарне регулювання,
регулювання у сфері охорони праці, вимоги яких часто суперечать одне одному.
надмірний попередній контроль – необхідність різноманітних державних
реєстрацій, сертифікацій, експертиз, висновків тощо.
нечітко визначено компетенції контрольно-наглядових органів, що призводить до
неефективності нагляду та неможливості оцінити ефективність здійснення
державного контролю.

Тобто, ситуація ще досить далека від регуляторної практики ЄС, що базується на трьох
китах: одному виді регулювання, одному регуляторному акті (наприклад, технічний
регламент з оцінкою відповідності чи без неї) та одному контрольно-наглядовому
органу, відповідальному за дотримання вимог техрегламенту.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
Департамент розвитку підприємництва та
регуляторної політики

Департамент технічного регулювання

Регіональнінауково-виробничі
науково-виробничіцентри
центри
Регіональні
Регіональні науково-виробничі
центри
стандартизації,
метрології
та
сертифікації
стандартизації,
метрології
та сертифікації
стандартизації, метрології
та сертифікації
ДЦСМС
24
ДЦСМС
2626
ДЦСМС

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

Призначені органи з оцінки
відповідності продукції вимогам
технічних регламентів
(116 органів) та
призначені органи із сертифікації
(200 органи)

Акредитовані
Акредитовані
випробувальні
(416) та
випробувальні
(416) та
калібрувальні (12)
калібрувальні
лабораторії (12)
(загаломлабораторії
428 лабораторій)
(загалом 428 лабораторій)
Акредитовані органи
Акредитовані
органи
інспектування
інспектування
(20 органів)
(20 органів)

Національне агентство з
акредитації України
(НААУ)

Акредитовані органи
Акредитовані
органи
сертифікації
продукції
сертифікації
продукції
(110), персоналу (7),
(110),управління
персоналу(47)
(7),
систем
систем
управління
(загалом 164 органи)(47)
(загалом 164 органи)

ДП “Івано-Франківськ
стандартметрологія”
ДП “Укрметртестстандарт”,
(м. Київ)

Державне підприємство
“Науково-дослідний
інститут метрології
вимірювальних і
управляючих систем”
ДНДІ “Система” (м. Львів)

Національний науковий
центр “Інститут метрології”
ННЦ “Інститут метрології”
(м. Харків)

МЕТРОЛОГІЯ

Технічні комітети стандартизації
Технічні комітети стандартизації
157 ТК, 3500 експертів
157 ТК, 3500 експертів

Державне підприємство “Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості” ДП “УкрНДНЦ” (м. Київ)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

РИНКОВИЙ НАГЛЯД

Органиринкового
ринковогонагляду
нагляду
Органи
органів:
99органів:
·Державна інспекція з питань захисту прав
·Державна
інспекція з питань захисту прав
споживачів
споживачів
· Державна інспекція з безпеки на
· Державна інспекція з безпеки на
морському та річковому транспорті
морському та річковому транспорті
· Державна служба з лікарських засобів
· Державна служба з лікарських засобів
· Державна служба з питань безпечності
· Державна служба з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
харчових продуктів та захисту споживачів
· Державна архітектурно-будівельна
· Державна архітектурно-будівельна
інспекція
інспекція
· Державна служба гірничого нагляду та
· Державна служба гірничого нагляду та
промислової безпеки
промислової безпеки
· Державна інспекція ядерного регулювання
· Державна інспекція ядерного регулювання
· Національна комісія з питань регулювання
· Національна комісія з питань регулювання
зв’язку та інформатизації
зв’язку
та інформатизації
·Державна
інспекція сільського господарства
·Державна
інспекція сільського господарства

Основні цілі системи технічного регулювання та її реформування
· Приведення системи технічного регулювання до міжнародних та європейських норм та правил
· Усунення технічних бар’єрів у торгівлі
· Дерегуляція ведення бізнесу
· Сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції
· Забезпечення добросовісної конкуренції
· Надійне забезпечення захисту прав споживачів

Очікувані результати
· Визнання української системи технічного регулювання на міжнародному та європейському рівнях
· Виконання зобов’язань відповідно до Угоди щодо технічних бар’єрів у торгівлі Світової організації торгівлі (Угода
ТБТ СОТ), Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Розділ ІV, глава 3, статті 53-58 та Додаток ІІІ)
· Забезпечення доступу української продукції на європейський ринок шляхом укладання на першому етапі Угоди
АСАА за чотирма пріоритетними секторами промислової продукції:
─ машини
─ низьковольтне обладнання
─ електромагнітна сумісність
─ прості посудини високого тиску.

Основні завдання щодо реалізації основних цілей викладено в
Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Виклики української системи технічного
регулювання

Переваги європейської системи технічного
регулювання

•

•

•

•

споживачі залишаються незахищеними,
оскільки контролюючі органи контролюють
папірці, а не товари.
ціни на товари залишаються високими:
виробники повинні платити за численні
сертифікати, висновки перевірки різних
органів, і ці витрати включаються в ціну
продукту.
Україна суттєво відстає із впровадженням
новітніх технологій: виробникові складно
досягнути технологічного прориву, коли всі
винаходи необхідно погодити із різними
контролюючими органами.

•
•

•

•

забезпечує високий рівень безпеки продуктів, і водночас
вона не стоїть на місці, а є досить динамічною. Вся система
стандартів і правил у ЄС орієнтована на те, щоб передові
технології втілювались у стандарти;
гнучкість системи сприяє інноваціям та диференціації
продукції;
є простою і менш бюрократично обтяжливою для
споживачів. Це сприяє зменшенню виробничих витрат та
зниженню цін для споживачів;
європейська система визнана на міжнародному рівні.
Після наближення до системи ЄС, українські товари, що
експортуються до ЄС чи у інші країни світу, не
перевірятимуть двічі (в Україні та за кордоном)
споживачі будуть краще захищені: європейська система
буде контролювати безпеку товарів, а не наявність
відповідних документів або сертифікатів.

Завдяки запровадженню системи технічного регулювання ЄС українська продукція буде розглядатися на ринках ЄС так
само, як і продукція з кран-членів ЄС. Це збільшить шанси для українських експортерів, покращить інвестиційний клімат і
темпи зростання промисловості.

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Мінекономрозвитку України
центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику
у сфері стандартизації

Підприємства, установи
та організації, що
Інші центральні органи
здійснюють
виконавчої влади
стандартизацію

Національний орган стандартизації
державне підприємство “Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації
та якості” (ДП “УкрНДНЦ”) (221 чоловік)

Регіональні науково-виробничі центри
стандартизації, метрології та сертифікації
(24 ДЦСМС)

Технічні комітети
стандартизації
(157 ТК, 3500 експертів)
замовлення (фінансування) робіт
з розроблення стандартів
участь у роботі (членство)
підпорядкування (координація)

ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДОСЯГНЕННЯ
ДОСЯГНЕННЯ
Прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII
“Про стандартизацію”

Прийнято 11 662 міжнародних та європейських
стандартів як національних стандартів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.11.2014 № 1163-р “Про визначення державного підприємства,
яке виконує функції національного органу стандартизації”
(визначено, що ДП “УкрНДНЦ” виконує функції
національного органу стандартизації)

У 2015 році прийнято
4833 національних стандартів, з них
2651 міжнародних та європейських стандартів
прийнято як національні

Затверджено нову редакцію статуту ДП “УкрНДНЦ”
з урахуванням виконання ним функцій НОС
Затверджено:
– Положення про керівну раду НОС;
– Положення про комісію з апеляцій та
Порядку розгляду нею апеляцій;
– структури, штатний розпис НОС

Сформовано склад керівної ради НОС та комісії з апеляцій
Прийнято 7 основоположних стандартів
національної системи стандартизації

Прийнято усі європейські стандарти як національні
у пріоритетних секторах промислової продукції
(низьковольтне обладнання, електромагнітна
сумісність, машини і устаткування) для забезпечення умов
підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів (АСАА)
Забезпечено створення повнотекстової електронної бази
національних стандартів (13620 стандартів, з яких у 2015
році внесено 2820 стандартів)

ІНСТРУМЕНТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ
СТАНДАРТІВ

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
(з моменту утворення у квітні 2004 року до червня 2008 року — Центр сприяння інституційному розвитку державної
служби) утворено для забезпечення інформаційно-аналітичної, експертної та організаційної підтримки розвитку
державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів
Європейського Союзу.

Послуги

• Центр бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері
державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
• Центр здійснює наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення
підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій
у контексті європейської інтеграції;
• Центр бере участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у практику роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та в підвищенні професійного рівня державних службовців, удосконалення і чинних
та впровадженні нових стандартів і процедур їх роботи;
• Центр сприяє поширенню правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, адміністративної
реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції та здійснює інформування громадськості щодо
державної політики та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку
інституцій у контексті європейської інтеграції;
• Центр надає консультаційну підтримку у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської
інтеграції.
• Центр виконує функції Адміністративного офісу програми Twinning — установи, відповідальної за координацію
інструментів інституційної розбудови ЄС.

Досягнення проектів Twinning
У рамках проекту для НКРЕ розроблено проект Закону України «Про Національну комісію
регулювання електроенергетики», в якому враховано найкращі європейські практики
функціонування незалежних регуляторів та вітчизняний досвід енергетичної сфери, впроваджено
методики моніторингу якості електроенергії та адекватний механізм ціноутворення на
електроенергію, який би враховував соціальний захист населення. Вдале впровадження цього
проекту сприяло ініціюванню другого проекту Twinning у сфері регулювання газового сектору.
Рекомендації експертів у рамках проекту для ГоловКРУ знайшли своє відображення у
затвердженій у березні 2009 року Стратегії розвитку державної контрольно-ревізійної служби на
період до 2015 року і Плані заходів із забезпечення і підвищення якості контрольно-ревізійної
роботи.
27 вересня 2016 року у приміщенні Міністерства інфраструктури України відбулась Конференція
з нагоди офіційного відкриття проекту Європейського Союзу Twinning «Підтримка у підвищенні
безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні».

Twinning
Twinning - це інструмент інституціональної розбудови і нова форма безпосереднього технічного
співробітництва між органами влади держав – членів ЄС та країн-бенефіціарів. Twinning має на меті
допомагати країнам-бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування органів
державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський потенціал, що має сприяти апроксимації
acquis communautaire (законодавство ЄС).
Впровадження інструменту Twinning було започатковано Європейською Комісією в 1997 році у
контексті розширення Європейського Союзу. На сьогодні впроваджено більше двох тисяч проектів
Twinning.
Визначальною рисою проекту Twinning є безпосередній обмін специфічним досвідом у окремо взятій
сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, передачу “ноу-хау” та
передової практики між державними органами країн – членів ЄС та їхніми партнерами-бенефіціарами,
випрацювання унікального національного досвіду.

TAIEX (Technical Assistance InformationExchange)

Які існують заходи TAIEX?
 Експертна місія. Один або два експерти з органів державного управління країн-членів ЄС відвідують Україну на
короткий термін (до 5 робочих днів), упродовж яких надають поглиблені консультації щодо гармонізації
національного законодавства із законодавством ЄС.
 Навчальні візити до країн-членів ЄС (до 5 робочих днів, максимум 3 представники від України), під час яких
учасники візиту отримують практичні знання щодо запровадження законодавства ЄС;
 Cемінари в Україніемінари в Україні (1-2 робочих дні), на яких експерти з країн-членів Європейського Союзу розкривають для
широкої аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і
передового європейського досвіду.
 Участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (міжнародних семінарах, конференціях) за ініціативи
Європейської Комісії.

TAIEX (Technical Assistance InformationExchange)
Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
Instrument) було засновано з метою у стислі терміни привести національне законодавство у відповідність до
стандартів ЄС та забезпечити виконання законодавчих норм.
Україна почала використовувати інструмент TAIEX 2006 року.
Експерти, запрошені в рамках заходів ТАІЕХ, являються, в основному, службовцями державного сектору
країн – членів ЄС, які працюють у тотожних органах країни-бенефіціара. Дуже часто експерти виступають
практикуючими спеціалістами в конкретній сфері. В разі потреби до заходів ТАІЕХ також можуть бути залучені
чиновники Європейської Комісії та інших інституцій ЄС.
Переваги співпраці з ТАІЕХ:
• обмін інформацією стосовно законодавства Європейського Союзу, національного законодавства та
інституційної/ адміністративної практики;
• тісне співробітництво з країнами – членами ЄС;
• набуття цікавого професійного та особистого досвіду.

Прорама SIGMA
Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management – Програма підтримки
вдосконалення врядування та менеджменту) – один з найпрестижніших аналітичних центрів Європейського
Союзу, створений в 1992 році за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку та
Європейського Союзу. Метою започаткування цієї програми стала потреба надання допомоги країнам
Центральної та Східної Європи в модернізації їх систем державного управління. Вказана програма відіграє
ключову роль у підготовці країн-кандидатів до вступу до Європейського Союзу.
Штаб-квартира програми SIGMA знаходиться в м. Парижі (Французька республіка). Штат програми
складає 20 постійних працівників, створена також розгалужена мережа спеціалістів та експертів з великим
досвідом роботи в державному секторі з країн – членів та країн – кандидатів ЄС.
Допомога програми SIGMA у сфері модернізації системи державної адміністрації може надаватися
шляхом:
·

здійснення аналізу адміністративних структур;

·

розробки та впровадження реформ адміністративної системи;

·

здійснення аналізу запропонованих законопроектів та програм;

·

організації навчання та обміну інформацією;

·

підготовки планів технічної допомоги.

Особливості бізнес-моделей ЄС
Бізнес-модель повинна забезпечувати компанії конкурентоспроможність та стійке зростання.
Особливості:

1. Рівні правила гри для всіх.
Це дозволяє бізнесу в ЄС перевести фокус з відносин з владою на маркетинг і ключові види діяльності. Чим
ближче країна до типу суспільства "відкритого доступу", тим важливіша маркетингова стратегія, а не GR
(government relationship).
Сила цього правила в Європі зростає в північно-західному напрямку.
2. Виробляти якісний продукт, надавати хороший сервіс і встановлювати ринкову ціну – це фактори must
have.
Вони не додають конкурентоспроможності, а просто гарантують вам вхід на ринок.
Як полюбляє казати власникам бізнесу – "або ви робите це, або до вечора вас тут немає!".
Якість, сервіс і ціна визначаються ринком так само, як квоти або ліцензії – державою. Ще раз – це просто
must have. А конкурентоспроможність будується на унікальному маркетингу, інноваційних технологіях або
геніальних людях.

3. В Україні ми звикли вимірювати конкуренцію кількістю гравців, а в ЄС вона вимірюється
їхньою якістю.
На наших ринках зазвичай ведуть боротьбу кілька гравців (або навіть десятки), але у всіх сили і рівень
продукту приблизно рівні. В ЄС у вас може бути лише один конкурент, але його відрив становить "10 світлових
років“. І ось тоді це істотна проблема. Говорячи мовою маркетингу, ваш конкурент дає клієнту більшу цінність за ті
ж гроші і при цьому добре заробляє. Чи створює унікальну цінність, якої у вас немає. І не важливо, що він лише
один.
Важливо, що він це може робити, а ви – ні. І клієнт це бачить.

Особливості бізнес-моделей ЄС
4. Принципові для компанії рішення в Україні часто приймаються власниками і "під
настрій".
В ЄС частіше – найманими менеджерами і на основі політики компанії.
Принципи цих рішень (навіть на різних ринках) можуть бути схожими. Від вас очікують, що ви
знайомі з ними і дієте в рамках прийнятої бізнес-культури.
 Взяти лише привітністю, подарунками і чарівністю (як ми любимо) майже нереально.
Для результативних переговорів потрібні плани, прогнози і багато гарантій. А ось до них вже
добре буде додати яскраві фото, емоційні ролики і українську чарівність.
5. Найголовніше, що заважає українському бізнесу працювати в ЄС –

Ненадійність.
 Німці жартують, що коли на переговорах бізнесмен з України показує тобі гарну цікаву річ, ти
ніколи не знаєш, чи є у нього ще хоча б одна така ж і чи побачиш ти цього хлопця наступного
разу :)
Ми концентруємося на одноразових угодах, а в ЄС люблять довгострокові стосунки. І гарантії.
І ще обсяги.
В ЄС не люблять пробачати помилки, не люблять невиконання зобов'язань, не люблять
"передомовлятися" (точніше, не розуміють, як це).
Наше бізнес-правило, яке свідчить: "Ну, як щось не так – опустимося в ціні", там не спрацює.
В ЄС інше правило – "just in time" важливіше за знижки. Слово – це закон. А зобов'язання –
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

Директиви можуть бути
прийняті державами
шляхом впровадження
різних законодавчих
процедур. Влада кожної
держави самі адаптують
своє
законодавство для
досягнення загальних
цілей, поставлених в
Директиві, але самі
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дату, до якої
законодавства членів ЄС
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владі держав надається
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нових законів або
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Маркування СЕ (CONFORMITE EUROPEENNE)















Маркування СЕ - це обов'язкова міжнародна маркування, адресована всім учасникам
економічної діяльності, компаніям, інспекторам і органам держуправління, відповідальним
за контроль ринку. Чи означає, що продукт може бути вільно поміщений на ринок ЄС
Маркування СЕ є формальний метод візуальної демонстрації того, що дана продукція
вважається відповідної положенням відповідних Директив і, як правило, що на продукцію є
декларації ЄС про відповідність застосовним основним вимогам, видана під відповідального
виробника або його представника.
Виробник або його уповноважений представник має зберігати CE
маркування на продукт або його упаковку.
Маркування СЕ вказує на те, що продукція проектувалася і
випускалася в відповідно до основних вимог застосовних Директив, і що вона проходила
необхідну процедуру оцінки відповідності.
Маркування СЕ не несе інформації про те, який використовувався модуль
для оцінки відповідності. Всі процедури вважаються еквівалентними.
Маркування СЕ гарантує не тільки відповідність мінімальним стандартам безпеки, але і
проходження прикордонного контролю, який регулюється національними органами влади.
Чи не виключає використання знаків, що означають відповідність національним
або європейським стандартам.
Маркування СЕ повинна бути чіткою, розбірливою і не стиратися.

Cемінари в УкраїніE marking
Graphic guide (1)

Cемінари в УкраїніE marking
Graphic guide (2)

СЕ-МАРКИРОВКА В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ:
• Изображение «СЕ»
• Две последние цифры года нанесения маркировки
• Идентификационный номер нотифицированного
органа
• Дополнительную специальную информацию, установленную
конкретными директивами ЕС или гармонизированными
европейскими стандартами.
03 470

318

1120 99

Дискредитация знака СЕ – China Export
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СУБЪЕКТЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ
ПРОДУКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ

ОРГАН? СИСТЕМА NANDO
• http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

КАК НАЙТИ «СВОЙ» НОТИФИКАЦИОННЫЙ

ГДЕ ИСКАТЬ ДИРЕКТИВЫ?
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

http://eur-lex.europa.eu/

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/cemarking/professionals/manufacturers/index_en.htm

НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ ЗАКОНОМ
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» И ЕВРОПЕЙСКИМ
«НОВЫМ ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ»

 Свободное движение товаров является
краеугольным камнем единого рынка.
 Своды правил - Стандарты.
 Директивы – Технические Регламенты.
 В отличие от ЕС, в Украине органы
госвласти
участвуют в процедуре
декларирования.
 Декларация соответствия и Сертификат
соответствия имеют равную юридическую силу. В
ЕС изготовитель составляет декларацию даже в
случае участия третьей стороны: он берёт на

ГДЕ ИСКАТЬ СТАНДАРТЫ?
www.cen.eu CEN - Европейский комитет по стандартизации
www.cenelec.eu
CENELEC - Европейский комитет по стандартизации в области
электротехники

www.etsi.org
ETSI - Европейский институт телекоммуникационных стандартов

ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ДИРЕКТИВАМ?
Объектами процедуры подтверждения соответствия продукции являются
Разработки

Продукция,
процессы производства

Производство

Система испытаний,
испытания

Документация

Техническая
документация - TCF

Риски, опасности, угрозы

Система

Оценка риска,
Уведомления об
инцидентах (RAPEX)RAPEX))
Система менеджмента
качества - СМК

Лидерство руководства
Процессный
подход

Вовлечение
персонала в
деятельность
по обеспечению
качеством

Непрерывные
улучшения

ФОКУС НА
ЗАКАЗЧИКА

Взаимовыгодные
отношения с
поставщиками

Управление
на основе
фактических
данных

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА
ВОСЬМИ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПАХ

Уязвимые люди

Обычные взрослые люди
Нет

Да

Нет

Да

Очень уязвимые

Адекватные
предупреждения и меры
безопасности?

Нет

Нет

Да

Уязвимые

СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК - ТРЕБУЕТСЯ

Суммарная Тяжесть
Последствий
Очень высокая
Высокая

Да

Умеренная

Очевидная опасность?

Низкая
Умеренный риск действия

БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Серьёзность вреда Здоровью/Безопасности

требуются

Лёгкая

GENERAL
PRODUCT
SAFETY
DIRECTIVE
– GPSD

Вероятность вреда
Здоровью/безопасности

некоторые
Низкий риск - действие
маловероятно

Очень низкая

Серьёзная

Очень серьёзная

Очень высокая

Высокая

Очень высокая

Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Низкая

Очень низкая

Низкая

Очень низкая

2001/95/CE
ОЦЕНКА РИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ (RAPEX)RAPEX))
Целями системы RАРЕХ являются:
a) обеспечить быстрый обмен информацией между Государствами ЕС и Комиссией по
мерам и действиям, принимаемым в отношении потребительских товаров в связи с
серьёзным риском для здоровья и безопасности потребителей;
b) информировать Государства ЕС и Комиссию о существовании
серьёзного риска до того, как меры и действия будут приняты;
c) получить и распространить во всех Государствах ЕС информацию о
последующих действиях, принятых по информации, которая была внесена в
систему.
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search

ПРОДУКЦИЯ, ИСКЛЮЧЁННАЯ ИЗ
RАРЕХ
• фармацевтические препараты, охватываемые
Директивами 75/319/ЕЭС и 81 /851/ЕЭС;
• медицинские приборы, изделия и средства ,
охватываемые Директивами 90/385/ЕЭС, 93/42/ЕЭС
и 98/79/ЕС ;
• пищевые продукты и питание, охватываемые
Постановлением ЕС № 178/2002 .

СТРАТЕГІЇ
#1
Стандартизації

#2
Адаптації

А ЯКУ Ж ОБЕРЕТЕ ВИ?

ЩО ОБ'ЄДНУЄ ЦІ
ТОРГОВІ
МАРКИ?

Таким чином, до стандартизації більше тяжіють
високотехнологічні товари і вироби, такі як автомобілі,
комп'ютери, аудіо- та відеообладнання та ін., А також товари з
категорії предметів розкоші, орієнтовані на емоційне і образне
сприйняття (парфуми, одяг, коштовності).

ПРИЧИНИ, ЩО НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ
ПРОВОДИТИ ЄДИНУ РЕКЛАМНУ КАМПАНІЮ
ДЛЯ ВСІХ КРАЇН:
Існуючі культурні та поведінкові
відмінності.
Кожна культура - це поєднання суспільних відносин,
релігійних переконань, мов, споживчих переваг і звичок.



Відмінності рівнів економічного розвитку

•Чому споживачі різних країн демонструють не подібне
ставлення до однієї і тієї ж реклами?
•Чому у них відрізняються один від одного способи
прийняття рішення про покупку, рівні прояву інтересу до
однієї і тієї ж категорії товарів, інші пріоритети одних
товарів перед іншими?

ЇМ ЦЕ ВДАЛОСЯ! ІСТОРІЇ УСПІХУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ
ДО КРАЇН ЄС.
КЕЙС №1. Євроінтеграція та гармонізація. Можливості для ведення бізнесу
з Норвегією
Вирішуючи який Ви дізнаєтесь:
 Чим привабливий норвезький ринок;
 Логістика – не проблема;
 Чому потрібні послуги;
 У чому складнощі роботи;
 Особливості менталітету норвежців.
КЕЙС № 4. «Царський» бізнес: виробництво чорної ікри
Вирішуючи який Ви дізнаєтесь:
 Про Вторинний продукт;
 Просування і збут;
 Бізнес на перспективу.
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КЕЙС №2. СЕРТИФІКАЦІЯ НА ЕКСПОРТ
Мета: Поглиблення теоретичних знань з питань стандартизації та сертифікації;
вивчення галузевих особливостей стандартизації; отримання навичок СЕмаркування в рамках використання нового та глобального підходів (робота з вебресурсами, знаходження нотифікаційного органу, визначення переліку стандартів
та директив, необхідних для експорту певного товару).

КЕЙС № 5. РОЗРАХУНОК УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ: УЧАСНИК ЧИ
ВІДВІДУВАЧ?
Мета: Ознайомлення слухачів з інструментами міжнародної реклами,
інвестування та розвитку бізнесу у країнах ЄС, а також обґрунтування
доцільності прийнятого рішення – учасник чи відвідувач виставки (кошторис
витрат)
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Дякую за увагу
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