
Резюме звіту  

 

У сфері технічних бар’єрів у торгівлі Угода про асоціацію перед-

бачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та 

прийняття промислової продукції (ACAA). Спочатку АСАА може 

охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширен-

ням на всі передбачені в УА 27 секторів. Потенційно, ACAA може 

охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім 

продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши 

імідж продукції made in Ukraine на глобальних ринках. Наразі, стан 

виконання Україною свого «домашнього завдання» (гармонізація 

законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з но-

рами ЄС) уже дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах, 

але ЄС не дає сигналів про близькість цієї перспективи. За відсут-

ності ясності щодо швидкої перспективи укладання АСАА, гармо-

нізовані процедури та вимоги виявляються надто обтяжливими, 

особливо для імпортерів.
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ВИГОДИ УКЛАДАННЯ ACAA
Угода про оцінку відповідності та прийняття промис-

лової продукції (Agreement on Conformity Assessment 

and Acceptance of Industrial Products, скорочено ACAA) 

є способом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між 

Україною і ЄС. 

Передбачається, що в охоплених цією Угодою секто-

рах українські експортери зможуть маркувати свою продукцію знаком СЕ та вільно продавати її 

на ринку ЄС без додаткової сертифікації в ЄС. Потенційно, Угода ACAA може охопити до п’ятої ча-

стини українського експорту до ЄС1, передусім продукцію машинобудування. Крім економії часу 

та коштів експортерів на проходження сертифікації, угода ACAA з ЄС призведе до зростання 

іміджу продукції made in Ukraine, полегшить для України доступ на інші глобальні ринки та збіль-

шить привабливість України для локалізації виробництва.

Також, без додаткової сертифікації до України можна буде вільно завозити та продавати на укра-

їнському ринку виготовлену будь-де продукцію, марковану європейським знаком відповідності 

СЕ. Це полегшить життя імпортерам в Україні та зменшить контрабанду.

Питання укладання угоди ACAA між ЄС та Україною має вже тривалу історію. Ще у грудні 2005 

року Україна та ЄС підписали План дій з підготовки до Угоди АСАА - задовго до початку перегово-

рів про майбутню Угоду про асоціацію.

Укладення угоди ACAA передбачено статтею 57 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Відпо-

відно до цієї статті та Додатку ІІІ до Угоди про асоціацію, Угода АСАА поширюватиметься на 27 

категорій промислової (нехарчової) продукції. Спочатку Угода ACAA може охоплювати один або 

кілька з цих секторів, з наступним розширенням на інші. Після того, як Угода АСАА охопить усі 

зазначені у Додатку ІІІ сектори, Україна та ЄС зобов’язалися розглянути можливість її поширення 

на інші категорії промислової продукції.

1 За підрахунками, здійсненими експертами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Угода АСАА полегшить торгівлю 
промисловими товарами та 
призведе до зростання іміджу 
продукції made in Ukraine

Дмитро Луценко
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Процедурно, угода ACAA укладається як Протокол до 

Угоди про асоціацію. Для цього потрібне рішення орга-

нів асоціації Україна-ЄС (Комітету асоціації у торговель-

ному складі та Ради асоціації). Цьому рішенню має пе-

редувати позитивна оцінка виконання Україною свого 

«домашнього завдання».

ЗМІСТ «ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ»
Відповідно до положень Угоди про асоціацію, для укладення угоди ACAA Україна має:

  Привести у повну відповідність до європейського своє законодавство, як горизонтальне (рам-

кове), так і вертикальне (галузеве);

  Прийняти в якості національних європейські гармонізовані стандарти на відповідні види продукції;

  Привести у відповідність до європейських вимог усю свою національну інфраструктуру якості 

(національний орган стандартизації, національний орган акредитації, метрологічні інституції, 

органи з оцінки відповідності) та інфраструктуру державного ринкового нагляду (органи та 

процедури ринкового нагляду);

  Скасувати усі регуляторні режими (більшість з яких існують ще з радянських та пост-радян-

ських часів), які суперечать, дублюють та/або є додатковими до європейських вимог до відпо-

відних видів продукції (насамперед, санітарні норми і правила та нормативно-правові акти у 

сфері охорони праці).

ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
Основоположними документами, що визначають державну політику у сфері технічного регулю-

вання, є Стратегія та План заходів реформування системи технічного регулювання до 2020 р2. Ці 

документи вимагають розроблення технічних регламентів та інших нормативно-правових актів 

у повній відповідності з відповідними директивами і регламентами ЄС. 

Інституційним центром реформування системи технічного регулювання та підготовки до укладання 

Угоди АСАА є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Воно відповідає за формування 

державної політики у цій сфері, виконує регуляторні та/або координуючі функції у сфері горизонталь-

ного законодавства (технічні регламенти та оцінка відповідності, стандартизація, метрологія, ринковий 

нагляд), а в плані вертикального (галузевого) законодавства є також регулятором, що розробляє тех-

нічні регламенти у визначених секторах. Інші центральні органи виконавчої влади виконують функції 

регулятора або інспекційні (наглядові) функції у визначених секторах.

Національне агентство з акредитації України (НААУ), засноване у 2002 р., є підписантом Двосто-

ронньої угоди (BLA) з організацією Європейської співпраці з акредитації (ЕА), яка забезпечує вза-

ємне визнання результатів акредитації органів оцінки відповідності.

2 Затверджені розпорядженням КМУ № 844-р від 19.08.2015.

Для укладання угоди АСАА 
потрібна позитивна оцінка ЄС 
виконання Україною свого 
«домашнього завдання»
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Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандар-

тизації, сертифікації та якості» має статус національного органу стандартизації України та пред-

ставлений в якості компаньйонського органу стандартизації в європейських організаціях CEN та 

CENELEC, а також є членом Міжнародної організації стандартизації (ISO) та Міжнародної електро-

технічної комісії (IEC).

23 травня 2018 р. Верховною Радою України був прийнятий закон про приєднання України до 

Метричної конвенції і з 7 серпня 2018 р. Україна стала повноцінним членом Міжнародного бюро 

ваг та мір (BIPM) (до того з 2002 р. вона була асоційованим членом Генеральної конференції ваг 

та мір), що відкриває шлях до повноцінного членства у Міжнародній організації законодавчої 

метрології (МОЗМ – OIML), де наразі Україна є членом-кореспондентом. Це відкриває для Украї-

ни нові можливості у плані забезпечення порівняння еталонів та посилення своєї національної 

інфраструктури якості, фундаментом якої є саме метрологія.

Стан органів з оцінки відповідності є дуже різним. Всі органи, що здійснюють оцінку відповідності 

вимогам технічних регламентів, є акредитовані НААУ. У деяких українських органів є угоди про 

співпрацю та/або про визнання з органами інших країн, у т.ч. з ЄС. Втім, залишаються питання 

доброчесності при видачі сертифікатів окремими органами.

ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Хоча перші зрушення у законодавстві почали відбуватися з 2010 року з прийняттям законів про 

ринковий нагляд і про загальну безпечність нехарчової продукції, після Революції Гідності дина-

міка розроблення і прийняття актів законодавства значно посилилась.

Зобов’язання щодо адаптації горизонтального (рамкового) законодавства були імплемен-

товані в Україні у вигляді низки законів та підзаконних актів, ухвалених протягом 2010-2016 рр. 

Зокрема, це Закони України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2.12.2010; «Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05.2001 (із змінами від 22.12.2011 та 15.01.2015); 

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2.12.2010; «Про техніч-

ні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015; «Про метрологію та метрологічну діяль-

ність» від 5.06.2014; «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» від 

19.05.2011. Крім того, з метою приведення інфраструктури у відповідність до європейських вимог 

в Україні також прийнято Закон України «Про стандартизацію» від 5.06.2014.

Оскільки всі ці акти законодавства розроблялися на основі відповідного законодавства ЄС, вони 

в цілому відповідають європейським актам. Подекуди через втручання українських юристів у 

зміст під час розроблення цих актів можуть спостерігатися деякі відхилення чи невідповідності. 

Існує також потреба у внесенні окремих змін технічного характеру за наслідками правозасто-

сування деяких із зазначених актів. Деякі горизонтальні акти законодавства були попередньо 

проаналізовані європейськими експертами. Зараз триває внесення змін до деяких з них.

Зокрема, це стосується законопроектів № 6235 про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності, який прийнятий у 1-му читанні, та 

№ 7123, який передбачає внесення змін до численних законів України з метою приведення їх у 



Угода АСАА: інтеграція України до ринку промислових товарів ЄС

5

відповідність з основоположним принципом добровільного застосування стандартів, передба-

ченим новим Законом України «Про стандартизацію».

Існує потреба й у внесенні змін до законодавства про 

ринковий нагляд - але лише кілька з цих змін пов’я-

зані із забезпеченням відповідності законодавству 

ЄС, більшість з них зумовлені необхідністю вирішення 

проблем правозастосування в Україні. Існуючий зако-

нопроект № 5450-1, який передбачає внесення змін 

до Закону України «Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції», створить більше проблем, ніж дозволить повністю привести 

законодавство України у сфері ринкового нагляду у відповідність до європейського. Тому було 

підготовлено інший законопроект на цю тему, який містить належні зміни до законодавства у 

сферах ринкового нагляду і захисту прав споживачів - станом на січень 2019 року цей законо-

проект перебуває на стадії офіційної реєстрації у Верховній Раді України.

Крім того, державний ринковий нагляд протягом 2014-2017 років перебував під мораторієм на 

перевірки, але починаючи з 2018 року він активно здійснюється. Попри потребу в певній корекції 

законодавства та практик, можна стверджувати, що в цілому стан національної інфраструктури 

якості та ринкового нагляду дозволяє укласти Угоду АСАА. 

Чотири пріоритетні сектори адаптації вертикального (галузевого) законодавства були ви-

значені ще у відповідному Плані дій 2005 року: низьковольтне обладнання, електромагнітна су-

місність, вироби машинобудування та прості посудини, що працюють під тиском.

У 2012 році Кабінет Міністрів України затвердив технічні 

регламенти низьковольтного обладнання та електро-

магнітної сумісності. У 2013 р. до них додався техніч-

ний регламент машин. У 2015 році були прийняті нові 

технічні регламенти низьковольтного обладнання та 

електромагнітної сумісності на основі нових директив 

ЄС, виданих у 2014 р. У липні 2018 року до трьох техніч-

них регламентів були внесені зміни на основі пропозицій європейських експертів. Таким чином, 

перші три сектори, у яких може бути укладена Угода АСАА, є низьковольтне обладнання, елек-

тромагнітна сумісність і машини.

Крім цього, станом на січень 2019 року в Україні прийняті технічні регламенти на основі нових 

директив ЄС у таких секторах:  прості посудини під тиском; пересувне обладнання під тиском; при-

лади, що працюють на газоподібному паливі; ліфти; іграшки; неавтоматичні зважувальні прилади; 

засоби вимірювань; обладнання для роботи у потенційно вибухонебезпечних середовищах; ви-

бухові матеріали промислового призначення; обладнання, що працює під тиском; вимоги щодо 

енергоефективності та маркування енергоспоживання деяких побутових приладів. Це означає, 

що також і щодо цих 11 технічних регламентів можна запускати процес оцінки їх відповідності єв-

ропейським директивам і регламентам в процесі підготовки до Угоди АСАА у цих секторах.

У 2016 р. Україна та ЄС розпочали промисловий та регуляторний діалог високого рівня. В 

рамках цього діалогу вже відбулося дві зустрічі: у березні 2017 р. в Брюсселі та у березні 2018 р. у 

Стан горизонтального 
законодавства, національної 
інфраструктури якості та 
ринкового нагляду дозволяє 
укласти Угоду АСАА

Стан вертикального 
законодавства дозволяє 
укладання Угоди АСАА у 
трьох секторах: низьковольтне 
обладнання, електромагнітна 
сумісність і машини
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Києві. З метою забезпечення діалогу діють щонайменше 5 робочих груп, одна з яких опікується 

питаннями технічних бар’єрів в торгівлі, що охоплюють систему технічного регулювання та на-

ціональну інфраструктуру якості.

Разом з тим, варто відзначити парадокс, що з початком застосування Угоди про асоціацію тех-

нічна допомога ЄС у розробленні законодавства та підготовці інфраструктури якості та органів 

ринкового нагляду України лише зменшилась.

НЕПЕВНА ПЕРСПЕКТИВА УКЛАДАННЯ 
УГОДИ ACAA
Таким чином, стан розвитку державної політики, інституцій, інфраструктури якості та ринкового 

нагляду, відповідності горизонтального (рамкового) та вертикального (галузевого) законодав-

ства у низці секторів дозволяє починати процес укладання угоди ACAA.

Незважаючи на це, ЄС не дає сигналів про близькість цієї 

перспективи - зокрема, у своїх офіційних звітах щодо 

України. Перший звіт про виконання Угоди про асоціа-

цію (2016 року) не містив жодної згадки про угоду ACAA3. 

У першому звіті про виконання глибокої та всеосяжної 

зони вільної торгівлі (за 2016 рік, опублікований восени 

2017 року) було визначено угоду ACAA як довгостроко-

ву мету, а започаткований Регуляторний діалог щодо 

технічних бар’єрів у торгівлі як належний форум технічної співпраці для проведення детальної 

оцінки української системи щодо відповідності законодавства, його застосування та інституційної 

спроможності з правилами та стандартами ЄС. При цьому, лише позитивні результати цієї оцінки 

уможливлять початок переговорів щодо угоди ACAA4. У другому звіті про виконання Угоди про асо-

ціацію (2017 року) угода ACAA згадана як питання майбутнього (без уточнення, якого)5. У другому 

звіті про виконання глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (за 2017 рік, опублікований восени 

2018 року) питання угоди ACAA взагалі не було загадано6. У третьому звіті про виконання Угоди про 

асоціацію (2018 року) угода ACAA згадана як питання майбутнього (без уточнення, якого)7. 

Незрозуміла також позиція ЄС щодо алгоритму укладання угоди ACAA. Зокрема, чи потрібна для 

проведення оцінки виконання «домашнього завдання» окрема оціночна місія ЄС, як це запитує 

український уряд - чи ця оцінка може бути виконаною європейськими експертами у рамках вже 

існуючого Промислового та регуляторного діалогу Україна-ЄС. 

Така невизначеність з боку ЄС не додає впевненості, що угоду ACAA взагалі буде підписано у 

3  Association Implementation Report on Ukraine, SWD(2016) 446 final, Brussels, 9.12.2016.
4 «Having in mind that due to the relevant reforms, the ACAA is a long-term objective, both Parties have launched in July 2016 the TBT Regulatory Dialogue (as 
provided by Article 55 of AA) as the appropriate technical cooperation forum for carrying out the detailed assessment of the Ukrainian system in order to verify 
its compliance (in terms of legislation its enforcement and institutional capacity) with the EU rules and standards. Only positive results of that assessment will 
allow for a start of negotiations on the ACAA» - Annual report on the implementation of the deep and comprehensive free trade area (DCFTA) between the EU 
and Ukraine, 1 January 2016 - 31 December 2016, SWD(2017) 364 final, Brussels, 9.11.2017.
5 Association Implementation Report on Ukraine, SWD(2017) 376 final, Brussels, 14.11.2017.
6  Annual report on the implementation of the deep and comprehensive free trade area (DCFTA) between the EU and Ukraine, 1 January 2017 - 31 December 

2017, SWD(2018) 454 final, Brussels, 31.10.2018.
7 Association Implementation Report on Ukraine, SWD(2018) 462 final, Brussels, 7.11.2018.

Стан виконання Україною 
свого «домашнього завдання» 
дозволяє укласти угоду ACAA. 
Але ЄС не дає сигналів про 
близькість цієї перспективи
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осяжній перспективі, незважаючи на прогрес із виконанням «домашнього завдання». Це не 

сприяє впевненості у незворотності реформ та не стимулює подальший розвиток інфраструкту-

ри якості та ринкового нагляду.

У той же час, виникає інша проблема, коли Україна, у 

сподіванні на швидке укладання угоди ACAA, впрова-

джує вимоги директив і регламентів ЄС одразу, а не 

поступово. У деяких секторах це призводить до того, 

що, наприклад, процедури оцінки відповідності або 

вимоги щодо маркування виявляються надто жор-

сткими та/або обтяжливими, особливо для імпортерів. 

Це, у свою чергу, може призводити до підвищення цін для споживачів, зменшення асортименту 

пропонованої на ринку продукції та виникнення монополій окремих імпортерів. Тому в Україні 

виникає тиск щодо спрощення процедур чи пом’якшення вимог. Це суперечить зобов’язанням 

за Угодою про асоціацію - але є логічним наслідком відсутності визначеності щодо бодай орієн-

товних термінів, скільки ще буде потрібно чекати на угоду ACAA.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для України

  Прийняти законопроекти № 6235 та № 7123, а також законопроект щодо внесення змін до 

закону про ринковий нагляд, який досі навіть не зареєстрований у ВРУ;

  Зосередити функції юридичного погодження проектів нормативно-правових актів (у т.ч. тех-

нічних регламентів), спрямованих на виконання Угоди про асоціацію та підготовку до угоди 

ACAA, лише в одній інстанції, укомплектованій спеціалізованим персоналом з належним знан-

ням законодавства та мов ЄС;

  Посилити жорсткість процесу акредитації та нагляду за акредитованими органами, а також 

процес призначення та моніторингу органів з оцінки відповідності з метою забезпечення на-

лежного рівня їх технічної компетентності та запобігання випадків шахрайства та застосуван-

ня недоброчесних практик;

 Приділити посилену увагу розбудові спроможності органів державного ринкового нагляду;

  Підвищувати поінформованість суб’єктів господарювання та посилити роль бізнес-асоціацій у 

підвищенні такої поінформованості. 

Для ЄС
  Прояснити алгоритм та перспективу укладання угоди ACAA з Україною;

  У разі політичної готовності ЄС рухатися до укладання угоди ACAA - провести офіційну оцінку 

стану виконання Україною «домашнього завдання»;

  У разі відсутності близької перспективи укладання ACAA - визначити етапи цього шляху та по-

годитись із можливістю тимчасового спрощення процедур чи пом’якшення вимог, які є надто 

жорсткими та/або обтяжливими для суб’єктів  господарювання;

  Надати Україні ефективну технічну допомогу для розроблення законодавства та належного 

функціонування інфраструктури якості та органів ринкового нагляду.

За відсутності швидкої 
перспективи укладання угоди 
АСАА, гармонізовані процедури 
та вимоги виявляються надто 
обтяжливими, особливо для 
імпортерів



Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


