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СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ АПК
УКРАЇНИ
У статті досліджується проблематика законодавства, яким регулюються правовідносини у
сфері сертифікації та стандартизації продукції переробних підприємств системи АПК. Запропо$
нована ефективна система технічного регулювання якістю.
The article deals with legal basis, which regulates the legal relationship in the sphere of certification
and standartization of agribusiness processing enterprises products. An effective system of quality
regulation is suggested in the article.
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ВСТУП

Державне регулювання аграрного сектора
економіки України як складової частини націо
нальної соціальноекономічної політики дер
жави реалізується через систему державного
управління, яка виконує організуючу функцію
держави, основною ознакою якої є влада. Цен
тральним органом державного управління
сільським господарством є Міністерство аграр
ної політики та продовольства України, що ви
ступає органом виконавчої влади. Серед голов
них проблем переробної галузі є неефек
тивність функціонування партнерських відно
син між органами влади, сільськогосподарсь
кими товаровиробниками, переробними та тор
говельними підприємствами.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

У системі "виробництво — переробка — ре
алізація" у торгівлі починає домінувати спеку
лятивний характер формування ціни за рахунок
збитковості однієї з ланок системи. Саме через
це якість продукції, що надходить до спожива
ча, не відповідає сертифікаційним вимогам.
Інтеграція України у світове співтовариство зу
мовлює необхідність системного підходу до ана
лізу сучасних процесів розвитку аграрного ви
робництва з метою розробки відповідних ме
ханізмів державного регулювання, які здатні за
безпечити швидку адаптацію АПК до нових умов
господарювання. Серед них особливе місце по
сідає обгрунтування теоретичних засад держав
ної підтримки сільського господарства.
РЕЗУЛЬТАТИ

Ще до вступу України в Світову організацію
торгівлі (СОТ), на круглих столах країни виділя
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ли конкурентоспроможність в аграрному ринку.
Так, її виділяли як одну з основних у членстві
України в СОТ та Євроінтеграції в контексті за
безпечення її на аграрному ринку. Система СОТ
заохочує конкуренцію і знижує торговельні ба
р'єри, внаслідок чого споживачі виграють. Голов
ний принцип вільної торгівлі для споживача —
це зниження вартості життя. Тому Україна дов
гий час намагалася стати членом цієї міжнарод
ної організації. Це сталося 4 роки тому, наша дер
жава отримала як ряд суттєвих переваг, так і зо
бов'язань, які необхідно постійно виконувати.
Ефективність діяльності в СОТ визначається
конкурентоспроможністю продукції. Тому в Ук
раїні було створено захист антидемпінгового
імпорту від недобросовісної конкуренції. Згідно
з ще одним стандартом СОТ, регуляторна по
літика має бути основою конкурентоспромож
ності аграрного сектора. Саме вона дала змогу
впровадити міжнародні стандарти та удоскона
лити оцінювання відповідності якості. На нашу
думку, саме регуляторна політика є недоскона
лою, тому потребує певного доопрацювання, зок
рема щодо спрощення документального оформ
лення ведення бізнесу, строків, процедур та ціни,
використовуючи сучасні інформаційні та інно
ваційні технології; необхідно надати можливість
дистанційно керувати документацією та збутом
продукції на переробних підприємствах.
На сучасному етапі серед великої кількості
законів щодо аграрного законодавства можна ви
ділити низку законів України, що відіграють виз
начальну роль при формуванні та реалізації дер
жавної аграрної політики України. Це, насампе
ред, Закон України "Про державну підтримку
сільського господарства України" від 24 червня
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2012
2004 р., Ст. 527, Закон України "Про
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
(ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɩɨɫɥɭɝ)
основні засади державної аграрної
політики на період до 2015 року" від
18 жовтня 2005 р., Ст. 17; "Про за
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ
сади внутрішньої і зовнішньої по
літики" від 1 липня 2010 р. та ін.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɞɚɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɦɨɞɟɥɿ) ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
В умовах членства України в
COT та курсу на євроінтеграцію
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
державі потрібна сучасна система
технічного регулювання, здатна
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɰɟ
адекватно реагувати на потреби на
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɯɟɦɨɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ціональної економіки, забезпечува
ти надійний захист та підвищувати
ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ
конкурентоспроможність украї
нської продукції та послуг [3—5].
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɚɱɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ
Сучасний рівень розвитку економ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
іки України, потреба у корінних
ȼɢɞɚɱɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɿ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ
змінах матеріальних і соціальних
ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
умов життя народу висувають на
перший план проблему якості про
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
дукції. Покращення якості товарів
можливе лише на основі стандарти
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
зації та оцінювання відповідності.
В Україні створена нова влас Рис. 1. Порядок проведення сертифікації продукції в Україні
на система, яка забезпечує якість
продукції в умовах ринкової економіки. До най економіки, підвищення якості життя громадян
важливіших законодавчих актів у цій сфері, на та залучення інвестицій на підприємства пере
самперед, необхідно віднести Закони України робної галузі національна система технічного
"Про стандартизацію" i "Про стандарти, технічні регулювання якістю, а саме — стандартизації,
регламенти та процедури оцінки відповідності". оцінювання відповідності, має забезпечувати:
Зазначені законодавчі акти є імплементацією в
— випуск конкурентоспроможності про
національне законодавство Угоди про технічні дукції [1];
бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі,
— надійний захист життя і здоров'я людей,
зокрема Кодексу доброчинної практики з роз навколишнього середовища, національної без
роблення, прийняття і застосування стандартів пеки, добросовісної конкуренції, запобігання
відповідно до Угоди СОТ. На сьогодні в Україні шахрайським діям;
діє певна система сертифікації продукції (рис. 1).
— зменшення технічних бар'єрів в торгівлі і
У переробній галузі України існуюча систе спрощення доступу на світові ринки;
ма технічного регулювання має системні недо
— захист внутрішнього ринку засобами тех
ліки і певну невідповідність міжнародним і нічного регулювання відповідно до умов COT;
європейським принципам [2; 4], зокрема:
— приведення системи технічного регулю
— несформованість секторального техніч вання до вимог ЄС;
— запровадження інновацій.
ного законодавства [5];
Для здійснення зазначених цілей для перероб
— більшість національних стандартів має
них підприємств АПК необхідна сучасна систе
обов'язковий характер;
— низький рівень гармонізації національних ма технічного регулювання якості (стандартиза
стандартів з міжнародними (приблизно 20 %); ція, оцінка відповідності, акредитація, метроло
— недостатній рівень продукції міжнарод гія, ринковий нагляд), яка задовольняла б потре
би та вимоги глобалізації і багатосторонньої тор
ним еталонам;
— інфраструктура якості містить у собі говельної системи, зокрема здатність:
конфлікт інтересів (один орган встановлює
1) сформулювати і просувати національні
правила й норми та здійснює за ними передрин позиції в процесі розроблення міжнародних
ковий (сертифікацію), ринковий нагляд і нагляд стандартів для отримання можливостей вико
за виробництвом, а також забезпечує захист ристовувати їх для підвищення конкуренто
прав споживачів).
спроможності власного сільськогосподарсько
Для сприяння сталому розвитку української го товаровиробника;
Передплатний індекс 21847
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2) надавати послуги з метрології з метою
забезпечення всесвітньо визнаної простежува
ності вимірювань і калібрувань;
3) досягти визнання торговельними партне
рами системи оцінки відповідності продукції
обов'язковим і добровільним вимогам;
4) досягти визнання системи акредитації на
міжнародному і європейському рівнях.
Крім того, активна участь у міжнародних
організаціях зі стандартизації, метрології, оц
інювання відповідності і акредитації — необхі
дний елемент розвитку можливостей сучасної
системи технічного регулювання.
Неспроможність стати повноправним чле
ном авторитетних регіональних та міжнародних
організацій у сфері стандартизації, метрології,
оцінювання відповідності та акредитації зазви
чай призводить до неприйняття результатів на
ціональної системи технічного регулювання на
міжнародному рівні, а як наслідок — суттєві
негативні наслідки для промисловості країни.
На сьогодні система технічного регулювання
якості зазнала повної реформації. Питання сер
тифікації продукції регулюються нормами Дек
рету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993р. № 4693 "Про стандартизацію і сертифі
кацію", на виконання якого наказом Державно
го комітету України з питань технічного регулю
вання та споживчої політики від 01 лютого 2005 р.
№ 28, затверджено Перелік продукції, що підля
гає обов'язковій сертифікації в Україні. Згідно з
прикінцевими положеннями Закону України
"Про підтвердження відповідності", підтверд
ження відповідності продукції здійснюється до
введення в дію відповідного технічного регламен
ту. Наразі вже прийнято 40 технічних регла
ментів. З їх введенням продукцiя, на яку вони роз
повсюджуються, вилучається з Переліку.
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України видало наказ № 162 від 25 жов
тня 2011 р. "Про затвердження Змін до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифі
кації в Україні". З цього документа вилученi
окремi промисловi групи товарів, на які розпов
сюджується дія технічних регламентів, впровад
жених з 01 січня 2012 р., а також харчової про
дукції. Загалом він скорочений майже на 65 %.
Були залишені продукти, призначені для дитя
чого та дієтичного харчування, які мають висо
кий ступінь ризику і відповідно до міжнародної
та європейської практики потребують регулю
вання доступу їх на ринок. Також він містить
продукцію, для якої проведення обов'язкової
сертифікації регламентується низкою законо
давчих актів, зокрема "Про забезпечення сані
тарного та епідеміологічного благополуччя на
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селення", "Про державне регулювання вироб
ництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", "Про рибу, інші водні живі ресурси та
харчову продукцію з них", "Про питну воду та
питне водопостачання". Також включена про
мислова продукція з високим ступенем ризику,
на яку не впроваджено технічні регламенти.
В Україні відбуваються реформи стосовно
захисту прав споживачів. Захист прав спожи
вачів є однією з найбільш актуальних та злобо
денних соціальноекономічних проблем усіх
країн світового товариства. Політика нашої дер
жави у цій сфері почала формуватись з прийнят
тям у 1991 р. Закону України "Про захист прав
споживачів". У 1992 р. було створено Держав
ний комітет України у справах захисту прав спо
живачів, головним завданням якого є держав
ний захист прав та інтересів громадян як спо
живачів в умовах ринкової економіки й роздер
жавлення власності. З метою оптимізації систе
ми центральних органів виконавчої влади ство
рено Державну інспекцію України з питань за
хисту прав споживачів та Указом Президента
України від 14 квітня 2011 р. № 465 та затверд
жено її Положення. Постановою Кабінету
Міністрів України утворено територіальні орга
ни Держспоживінспекції, призначено керівників
та виконуючих обов'язків керівників цих
органів, затверджено тимчасові структури.
Формування державної політики у сфері
захисту прав споживачів, сертифікації та стан
дартизації покладено на Міністерство еконо
мічного розвитку і торгівлі України. А конт
роль за додержанням законодавства про захист
прав споживачів забезпечує Державна інспек
ція України з питань захисту прав споживачів.
Це дозволило повністю усунути конфлікт інте
ресів, коли в одному органі здійснюють оцінку
відповідності продукції та контроль за безпеч
ністю цієї продукції.
Відповідно до європейських вимог урядом
вживаються заходи щодо реформування націо
нальної системи технічного регулювання, до скла
ду якої входить і державний ринковий нагляд. При
цьому принциповою відмінністю є те, що перевіря
ються не суб'єкти господарювання, а безпечність
продукції, яка виробляється переробними під
приємствами та постачається на ринок.
Національним планом дій на 2012 р. щодо
впровадження Програми економічних реформ
на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, кон
курентоспроможна економіка, ефективна дер
жава" передбачено внесення на розгляд Вер
ховної Ради України проекту закону про вне
сення змін до низки законів та деяких законо
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давчих актів щодо утворення національного
органу стандартизації. Передбачається надати
його функції державному підприємству, яке не
є органом державної влади.
Існують різні підходи до створення необхі
дної інфраструктури якості від повністю інтег
рованого підходу до повністю децентралізова
них конкретних організацій для кожного з еле
ментів Інтегрованої якості. Більшість з цих ме
ханізмів можуть бути ефективними та прибут
ковими, але деякі зв'язки можуть спричинити
проблеми, навіть конфлікти інтересів.
Інтегрований підхід багато років підтриму
вали країни, що розвиваються, та країни з пере
хідною економікою. Такий підхід був характер
ний для країн СНД. Інтегрована організація ча
сто користується правом законодавчого захис
ту від інших постачальників подібних послуг,
тобто за законом ця організація є єдиним виз
наним постачальником цих послуг в країні. Для
цього підходу характерно багато серйозних про
блем, тому він використовується не часто, зок
рема стосовно політики відкритої торгівлі.
Елементи системи технічного регулювання
якістю — це уповноважені органи, різні еле
менти згруповані більш функціональним шля
хом. На даний момент відповідальними за всю
інфраструктуру системи Інтегрованої якості є
дві або більше державних організацій.
Важливим моментом є те, що організація,
відповідальна за акредитацію, не має входити
до організації, яка контролює, і проводить ви
пробування та сертифікацію. В іншому випад
ку може виникнути конфлікт інтересів. Такий
підхід має багато переваг від інтегрованого
підходу, але існують також і деякі недоліки.
Перевага полягає в тому, що адміністрація
підтримує деякі елементи, сприяє загальному
підходу до законодавства та видів діяльності си
стеми технічного регулювання якістю і породжує
оптимальне використання дефіцитних ресурсів
(фінанси, працівники, обладнання тощо). Недолік
— подібність до інтегрованого підходу, де орган
ізації використовують законодавчий захист від
конкуренції, тому вони володіють монополією.
Недостатність конкуренції призводить до нестачі
компетентності та неефективності діяльності
підприємств. Національний механізм якості за
безпечує міжнародне визнання через акредита
цію та національний інститут метрології.
Одним із питань під час переговорів між
Україною та ЄС щодо створення зони вільної
торгівлі було питання створення інфраструк
тури якості як організаційної основи сучасної
системи технічного регулювання, необхідної
для впровадження європейського законодав
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ства для торгівлі товарами, тобто інфраструк
тури, яка відповідатиме принципам ЄС.
В Україні відбувається законодавчоправо
ва реформа у сфері технічного регулювання на
відповідність міжнародним вимогам та законо
давства ЄС, що суттєво відбивається і на підпри
ємствах переробної промисловості. Для більш
ефективних реформацій необхідно запровади
ти систему ринкового нагляду за зразками, що
існують в європейських країнах, i з цією метою
Верховною Радою України було прийнято низ
ку законів, ще декілька проектiв були направле
ні на розгляд. Проведені заходи нададуть мож
ливість нашій країні отримати значні переваги,
зокрема усунути недоліки системи державного
контролю, оскільки постійні перевірки підпри
ємств не гарантують безпеку споживачів.
ВИСНОВКИ

В Україні відбувається законодавчоправо
ва реформа у сфері технічного регулювання
якості на відповідність міжнародним вимогам
та законодавства ЄС, що стосується і підпри
ємств переробної галузі.
Підприємства переробної галузі повинні
постійно контролювати якість продукції, яку
вони виробляють та сировину, яка надходить
на підприємства. Необхідно удосконалити за
конодавчоправову базу з системи технічного
регулювання в Україні, у т.ч. скоротити кіль
кість дозвільних документів.
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