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УДК 001.4 

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

О.П. БОХОНЬКО 

Хмельницький національний університет 
 

У 2008 році Україна стала членом Світової організації торгівлі. 

Починаючи з цього часу в країні проводиться реформування системи 

технічного регулювання, яке вимагає гармонізації відповідних норм та 

правил згідно зі світовими стандартами. 

На сьогодні система технічного регулювання фактично складається із 

системи стандартизації, з системи оцінки відповідності та метрології. 

Система, яка створена має певну неоднозначність у формуванні вимог до 

товарів, оцінки їх якості, а також застосування сучасної термінології. 

Тому, гармонізація питань застосування термінології, в цьому напрямку є 

важливим і необхідним кроком. Особливо це стосується питань подальшої 

гармонізації документації з технічного регулювання із законодавством 

країн Європейского союзу. На сьогодні ще існує значне розходження в 

деяких аспектах термінології. Наприклад, термін «технічне регулювання» 

вперше застосовано в Угоді про технічні бар’єри у торгівлі, де 

вказувалось, що члени Угоди повинні забезпечити розробку, прийом та 

застосування «tehnical regulation», щоб в подальшому не створювати 

ускладнень в роботі. Однак, в офіційному перекладі з’явився термін 

«технічний регламент». Згідно [1] технічне регулювання – це правове 

регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових 

вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ним процесів та 

методів виробництва, а також перевірки їх дотримання шляхом оцінки 

відповідності або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової 

продукції чи інших видів державного нагляду. 

В Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

технічному регламенту дається визначення як «нормативно - правовому 

акту», що має визначені цим Законом ознаки технічного регламенту і це не 

залежить від використання в назві документу безпосередньо терміну 

«технічний регламент». Більше того, згідно [2] визначено, що у сфері 

господарювання застосовують такі нормативно-правові документи як 

технічні регламенти, стандарти, технічні умови, кодекси усталеної 

практики. 

Це також за термінологією ускладнює розуміння технічного 

регулювання. 

На сьогодні, відповідно до ст.23 Закону України «Про 

стандартизацію» [3] національні стандарти застосовуються на 
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добровільній основі, окрім випадків, коли обов’язковість їх застосування 

встановлена нормативно-правовими актами. 

Таким чином, нормативний документ, який не відноситься до 

обов’язкового виконання в сучасних документах має назву «нормативно-

технічний документ, або акт нормативно-технічного характеру», або 

нормативний документ зі стандартизації. На наш погляд, останній термін 

найбільш повно відповідає визначенню цього терміну.  

В роботі розглянуто сучасні терміни та визначення, які потребують 

окремої систематизації та класифікації та запропоновано поділ документів 

на нормативно-правові акти та нормативні документи зі стандартизації. 
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