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ЗМІСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

З КРАЇНАМИ ЄС НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IMPROVEMENT OF THE STANDARDIZATION TECHNICAL 
COMMITTEE'S ACTIVITIES IN THE DIRECTIVE OF PROMOTING 
FOREIGN TRADE OF THE LVIV REGION WITH EU COUNTRIES

Мета дослідження полягає у вдосконаленні підходів до оцінювання результативності діяль-
ності технічних комітетів – базових елементів системи технічного регулювання у взаємозв’язку зі 
структурою товарообороту країни з ЄС. Оскільки ключовою ознакою економічного розвитку кра-
їни визнано авангардну роль промисловості, у дослідженні проведено оцінку тотожності товарної 
структури обороту роздрібної торгівлі у Львівській області і України за питомою вагою промисло-
вих товарів, яка характеризує ситуацію на внутрішньому ринку. Наявність дефіциту зовнішньотор-
говельного балансу країни і області та його структура доводять, що потенціал зростання експорту 
промислових товарів у країни ЄС залишається незначним. У зв’язку із цим пропонується трак-
тувати результативність діяльності технічних комітетів стандартизації продукції як ступінь досяг-
нення запланованих цілей у формі співробітництва заінтересованих сторін із метою організації і 
виконання робіт із міжнародної, регіональної, національної стандартизації в експортоорієнтова-
них видах промислової діяльності.

Ключові слова: технічне регулювання, технічні регламенти, стандартизація продукції, країни 
ЄС, структура товарообороту, технічні комітети, результативність діяльності.

Цель исследования заключается в совершенствовании подходов к оценке результативности 
деятельности технических комитетов – базовых элементов системы технического регулирова-
ния во взаимосвязи со структурой товарооборота страны с ЕС. Поскольку ключевым признаком 
экономического развития страны признано авангардную роль промышленности, в исследовании 
проведена оценка тождества товарной структуры оборота розничной торговли во Львовской 
области и Украины по удельному весу промышленных товаров, которая характеризует ситуацию 
на внутреннем рынке. Наличие дефицита внешнеторгового баланса страны и области и его струк-
тура доказывают, что потенциал роста экспорта промышленных товаров в страны ЕС остается 
незначительным. В связи с этим предлагается рассматривать результативность деятельности тех-
нических комитетов стандартизации продукции как степень достижения запланированных целей 
в форме сотрудничества заинтересованных сторон с целью организации и выполнения работ 
по международной, региональной, национальной стандартизации в экспортоориентированных 
видах промышленной деятельности.

Ключевые слова: техническое регулирование, технические регламенты, стандартизация про-
дукции, страны ЕС, структура товарооборота, технические комитеты, результативность деятель-
ности.
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The aim of the study is to improve approaches to assessing the performance of technical commit-
tees – the basic elements of the technical regulation system in relation to the structure of trade between 
Ukraine and Lviv region and the EU countries. Since the key feature of the current economic develop-
ment in the world is the avant-garde role of the industry, which hat he largest multiplier effect on the 
economy of countries with different levels of economic development, the authors have evaluated the 
identity of the commodity structure of retail trade turn over оn Lviv region and Ukraine by the share of 
industrial goods. The existence of foreign trade deficit of Ukraine and Lviv region and its structure prove 
that the potential of industrial goods export growth to the EU countries remains in insignificant, which is 
partially a consequence of imperfection of exported goods certification procedure. The problem is that 
it is impossible to encourage each individual entrepreneur to implement standards within his activity, 
so he must independently determine the subject matter within the framework of the cluster method of 
combining industries that are recognized as priorities for certain regions of Ukraine. It is appropriate to 
determine the performance of technical committees of standardization of the national system of tech-
nical regulation by the number of developments of technical regulations for industrial products, which 
has strategic export significance for the economy of a country and a certain region. It is proposed to 
interpret the performance of technical committees of product standardization as a degree of achieve-
ment of planned go al sin the form of cooperation of interested leg al and natural persons in order to 
organize and perform work on international, regional and national standardization in exportoriented of 
industrial activity.

Key words: technical regulation, technical regulations, product standardization, EU countries, turn-
over structure, technical committees, performance.

Постановка проблеми. У зв’язку з набуттям 
чинності Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом трансформаційні про-
цеси в економіці України зумовлюють оптимі-
зувати галузь технічного регулювання для реа-
лізації стратегічних цілей нарощення обсягів 
експорту товарів у пріоритетних галузях вітчиз-
няної економіки. 

Після підписання Угоди про асоціацію Укра-
їни з ЄС українські виробники отримали авто-
номні преференції щодо експорту продукції в 
країни ЄС у руслі європейської інтеграції Укра-
їни, яка першим кроком планує створення зони 
вільної торгівлі й, окрім усунення тарифних 
бар’єрів (перш за все мит), потребує гармоніза-
ції технічних вимог до товарів [1]. 

Вагому роль у процесах структурних змін 
вітчизняного експорту відіграють технічні комі-
тети стандартизації, на які покладаються функ-
ції з розроблення, розгляду та погодження 
міжнародних (регіональних) та національних 
стандартів України, що встановлюють правила 
та методи розроблення, виготовлення та засто-
сування продукції.

Однак питання визначення результативності 
діяльності технічних комітетів стандартизації в 
площині забезпечення ними сприятливих умов 
для формування позитивного сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами з країнами ЄС залиша-
ються предметом дискусій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процеси гармонізації систем технічного регулю-
вання у розрізі потенціалу збільшення обсягів 
товарообороту між Україною й ЄС досліджено в 
роботах В.Е. Ліра та О.С. Биконі, які виявили пер-
спективні збільшення обсягів експорту вітчизня-
ної промислової продукції до ЄС та визначили 

перспективи розширення присутності укра-
їнських товаровиробників на європейському 
ринку, проте не приділили уваги оцінюванню 
діяльності технічних комітетів стандартизації [2].

У роботі А. Балежентіс та О. Яценко про-
ведено прогнозування зовнішньоторговель-
ного обороту між Україною й ЄС товарами та 
обґрунтовано зростання залежності економіч-
ного зростання України від експорту, проте 
дослідники не визначили ролі технічних комі-
тетів у цих процесах [3].

У роботах Л.Ю. Шабельник досліджено 
напрями вдосконалення технічного регулю-
вання вітчизняної промислової продукції з 
використанням практики країн Європейського 
Союзу, проте сформована автором система 
показників оцінки ефективності робіт зі стан-
дартизації не враховує структурні зміни в 
зовнішній торгівлі України [4]. 

Вагомий внесок у методологію оцінювання 
діяльності національних технічних комітетів 
стандартизації як підсистеми національної сис-
теми стандартизації зробила Т.Б. Гордієнко. 
У її дослідженнях запропоновано узагальнений 
критерій оцінювання діяльності національного 
технічного комітету – коефіцієнт вагомості роз-
роблення нормативного документу різного 
ступеня гармонізації і рівня затвердження, який 
визначають з урахуванням пріоритетів для 
національної стандартизації, проте автор не 
узгодив критерій оцінювання результативності 
із зовнішньоекономічним складником торгівлі 
в розрізі географічної та товарної структур екс-
порту й імпорту стратегічно вагомих для еконо-
міки України товарів [5 ]. 

З.О. Луцишин, Н.Я. Крачук, Т.О. Фролова 
провели оцінювання відповідності системи тех-
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нічного регулювання в Україні міжнародним та 
європейським вимогам як основи подолання 
технічних бар'єрів щодо переміщення товарів 
і послуг та складника підвищення конкурен-
тоспроможності української економіки, проте 
дослідники не вказали на зміст результатив-
ності діяльності технічних комітетів у цьому 
процесі [6]. 

Таким чином, актуальність дослідження 
зумовлена тим, що процес технічного регулю-
вання у сфері стандартизації продукції регла-
ментує торгівлю з країнами ЄС, але в різних 
умовах може бути як бар'єром для неї, так і чин-
ником зростання зовнішнього товарообороту 
України, отже, необхідно відкоригувати сис-
тему критеріїв оцінювання результативності 
діяльності технічних комітетів. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вдоскона-
лення системи критеріїв оцінювання результа-
тивності діяльності технічних комітетів як базо-
вих елементів системи технічного регулювання 
продукції у взаємозв’язку зі структурою това-
рообороту України з країнами ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах тенденції структури това-
рообороту на зовнішньому ринку України пев-
ним чином відображають дієвість технічного 
регулювання відповідних сфер діяльності, що 
мають стратегічне значення для України і регі-
ону, який межує з ЄС.

Результат діяльності технічних комітетів 
стандартизації підтверджують розроблені тех-
нічні регламенти, які визначають характерис-
тики продукції або пов'язані з нею процеси 
чи способи виробництва, а також вимоги до 
послуг, включаючи відповідні положення, 
дотримання яких є обов'язковим. 

Отже, доцільно виявити зміни у структурі 
зовнішньої торгівлі України з ЄС за період упро-
вадження з 10 лютого 2016 р. Закону України від 
15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності», який містить положення 
щодо особливостей розроблення та прийняття 
технічних регламентів і процедур оцінки від-
повідності, повноважень центральних органів 
виконавчої влади у сфері технічного регулю-
вання, вимог до технічних регламентів та орга-
нів з оцінки відповідності та ін. [1].

Так, Україна в 2017 р. зайняла 23-є місце 
серед найбільших партнерів Європейського 
Союзу з імпорту та 20-е – за обсягами експорту 
й у 2018 р. стала 23-м найбільшим партнером ЄС 
за обсягами імпорту (1% від загального обсягу 
імпорту поза ЄС) і 20-м партнером за обсягами 
експорту ЄС (1% від загального обсягу екс-
порту поза ЄС) [7]. У 2018 р. найбільшу частку 
в експорті товарів України становили машини, 

обладнання та транспорт – 17,420 млрд дол., або 
30,6% від загального імпорту, на другому місці – 
паливно-енергетичні товари – 13,521 млрд дол. 
(23,8%), а негативне сальдо обсягів зовнішньої 
торгівлі товарами в Україні в 2018 р. становило 
9 852,591 млрд дол. [7].

Серед аспектів, які характеризують резуль-
тативність прийняття технічних регламентів на 
внутрішньому ринку України, слід відзначити 
територіальні структурні особливості у роз-
дрібному товарообороті регіонів (регіональні 
відмінності від загальнодержавної структури), 
які межують з ЄС, зокрема Львівської області.

Оскільки у світі ключовою ознакою ниніш-
нього економічного розвитку є авангардна 
роль промисловості, і галузь справляє найбіль-
ший мультиплікативний ефект на економіку 
країн із різним рівнем економічного розвитку, 
пропонується оцінити динаміку товарної струк-
тури обороту роздрібної торгівлі промислових 
та непромислових товарів України та Львівської 
області за період реформування системи тех-
нічного регулювання в Україні (2016–2018 рр.) 
[8]. Для виявлення потенціалу внутрішнього 
ринку товарів України, і зокрема Львівської 
області, доцільно оцінити територіальні струк-
турні відмінності у роздрібному товарообороті 
(регіональні відмінності від загальнодержавної 
структури), який є узагальнюючим для оцінки 
міри суттєвості відмінностей двох структур на 
основі критерію JR і визначається так [9]:

J
d d

d d
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+( )
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=
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� 1 2 1

2

1 2 1

2
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де d1, d2 – питомі значення градацій двох 
структур.

Визначимо критерій JR для товарної струк-
тури обороту роздрібної торгівлі промисло-
вими та непромисловими товарами Львівської 
області за 2016–2018 рр., що відповідає три-
валості впровадження Закону України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності», 
згідно з даними табл. 1.

Критерій для товарної структури обо-
роту роздрібної торгівлі Львівської області за 
2016–2018 рр. становить JR = 0, тобто це означає, 
що у Львівській області товарна структура обо-
роту роздрібної торгівлі тотожна загальноукра-
їнській структурі, при цьому знизилася частка 
промислових товарів як по Україні (-8,6%), так 
і по Львівській області (12,4%), і зросла частка 
непромислових товарів – відповідно по Україні 
(8,6%) і по Львівській області (12,4%).

У 2018 р. експорт товарів Львівської області 
у країни ЄС становив 78,6% від загального екс-
порту області, імпорт – 62,9% від загального 
імпорту, а в товарній структурі експорту пере-
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важали електротехнічне обладнання (24,0% 
від обсягу експорту області), меблі (12,3%), 
деревина і вироби з неї (9,8%), зернові куль-
тури (7,1%). Основу імпорту товарів становили: 
електротехнічне обладнання (13,1% від обсягу 
імпорту області), механічне обладнання (8,5%), 
палива мінеральні; нафта і продукти її пере-
гонки (8%). 

Наявність негативного сальдо зовнішньотор-
говельного балансу Львівської області та його 
структура доводять, що потенціал зростання 
експорту в країни ЄС промислових товарів із 
Львівської області залишається незначним, що 
є наслідком впливу низької дієвості процедури 
сертифікації товарів для експорту і повільних 
темпів трансформації вітчизняної системи тех-
нічного регулювання в європейський простір. 

У зв’язку з ратифікацією Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС зміна структури роз-
дрібної торгівлі промислових товарів є одним з 
індикаторів дієвості змін у законодавчих актах, 
що регламентують виробництво промислової 
продукції та державний нагляд за її відповід-
ністю вимогам технічних регламентів [6]. 

Ефективність роботи підсистеми технічних 
комітетів національної системи стандартизації 
оцінюється їхньою активністю, яка залежить від 
наявності фахівців відповідного рівня кваліфі-
кації, зацікавлених суб’єктів господарювання 
та кількості розроблених нормативних доку-
ментів за такими критеріями: освіта і науковий 
рівень у сфері стандартизації; загальний стаж 
роботи; досвід роботи у сфері стандартизації (у 
роках); досвід роботи експертом у сфері стан-
дартизації (у роках); робота на посаді [4].

Ефективність упровадження європей-
ської системи технічного регулювання в 
Україні визначається кількістю суб’єктів гос-
подарювання, які сертифікували свою про-
дукцію згідно з технічними регламентами, 
адаптованими до вимог ЄС, проте кількість 
таких залишається незначною. Проблема 
пов’язана з тим, що спонукати кожного під-
приємця запроваджувати стандарти у рамках 
його діяльності неможливо, тому він повинен 
визначитися з предметом діяльності у рамках 
кластерного методу об'єднання підприємств 

галузей, які визнані пріоритетними для пев-
них регіонів України.

Зокрема, одним із напрямів реалізації стра-
тегічної цілі розвитку Львівської області, яка 
межує з ЄС, «Конкурентоспроможна еконо-
міка» на період до 2020 р. заплановано досяг-
нути позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами шляхом стимулювання розвитку 
видів діяльності, які здатні забезпечити приріст 
експорту в ключових секторах економіки регі-
ону (машинобудування, деревообробка, фар-
мація, вугільна галузь) [10; 11]. 

В умовах Угоди про вільну торгівлю з ЄС 
досягнути позитивних змін в оптимізації струк-
тури зовнішнього торгівлі Львівської області з 
країнами ЄС можливо лише за рахунок актив-
ної участі виробників-експортерів у процесах 
застосування технічного регулювання стандар-
тизації як підсистеми, завдяки яким держава 
регулює якість товарів на експорт [2]. 

Угода відкрила нові можливості для екс-
порту українських промислових товарів Львів-
ської області, але на рівні технічних і техно-
логічних процесів трансформації системи 
технічного регулювання необхідно вдоскона-
лити методичні підходи до оцінки результа-
тивності діяльності технічних комітетів стан-
дартизації. З’ясовано, що національні технічні 
комітети стандартизації, у яких є міжнародні 
аналоги в міжнародних і регіональних органах 
стандартизації, більш затребувані вітчизня-
ними галузями економіки і мають вищий рівень 
оцінки своєї діяльності. А національні технічні 
комітети, які через специфіку своєї сфери 
діяльності не мають міжнародних і регіональ-
них аналогів, мають низький рівень оцінки та 
працюють ефективно лише до того часу, поки 
розроблені ними нормативні документи від-
носяться до пріоритетних на рівні держави або 
затребувані на рівні вітчизняних організацій та 
підприємств-виробників – експортерів [5].

Для здійснення робіт зі стандартизації з 
метою аналізу доцільності зазвичай викорис-
товується співвідношення між ефектом від 
упровадження стандартизації та витратами на 
її здійснення, тобто аналіз економічної ефек-
тивності робіт зі стандартизації проводиться за 

Таблиця 1
Динаміка товарної структури обороту роздрібної торгівлі України  

та Львівської області за 2016–2018 рр. 

Територія
Значення за 2016 р., % Значення за 2018 р., % Абсолютна зміна, %

ПТ* НТ** ПТ НТ ПТ НТ
Україна 51,9 48,1 43,3 56,7 -8,6 8,6
Львівська область 50,6 49,4 38,2 61,8 -12,4 12,4

ПТ* – промислові товари; НТ**- непромислові товари.
Джерело: складено авторами за даними [7; 10]
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показниками економії, витрат, економічного 
ефекту на одиницю продукції, наявності у тех-
нічному комітеті фахівців відповідного рівня 
кваліфікації, зацікавлених суб’єктів господа-
рювання, кількості розроблених нормативних 
документів за певними критеріями та якісною 
характеристикою членів технічного комітету 
(освіта і науковий рівень у сфері стандарти-
зації; загальний стаж роботи; досвід роботи у 
сфері стандартизації (у роках); досвід роботи 
експертом у сфері стандартизації (у роках); 
робота на посаді) [4]. 

Пропонується оцінку результативності 
роботи технічних комітетів стандартизації 
національної системи технічного регулювання 
визначати, окрім зазначених вище характерис-
тик, часткою розроблення технічних регламен-
тів для промислової продукції, що становить 
стратегічне експортоорієнтовне значення для 
економіки країни і певного регіону, у загальній 
кількості розроблених.

Отже, пропонується трактувати результатив-
ність діяльності технічних комітетів стандарти-
зації як ступінь досягнення запланованих цілей 
у формі співробітництва заінтересованих юри-
дичних та фізичних осіб із метою організації і 
виконання робіт із міжнародної, регіональної, 

національної стандартизації у експортоорієн-
тованих сферах діяльності та за промисловою 
продукцією (закріплений об’єкт стандартизації).

Висновки з даного дослідження. Оскільки 
ключовим пріоритетом для ЄС є укладання регі-
ональних торговельних угод із країнами-парт-
нерами шляхом усунення торгових бар’єрів, 
ефективність євроінтеграційного курсу України 
визначається дієвістю вітчизняної системи тех-
нічного регулювання. 

Одним зі способів забезпечення та реалі-
зації державної політики у сфері технічного 
регулювання є формування організаційного 
механізму проведення моніторингу результа-
тивності діяльності технічних комітетів стандар-
тизації залежно від темпів зростання обсягів та 
збільшення питомої ваги експортоорієнтованої 
промислової продукції в обсягах зовнішньої 
торгівлі України та окремих регіонів. 

Очікується, що запропонований підхід дасть 
змогу об’єктивно оцінити діяльність технічних 
комітетів стандартизації незалежно від трива-
лості їхньої роботи й абсолютного значення 
кількості розроблених ними нормативних 
документами, а у співвідношенні зі структур-
ними зрушеннями у зовнішньоторговельному 
балансі країни та окремої області.
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