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У праці проведено порівняння нового головного документа країни, який 

регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної 

діяльності, а саме Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 

від 05.06.2014 № 1314-VII, що вступає у силу з 01.01.2016, з його попередньою 

версією (Закон України від 11.02.1998 № 113/98-ВР). 

Закон № 1314-VII орієнтований на європейську метрологічну систему, в 

наслідок чого при його створені була поставлена мета гармонізації з 

документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами 

законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами 

Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC). Зокрема це 

обумовило приведення у відповідність до третього (останнього) видання 

«Міжнародний словник з метрології – Основні та загальні поняття та відповідні 

терміни» (VIM-3) визначень деяких метрологічних термінів та введення нових 

(калібрування, метрологічна простежуваність, національний еталон, тощо), в 

порівнянні з поки що чинним Законом № 113/98-ВР. 

Серед основних відмінностей Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» № 1314-VII від № 113/98-ВР слід зазначити: 

1) розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських 

функцій у сфері метрології; 

2) розмежування адміністративних та господарських послуг; 

3) звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності; 

4) розширення застосування механізмів акредитації для підтвердження 

компетенції суб’єктів, що здійснюють метрологічну діяльність; 

5) створення державної метрологічної інспекції. 

Також змін зазнав перелік видів діяльності, які належать до сфери 

законодавчо регульованої метрології, а саме, добавлено «контроль безпеки 

дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів» та «роботи з 

використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем». 

Значних змін у новій редакції Закону зазнали склад метрологічної системи 

України та структура національної метрологічної служби України. 

У новому Законі також є ще багато різних нововведень та змін, таких як 

оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, перелік категорій засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, тощо. 

Прийняття нової редакції Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314 є одним із кроків 

євроінтеграції, подолання технічних бар’єрів у торгівлі та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 


