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Група 2М-1 

Тема: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ 

Мета: розкрити сутність та ознайомитися із завданнями сертифікації 

В наш час сертифікація стала одним із важливих механізмів управління 

якістю, який дає можливість об’єктивно оцінити продукцію, надати споживачу 

підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за відповідністю продукції 

вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентоздатність. 

Сертифікація — це процедура, за допомогою якої третя сторона дає 

письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим 

вимогам. 

Третя сторона — особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що 

беруть участь у розгляді певного питання. 

Дія третьої сторони, яка доводить, що забезпечується необхідна 

впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або 

послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному 

документу називається сертифікацією відповідності. Сертифікація - це гарантія, 

що виріб або товар відповідає відповідним вимогам і має задану якість. 

Сертифікація на відповідність є дія, яка проводиться з метою підтвердження 

через сертифікат відповідності або знак відповідності, що виріб чи послуга 

відповідають певним стандартам або технічним умовам. 

Відповідність — додержання всіх встановлених вимог до продукції, 

процесів, послуг. 

Сертифікат відповідності — документ, виданий у відповідності до 

правил системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна 

впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або 

послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному 

документу. 

Знак відповідності - захищений у встановленому порядку знак, який 

використовується або виданий у відповідності з правилами системи сертифікації 
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і який вказує на те, що забезпечується якість згідно нормативних документів чи 

стандартів. 

Тобто сертифікація - це гарантія споживачеві в тому, що виріб відповідає 

певним вимогам та володіє заданою якістю. 

Форми сертифікації багатогранні, тому вони є предметом спеціального 

вивчення з метою створення реальних шляхів з гармонізації систем сертифікації 

і розвитку міжнародного співробітництва в даній галузі. 

Предмет сертифікації - якість продукції, процесу, послуги і систем якості. 

Об’єкт сертифікації - продукція, процес, послуга, система, організація, 

підприємство, лабораторія. 

Мета сертифікації: підтвердження показників характеристик та 

властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань; під-

твердження відповідності даної продукції, процесу або послуги обов’язковим 

вимогам стандарту. 

Завдання сертифікації: контроль і технічний нагляд за виробництвом 

сертифікованої продукції; експертиза нормативних документів на сертифіковану 

продукцію; атестація і акредитація органів з сертифікації продукції, систем 

якості; визнання зарубіжних сертифікацій. 

Значення сертифікації: сертифікація є найважливішим механізмом 

управління якістю; сертифікація забезпечує відповідність продукції вимогам 

екологічної чистоти; сертифікація гарантує безпеку виробництва продукції для 

людини і навколишнього середовища; сертифікація сприяє підвищенню 

конкурентноздатності продукції. 

Однак слід знати, що сертифікація потребує досить великих витрат на 

виконання робіт. 

Система стандартів з сертифікації: 

ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні 

вимоги та правила застосування. 

ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. 

ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. 



Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з 

сертифікації продукції та порядок їх акредитації. 

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення 

сертифікації продукції. 

ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. 

Порядок здійснення. 

ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи. 

ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання 

результатів сертифікації продукції, що імпортується. 

ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. 

Порядок проведення. 

ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з 

сертифікації систем якості та порядок їх акредитації. 

ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма 

та опис. 

ДСТУ БК 45011-98. Загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію. 

ЕN 45012. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості. 

ЕN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію 

персоналу. 

ЕN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповідність. 

Основні положення і порядок проведення сертифікації згідно із ДСТУ 3410, 

ДСТУ 3413, ДСТУ 3415, ДСТУ 3498.  

Зміст стандартів: ДСТУ 3410 розглядає основні положення з сертифікації, 

стандарт ДСТУ 3413 - порядок проведення сертифікації, стандарт ДСТУ 3415 - 

реєстр системи сертифікації, ДСТУ 3416- порядок реєстрації добровільної 

сертифікації, ДСТУ 3498- бланки документів системи сертифікації, їх форма та 

опис. 

Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції та з сертифікації 

систем якості згідно із ДСТУ 3411, ДСТУ 3414, ДСТУ 3417, ДСТУ 3420, ДСТУ 

БК 45011, БК 45012, БК 45013.  
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Зміст стандартів: стандарт ДСТУ 3411 розглядає вимоги до органів з 

сертифікації продукції та порядок їх акредитації; стандарт ДСТУ 3414 - порядок 

здійснення атестації виробництва; стандарт ДСТУ 3417 - процедуру визнання 

результатів сертифікації продукції, що імпортується; стандарт ДСТУ 3420, 

ЕИ45012 - вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх 

акредитації; стандарт ДСТУ БК 45011 - загальні вимоги до органів, які 

здійснюють сертифікацію; стандарт ЕN 45013 - загальні вимоги до органів з 

сертифікації, що проводять атестацію персоналу. 

Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та 

правила застосування згідно із ДСТУ 2296, ЕN 45014. Стандарти розглядають 

галузь застосування, форму, розміри та технічні вимоги, правила застосування; 

загальні вимоги до заяви постачальника про відповідність. Зміст стандарту: 

галузь застосування - стандарт установлює форму, розміри та технічні вимоги до 

національного знаку відповідності, а також правила його застосування при 

сертифікації продукції, процесів, послуг у Системі сертифікації УкрСЕПРО. Знак 

відповідності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою 

інформування споживачів про те, що продукцію сертифіковано згідно з 

правилами Системи.  

Форма, розміри та технічні вимоги - встановлено два зображення знаку 

відповідності:  

1) для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам 

нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними 

законодавчими актами України, за якими встановлено 

обов'язкову сертифікацію 
 

 

2) для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних 

документів, що поширюються на дану продукцію  

Знак відповідності, який зображено на рис. 2), застосовується також для 

позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте 

сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи 

споживача продукції (добровільна сертифікація). 

Основні поняття з сертифікації наведені в ДСТУ 2462, а саме: 
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Добровільна сертифікація - сертифікація, яка проводиться на до-

бровільній основі за ініціативою виробника (виконавця), продавця або споживача 

продукції. 

Заява про відповідність - заява постачальника під його повну від-

повідальність про те, що продукція, процес, послуга відповідають конкретному 

стандарту або іншому нормативному документу. 

Ліцензія (в галузі сертифікації) - документ, виданий згідно з правилами 

Системи сертифікації, за допомогою якого орган з сертифікації надає особі або 

органу право застосовувати сертифікати або знаки відповідності для своєї 

продукції, процесів чи послуг згідно з правилами відповідної системи 

сертифікації. 

Обов'язкова сертифікація - підтвердження уповноваженим на те органом 

відповідності даної продукції, процесу або послуги обов'язковим вимогам 

стандарту. 

Орган з сертифікації— орган, що проводить сертифікацію відповідності. 

Посвідчення відповідності - дія випробувальної лабораторії третьої 

сторони, яка доводить, що .конкретний випробуваний зразок відповідає 

конкретному стандарту або іншому нормативному документу. 

Сертифікація відповідності - дія третьої сторони, яка доводить, що 

забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином 

ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному 

стандарту або іншому нормативному документу. 

Система сертифікації - система, яка має власні правила, процедури і 

управління для проведення сертифікації відповідності. Вона може діяти на 

національному, регіональному і міжнародному рівні. 

Схема сертифікації - склад і послідовність дій третьої сторони при 

проведенні сертифікації відповідності. 


