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Група 2М-1 

Тема: ВИДИ, ОРГАНИ І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

Мета: ознайомитися з видами, органами і функціями системи 

сертифікації 

В загальному вигляді сертифікацію розділяють на само сертифікацію 

(заявника про відповідність) і сертифікацію третьою стороною. Зміст само 

сертифікації у тому, що виробник сам виконує всі функції і засвідчує такі дії 

спеціальним документом або знаком сертифікації. При таких діях споживач 

повинен бути забезпечений інформацією про методи випробувань на 

підприємстві. Сертифікація третьою стороною здійснюється системою 

органів, які не стосуються виробника, ні споживача продукції. Це офіційні 

центри (лабораторії) контролюючі органи і національні організації зі 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

Види сертифікації. Сертифікація буває обов’язковою і добровільною. 

♦ Обов’язкова сертифікація в Україні, як і в зарубіжних країнах, 

насамперед розповсюджується на споживчі товари і підтверджує їх безпеку та 

екологічність. Продукція, що належить обов’язковій сертифікації, 

включається в офіційний перелік, який є важливим документом для всіх 

зацікавлених в сертифікації: 

− споживачі розглядають перелік як джерело інформації про гарантію 

своїх прав на придбання безпечних товарів, на вибір їх серед аналогів, що є у 

продажу; 

− торгові організації отримують можливість обґрунтованого вибору 

при розміщенні замовлень; 

− виробники, орієнтуючись на перелік, можуть своєчасно 

підготуватись до проведення сертифікації на своєму підприємстві; 
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− митні органи отримують відомості про об’єкти 

− обов’язкового контролю при ввозі товарів на територію України; 

− сертифікаційні органи разом з номенклатурою товарів отримують 

можливість своєчасного забезпечення свого фонду нормативними 

документами необхідних стандартів; 

− контролюючі органи можуть підготуватись до інспекційного 

контролю сертифікованої продукції, скласти плани та графіки робіт; 

− технічні комітети з стандартизації, завдяки цій інформації, визна-

чають об’єкти для стандартизації методів випробувань і установлення 

обов’язкових для сертифікації вимог на конкретні види продукції. 

На основі Закону «Про захист прав споживачів» Держстандарт 

України, як національний орган з сертифікації споживчих товарів, встановив 

номенклатуру товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації і включив у 

неї більш 70 видів продукції і деякі види послуг. Серед них: 

сільськогосподарська і харчова продукція, товари побутової хімії, вироби 

текстильної і легкої промисловості, електропобутові прилади і 

радіоелектронна апаратура, медична техніка і прилади, автотранспортні 

засоби, спортивна і мисливська зброя, побутові нагрівальні прилади, побутова 

техніка. Перелік розповсюджується і на продукцію, що імпортується, про що 

проінформовані відповідними каналами офіційні органи зарубіжних країн. 

• Добровільна сертифікація проводиться на відповідність тим 

нормативним документам, котрі пропонує замовник. Це може бути і стандарт 

будь-якої зарубіжної країни, що дуже важливо для вітчизняних підприємств-

експортерів. Інше направлення сприяє розвитку експорту - допомога 

експортерам у підготовці продукції до сертифікації за кордоном. Уже 

вироблена певна процедура. Вся робота, що необхідна в процедурі 

сертифікації, крім заключного етапу, здійснюється силами системи, а на 

кінцевий етап запрошується представник зарубіжної сертифікаційної фірми, 

яка й видає сертифікат, поки більш такий, що призначається покупцям, ніж 
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сертифікат України. Таку практику вважають корисною як у плані зниження 

затрат, що були необхідні при повному об’ємі сертифікації за кордоном, так і 

в плані набуття довіри закордонних партнерів і вигідних умов для замовника. 

Друга область сертифікації - системи забезпечення якості на 

підприємствах, підтвердження відповідності товару, що бере участь у торгах, 

вимогам нормативного документа, що пропонується замовником. 

Сертифікації в цій системі належать: нафта, вугілля, лісоматеріали, папір, 

картон, будівельні матеріали, зернові культури, м’ясо, м’ясопродукти. 

Процедура сертифікації включає випробування зразків товару, атестацію 

виробництва і персоналу, сертифікацію систем забезпечення якості. 

Крім сертифікації товарів і систем пропонуються інші послуги: за-

безпечення учасників торгів інформацією про якість товарів, про вимоги 

стандартів до них і форми сертифікатів, консультації продавців та брокерів з 

ефективного використання сертифікації, організації випробувань продукції. 

Значення добровільної сертифікації обумовлено її широкими мож-

ливостями по підтвердженню відповідності тим вимогам, котрі цікавлять 

споживача і заявлені замовником сертифікації. Добровільна сертифікація не 

тільки задовольняє потребу внутрішнього ринку, але й використовується для 

продукції, що експортується, або перспективної для експортую. В таких 

випадках добровільна сертифікація в рамках контракту купівлі - продажу 

набуває обов’язковий характер. 

Системи добровільної сертифікації створені за ініціативою різних 

асоціацій, союзів, акціонерних товариств та інших юридичних осіб, яким 

законом не заборонено займатися цією діяльністю. 

Органи і системи сертифікації. Система сертифікації - система, яка 

виробила власні правила процедури і управління для приведення сертифікації 

відповідності. Вона може діяти на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях.  

Орган з сертифікації - орган, що проводить сертифікацію 
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відповідності:  

− Держстандарт - національний орган;  

− науково-технічна комісія;  

− органи з сертифікації продукції;  

− органи з сертифікації систем якості;  

− випробувальні лабораторії;  

− експерти-аудитори;  

− науково-методичний та інформаційний центри;  

− територіальні центри стандартизації. 

Вимоги до органів з сертифікації та порядок їх акредитації 

регламентуються ДСТУ 3411:2004, ДСТУ 3420-96. Згідно цих документів 

органи з сертифікації створюються на базі державних організацій, що мають 

статус юридичної особи та можуть бути визнані третьою стороною. Діяльність 

органу з сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу 

сертифікації на підставі укладеної з ним ліцензійної угоди. Орган з 

сертифікації може бути акредитований в системі. 

Організаційна структура органу з сертифікації - в загальному 

випадку її утворюють: керівник, рада, виконавчі групи. До складу органів з 

сертифікації може входити акредитована випробувальна лабораторія (центр). 

Всі системи сертифікації базуються на різного виду стандартах та 

технічних умовах. Тому брати участь в таких роботах, як правило, можуть 

великі фірми. Наприклад, сертифікація та розробка стандартів у галузі 

обчислювальної техніки з участю ІВМ, яка відстоює свої інтереси в 

національному, так і на міжнародних рівнях. 

Відомо, що при виробництві товарів досягнути відповідності всім 

стандартам, практично неможливо і досить дорого. Тому, саме система 

сертифікації може забезпечити оптимальну гарантію того, що продукція 

відповідає найкращим показникам. 

Функції органу сертифікації. Органи сертифікації виконують такі 
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функції для заявників: 

− приймають та розглядають заявки на сертифікацію продукції(системи 

якості), готують рішення щодо них та взаємодіють з заявниками під час 

проведення сертифікації; 

− оформляють та видають сертифікати відповідності, атестати 

виробництва; 

− готують рішення щодо визнання зарубіжних сертифікатів та доводять 

прийняті рішення до заявників; 

− проводять або організують проведення технічного нагляду за 

виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції (систем якості); 

− готують рішення про скасування або припинення дії виданих 

сертифікатів відповідності та інформацію про прийняті органом рішення 

Національному органу з сертифікації, територіальному центру Держстандарту 

України і заявнику; 

− проводять експертизу нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується, та змін до них; 

− проводять експертизу претензій та рекламацій від споживачів на 

продукцію, що сертифікована цим органом; 

− інформують виробників та постачальників сертифікованої продукції 

про заплановані зміни нормативних документів на цю продукцію; 

− здійснюють нагляд за проведенням випробувань продукції, що 

сертифікується, з метою забезпечення об’єктивності та достовірності 

результатів випробувань; 

− здійснюють технічний нагляд за атестованим виробництвом; 

− ведуть реєстр сертифікованої продукції (систем якості); 

− приймають до розгляду апеляції з питань сертифікації продукції 

(систем якості) в галузі акредитації органу. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

https://learningapps.org/watch?v=p4dewh6xa21 

https://learningapps.org/watch?v=p4dewh6xa21

