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Тема: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СЕРІЇ EN29000 І EN 45000. 

СТАДІЇ РОЗРОБКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

Мета: ознайомитися з Європейськими стандартами серії EN29000 і EN 

45000,  а також стадіями розробки міжнародних стандартів. 

Європейські стандарти серії EN 29000 і EN 45000 регламентують 

розробку систем якості, оцінювання відповідності, сертифікації систем 

якості та акредитації органів з сертифікації. 

Європейські стандарти EN 29001, EN 29002, EN 29003 є аналогами 

стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять 

до складу Європейського союзу, національні стандарти з систем якості 

створюють або безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або 

посилаються на стандарти EN серії 29000. 

До складу європейських стандартів серії EN 45000 входять: 

EN 45001. Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій. 

EN 45002. Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробувальних 

лабораторій. 

EN 45003. Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій. 

EN 45011. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції. 

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

EN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять 

атестацію персоналу. 

EN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповідність. 

Європейські стандарти серії 45000: EN 45001, EN 45002, EN 45003, EN 

45011, EN 45012, EN 45013, EN 45014 містять правила оцінювання 

відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації, 

визначають основні критерії оцінювання діяльності органів з сертифікації 

продукції, систем якості та персоналу, а також вимоги до декларацій 



Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

постачальника щодо відповідності продукції вимогам стандартів. Стандарти 

EN серії 45000 розроблені на основі матеріалів міжнародної конференції з 

акредитації випробувальних лабораторій та Настанов IS0/IES, підготовлених 

CASCO. 

Стадії розробки міжнародних стандартів 

Схему розробки міжнародних стандартів наведено на прикладі ІЕС. В 

рамках системи ISО/IEC кожний її член має право брати участь в роботі будь-

якого міжнародного Технічного комітету або підкомітету, створеного для 

розробки проектів стандартів у різних галузях. 

Розробка міжнародних стандартів складається з таких стадій: по-

передньої, пропозиції, підготовчої, обговорення запиту, затвердження і 

публікації. Стадії проекту та документи щодо них додаються у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Стадії проекту та документи що додаються 

Стадії проекту Назва документів Скорочена назва 

документів 

0. Попередня стадія Первинна робоча одиниця PVI 

1. Стадія пропозиції Пропозиція нової робочої одиниці NP 

2. Підготовча стадія Робочий проект WD 

3. Стадія обговорення Обговорюваний проект CD 

4. Стадія запиту Проект запиту (визначення) проекту 

Міжнародного стандарту та проект комісії 

для затвердження (ІЕС, DIS, CDV) 

DIS 

CDV 

5. Стадія затвердження Заключний проект міжнародного стандарту FDIS 

6. Стадія публікації Міжнародний стандарт IEC або ISO/IEC 

 

Попередня стадія. Найперше, з чого починає роботу технічна комісія 

(підкомісія), є систематичний огляд міжнародних стандартів. Всі види робіт 

виконуються на основі проектного підходу. Проект приймається для 

подальшої роботи у випадку відповідності його вимогам опису та прийняття 

проекту. Попередня стадія встановлюється для робочих одиниць (нових 

проектів), для яких неможливо визначити термін їх виконання, а також для 
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визначення потреби у стандарті, виходячи з ситуації в галузі. 

Стадія пропозиції. Пропозицією нової робочої одиниці (NР) можуть 

бути нові стандарти, нові частини існуючого стандарту, зміни існуючого 

стандарту або його частини, поправка існуючого стандарту або його частини, 

технічний звіт. Пропозиція заявляється у: національній організації зі 

стандартизації, секретаріаті ТК або підкомісії, Раді з Технічного Управління 

та ін. Нова пропозиція пропонується у вигляді певної форми та приймається 

до розгляду коли за неї проголосували не менше п'яти р-членів технічної 

комісії. 

Підготовча стадія. Підготовча стадія починається після підготовки 

робочого проекту та полягає у розробці проекту стандарту. Таке завдання 

доручається Технічному комітету, який має достатню компетентність і 

представляє всі основні зацікавлені кола в конкретній галузі. Процес 

розроблення проекту є етапом подання та аналізу ідей. На цьому етапі часто 

виникає потреба у проведенні випробувань і досліджень для перевірки і 

затвердження технічного змісту стандарту. Підготовча стадія закінчується, 

коли робочий проект доступний для членів технічної комісії як перший проект 

комісії і зареєстрований в СЕО. 

Стадія обговорення. Така стадія передбачає консультації з усіма 

зацікавленими колами шляхом розсилання документа і отримання коментарів. 

Як тільки є можливість, проект комітету розповсюджується всім р-членам і о-

членам технічної комісії для розгляду та з вказівкою на точну дату подання 

відповідей. Розгляд послідовних проектів повинен продовжуватись, поки не 

буде отримана згода р-членів технічної комісії, або не було прийнято рішення 

про зупинку проекту на основі консенсусу (2/3 (більшістю) р-членів технічної 

комісії. 

Стадія запиту. У стадії запиту проект має бути розповсюджений 

відомством СЕО протягом чотирьох тижнів всім національним органам для 

п'ятимісячного голосування. По закінченні якого відповідальні виконавці 
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повинні повідомити у технічний комітет (голові або секретареві) комісії 

результати голосування разом з всіма можливими коментарями, для 

подальшого швидкого реагування. 

Проект запиту затверджується за умови, коли дві третини більшості 

голосів р-членів технічного комітету або підкомісії проголосували "За" і не 

більше однієї, четвертої із загальної кількості голосів негативні. В результаті 

позитивного рішення проект запиту реєструється як заключний проект 

міжнародного стандарту, а в результаті інших рішень доробляється та знову 

розповсюджується для голосування внесення коментарів. Стадія запиту 

закінчується реєстрацією відомством СЕО тексту для обігу як заключного 

проекту міжнародного стандарту. 

Стадія затвердження. На даній стадії заключний проект міжнародного 

стандарту (FDIS) розповсюджується СЕО без затримки для голосування всім 

національним інстанціям протягом двох місяців.. В разі негативного 

голосування повинні встановлюватись технічні причини.. Після закінчення 

періоду голосування, відомство СЕО розповсюджує всім національним 

інстанціям звіт про результати голосування. Стадія затвердження 

завершується з моменту розповсюдження звіту про голосування та із заяви, що 

FDIS був підтриманий для публікації як міжнародний стандарт. 

Стадія публікації. Впродовж двох місяців відомство СЕО виправляє всі 

помилки, вказані секретаріатом технічного комітету. Стадія публікації 

закінчується публікацією міжнародного стандарту. 

Порядок розроблення міждержавних стандартів регламентується 

нормативними документами: 

ДСТУ 3281-95. Державний стандарт України. Порядок розроблення 

міждержавних стандартів. 

ГОСТ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення 

ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення 

національних нормативних документів. 
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ГОСТ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. 

ПМГ 03-93. Порядок реєстрації і підготовки до видання міждержавних 

нормативних документів з стандартизації. 

КНД 50-013-93. Порядок укладання договорів на розроблення 

нормативних документів. 

КНД 50-040-95. Порядок проведення експертизи та підготовки до 

затвердження проектів державних (міждержавних) стандартів та змін до них. 

Ці нормативні документи встановлюють порядок розроблення, 

узгодження, експертизи, редагування та видання міждержавних стандартів в 

Україні, їх вимоги є обов’язковими. 

Загальні положення. Міждержавні стандарти розробляють згідно з 

планом державної стандартизації України (міждержавної частини). Технічне 

завдання (далі - ТЗ) розробляють згідно з ДСТУ 1.2-2003 (узгоджується тільки 

з організаціями, що діють в Україні). Технічне завдання на розроблення 

стандарту слід узгоджувати з органами державного нагляду, напрямки 

діяльності яких стосуються вимог стандарту. Проект міждержавного 

стандарту та пояснювальну записку до нього на всіх етапах розробляють 

російською мовою. З остаточною редакцією розробником надається і 

автентичний текст проекту міждержавного стандарту українською мовою. 

Вимоги до побудови, викладення та оформлення визначені ГОСТ 1.5, порядок 

узгодження і затвердження - ДСТУ 1.2, ГОСТ 1.0 та ДСТУ 3281, реєстрації 

ПМГ-03. Останню сторінку проекту стандарту виконують відповідно до 

додатка А. ДСТУ 3281. Пояснювальну записку оформляють згідно з ДСТУ 1.2. 

Нормативні посилання на ДСТУ та інші нормативні акти, затверджені 

органами державного нагляду України, в міждержавному стандарті не 

допускаються. 

Стандарт отримує статус міждержавного за умови прийняття його 

Міждержавною радою із стандартизації, метрології, сертифікації (далі - МДР), 
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а в галузі будівництва - Міждержавною науково-технічною комісією із 

стандартизації і технічного нормування в будівництві (далі - МНТКС).  

Додатково розробник може включити до переліку організацій, яким 

стандарт має бути направлений на відгук, організації та підприємства (за 

умови попередньої домовленості з ними) країн-учасниць Угоди про 

проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та 

сертифікації (далі - Угода), які виявили зацікавленість у стандарті, і 

секретаріат Міждержавного технічного комітету із стандартизації (далі - 

МТК), якщо він діє в іншій країні. 

Якщо стандарт розробляє Міждержавний технічний комітет із 

стандартизації, секретаріат якого веде Україна, до переліку організацій, яким 

стандарт буде направлений на відгук, розробник включає національний ТК 

країн-учасниць Угоди, що виявили зацікавленість у стандарті. 

Перелік організацій України, з якими потрібно узгодити проект 

стандарту, складають відповідно до ДСТУ 1.2. Додатково до нього включають 

секретаріат МТК (що діє в їхній країні), а також національні органи із 

стандартизації країн-учасниць Угоди, які виявили зацікавленість у 

розробленні стандарту та зазначені в плані міждержавної стандартизації, і 

Технічний секретаріат Міждержавної Ради (секретаріат МНТКС) для 

інформації. До переліку організацій, з якими необхідно узгодити проект 

стандарту, включають органи державного нагляду, напрямки діяльності яких 

стосуються вимог стандарту. 

Організація-розробник розробляє проект міждержавного стандарту і 

супровідні документи до нього згідно з вимогами ДСТУ 3281. Першу редакцію 

проекту стандарту і пояснювальну записку направляють на відгук в організації 

та підприємства згідно з переліком, наведеним у ТЗ. 3 урахуванням 

обґрунтованих зауважень та пропозицій, надісланих організаціями і 

підприємствами України та інших країн, розробляють остаточну редакцію 

проекту міждержавного стандарту, зведення відгуків на першу редакцію 
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російською мовою та уточнюють пояснювальну записку. 

Остаточну редакцію проекту міждержавного стандарту з 

пояснювальною запискою і зведенням відгуків направляють на узгодження в 

організації України згідно з переліком, наведеним у ТЗ. Доопрацьовану за 

результатами узгодження в Україні редакцію проекту міждержавного 

стандарту разом із пояснювальною запискою та зведенням відгуків (за умови 

розсилання першої редакції в організації, національні ТК із стандартизації 

інших країн) направляють на узгодження в секретаріат МТК (який діє в іншій 

країні) та на розгляд у національні органи із стандартизації країн-учасниць 

Угоди, що виявили зацікавленість у розробленні стандартів, згідно з 

переліком, наведеним у ТЗ. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Наведіть розшифровку й короткий зміст наступних 

європейських стандартів: 

EN 45001, EN 45002, EN 45003, EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN 45014 

2. Виправте помилки послідовності 
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