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Тема: ЗНАКИ ВІДПОВІДНОСТІ І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ 

Мета: ознайомитися з принципами застосування знаків відповідності і 

маркування товару. 

Якщо продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам, 

певним стандартам або технічним умовам і мають задану якість, то вони 

одержують сертифікат відповідності, знак відповідності і маркування. 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. Для кожного товару, продукції розроблено свій знак 

відповідності і правила його застосування. 

Закон «Про захист прав споживачів» забороняє продаж товару, 

включаючи і імпортований, який підлягає обов’язковій сертифікації, не 

маркований у встановленому порядку знаком відповідності. Маркування 

товару знаком відповідності здійснюється у відповідності з "правилами 

застосування знаку відповідності при обов’язковій сертифікації", діючим з 

грудня 1993 року. Цей документ відзначає, що маркування товару знаком 

відповідності необхідне виробнику, покупцю, державному інспектору, 

страховим компаніям: 

♦ виробник зацікавлений в цьому для впевненості покупця в нале-

жній якості свого товару. Знак відповідності надає і рекламі сертифі- кованого 

товару додатній імпульс; 

♦ покупцю знак відповідності допомагає знайти небезпечний товар 

серед аналогів; 

♦ органам з державного контролю і нагляду знак допомагає прийн-

яти рішення на можливість реалізації продукції; 

♦ страхові компанії вважають знак відповідності однією з гарантій 
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безпеки товару. 

Кожна система сертифікації може зареєструвати свій знак відповідності. 

Якщо система сертифікації однорідної продукції складає основну частину 

системи УкрСЕПРО, вона також має право застосовувати вказаний знак. На 

добровільну сертифікацію цей знак відповідності не поширюється. 

Щоб отримати право маркування сертифікованої продукції знаком 

відповідності, виробник разом з сертифікатом відповідності в органі з 

сертифікації отримує ліцензію, а якщо сертифікується одиничний виріб - 

маркування робить сам орган з сертифікації. 

Ліцензія видається від імені державного органу виконавчої влади, який 

за законодавством отримав права по організації сертифікації. Так, наприклад, 

у Системі сертифікації "Електрозв’язок" - від імені Держзв’язку України. 

Умови застосування знаку відповідності вказуються в угоді, складеній між 

заявником (одержувач сертифікату) і органом з сертифікації (ліцензувачем). 

Приймаються міри до запобігання підробок знаку відповідності, а також 

його незаконного використання. Держстандарт України підготував проект 

Державного закону "Про сертифіковані знаки", у якому встановлюються види 

знаків відповідності і їх правовий захист; порядок державної реєстрації і 

використання знаків відповідності і відповідальність за їх несанкціоноване 

використання. Розробляється голографічний захист знаку й застосування 

тонко-плівкової технології. Виробництво захищених знаків розглядається як 

ліцензована і сертифікована діяльність. Технологія виробництва належить 

обов’язковій сертифікації в Системі сертифікації засобів захисту інформації. 

Контролем за застосуванням знаків відповідності на законній основі, як 

належить, будуть займатися територіальні органи Державної податкової 

служби, оснащені спеціальними технічними пристроями для ідентифікації дій-

сності знаку відповідності. 

 

Правила застосування: 
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• підприємство (організація) має право використовувати знак 

відповідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на 

продукцію; 

• знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на не- 

знімну частину виробу і (або) на тару, упаковку, експлуатаційну та 

товаросупровідну документацію. Місце нанесення знака відповідності на 

продукцію, тару, упаковку та документацію встановлює підприємство, що 

одержало право на його застосування. При неможливості нанесення знака 

відповідності безпосередньо на продукцію його наносять на найменшу 

споживчу упаковку, у якій ця продукція реалізується 

• знак відповідності для сертифікованої послуги (процесу) проста-

вляється у супровідній документації на цю послугу (процес). При не-

можливості нанесення знака відповідності на супровідній документації або 

неможливості супроводження послуги (процесу) цією документацією, знак 

відповідності може проставлятися виконавцем сертифікованої послуги 

(процесу) у рекламних матеріалах щодо цієї послуги (процесу). У цьому разі 

таке використання знака відповідності обумовлюється у ліцензійній угоді між 

органом з сертифікації та заявником; 

− у разі, якщо дію сертифіката відповідності тимчасово припинено, на цей 

період забороняється маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну 

документацію, рекламні матеріали знаком відповідності. При анулюванні 

сертифіката відповідності заявник втрачає право використовувати знак 

відповідності; 

− застосування знака відповідності без одержання на це права, або 

використання знаків, символів тощо, які імітують знак відповідності, не 

допускається; 

− конкретні правила, порядок, а також особливості застосування знака 

відповідності, які не відображені у цьому стандарті, встановлюються стосовно 

специфічних умов виробництва та поставки продукції в організаційно-
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методичних та керівних документах системи сертифікації даної продукції та 

ліцензійних угодах. 

Маркування товарів 

В Україні функціонує Українська державна система сертифікації - 

УкрСЕПРО, яка перевіряє продукти та інші товари на відповідність 

стандартам, видає сертифікат відповідності який після цього дає право 

маркувати продукцію (рис. 1 а, б). 

Маркування товарів першим знаком (рис. 1 а) підтверджує відповідність 

міжнародному стандарту якості ISO 9000. Другий знак (рис. 1 б) - є 

інформаційним знаком, що розповідає про склад продукту (продукт з 

радіопротекторними властивостями). 

Існує дуже багато символів (знаків) маркування. Всі символи на 

різноманітних товарах можливо об'єднати у такі групи: 

♦ які засвідчують екологічну безпеку товару; 

♦ які підтверджують відповідність стандартам якості та безпеки; 

♦ інформаційні знаки (розповідають про склад продукту); 

♦ інформація про правила користування (зокрема про те, що 

забороняється); 

♦ терміни споживання, дії. 

На міжнародному рівні продукція повинна бути позначена стандартом 

серії ISO 9000 "Управління якістю". Таки знаки ставлять в основному на 

експортні товари. На продукти і товари внутрішньодержавного споживання 

ставляться знаки відповідності згідно з ДСТУ 2296-93 (рис. 2). 

 

Рис. 1. Знаки, що підтверджують відповідність продукції 
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За вимогами Держстандарту України імпортні товари повинні 

супроводжуватись інформацією українською мовою. Якщо така інформація 

відсутня необхідно орієнтуватись у часто вживаних надписах: best before, a 

consommer de preference, avant le Mind, haetbar bis (Ende), consumir 

preferetemente antes de - краще вживати до; а такі, як - expiry date, validity 

вказують на термін зберігання; production date - дата виготовлення товару. 

 

Рис. 3. Знаки відповідності національних систем сертифікації держав 

СНГ 

верхній рядок:1 - Азербайджан, 2 - Вірменія, 3 - Беларусь, 4 - Грузія, 5 - 

Казахстан, 6 - Киргизстан;  

нижній рядок: 7 - Молдова, 8 - Таджикистан, 9 - Туркменістан, 10 - Узбекистан. 

Міжнародні і національні знаки відповідності продукції прийняті в 

системах сертифікації багатьох держав. 

 

Знаки відповідності Німеччини 

 

Рис. 2. Знаки відповідності України 
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Знаки відповідності Франції 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Описати знаки відповідності Японії, США інших країн на вибір 

 

 

 

Знаки відповідності Швеції 


