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1. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. 

 

Сертифікація – процедура, за допомогою якої визначений в установленому 

порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, системи управління 

якістю, навколишнім середовищем і персонал встановленим законодавством 

вимогам. 

Сертифікат відповідності – документ, який підтверджує, що продукція 

система управління якістю, навколишнім середовищем і персонал відповідають 

встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, 

визначеного законодавством.   

Сертифікація тісно пов’язана з стандартизацією. Коли виробник продукції 

вперше почав твердити, що вона відповідає вимогам загальноприйнятого стандарту, 

то тим самим уже зародилась найпростіша норма сертифікації. Клеймування, 

включення в перелік або похвала продукції, видача клейма чи сертифікату для 

підтвердження відповідності стандарту – все це входить в загальне поняття 

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.  

Суттєвий вклад у вирішення питань сертифікації, а також захисту інтересів 

споживачів внесла ООН, яка розробила і затвердила Основний міжнародно-

правовий документ “Звід загальних керівних принципів ООН щодо захисту 

інтересів споживачів. 

В розробці і впровадженні нормативних документів, сертифікації продукції та 

систем якості активну роль відіграють такі міжнародні організації, як ISO та ІЕС, з 

своїми технічними комітетами, Міжнародний Форум з акредитації лабораторій 

(ІLАС), Всесвітній Форум ISO 9000, Міжнародна асоціація з атестації і підготовки 

експертів-аудиторів (ІАТСА), а серед європейських: Європейський комітет з 

стандартизації в електротехніці (СЕNЕLЕС), Європейська організація якості (ЕОQ), 

Європейський фонд з управління якістю (EFQM), Європейська організація з 

випробувань та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська акредитація 

сертифікованої діяльності (ЕАС) та ін. 

В рамках країн РЕВ була розроблена і впроваджена з 01.01.88 р. система 

сертифікації СЕПРОРЕВ, яка відрізнялась від прийнятих міжнародних систем тим, 

що крім вимог безпеки, охорони здоров’я і екології, велике значення надавала 

якісним техніко-економічним параметрам продукції, яка поставлялась за 



кооперованими поставками в країни-члени РЕВ. На першому етапі дії системи були 

проведені спільні роботи з акредитації лабораторій. В Україні одними з перших 

одержали право на проведення сертифікаційних випробувань головні випробувальні 

центри виробничого об’єднання “Електропобутприлад” (Київ) і Всесоюзного 

науково-дослідного інституту вибухозахисного і рудникового електроустаткування 

(Донецьк). 

 В Україні робота з сертифікації стала проводитись після виходу постанови 

Кабінету Міністрів № 95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету Міністрів, у 

відповідності з якими були розроблені перші нормативні документи системи 

сертифікації УкрСЕПРО. 

Доцільність економічних і торгових зв’язків між країнами СНД сприяла тому, 

що 13.02.93 р. між ними була підписана угода про проведення узгодженої політики в 

галузі стандартизації, метрології і сертифікації, згідно з якою особлива увага 

приділяється розробці і погодженню принципів та політики проведення робіт з 

сертифікації в державах СНД і взаємному визнанні результатів випробувань.  

Зараз в Україні діє 25 нормативних документів державної системи 

сертифікації УкрСЕПРО, 12 нормативних документів комерційної системи 

сертифікації СовАск та нормативні документи системи сертифікації СЕRТЕХ, яка 

поширюється на добровільну сертифікацію продукції. 

Національним органом, який керує всіма роботами з сертифікації в Україні, є 

Держстандарт. Під його керівництвом розроблено всі нормативні документи 

державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Він активно працює з питань 

сертифікації і міжнародних, європейських організаціях та Міжнародній Раді з 

питань метрології, стандартизації і сертифікації СНД. Ця діяльність проводиться за 

такими напрямками: 

 підтримка вітчизняних виробників і захист прав споживачів засобами 

нетарифного регулювання ринку, а саме за допомогою сертифікації продукції, що 

імпортується в Україну, на відповідність вимогам, які спрямовані на захист життя, 

здоров’я громадян, довкілля, на боротьбу зі зловживаннями (право країн на таке 

регулювання визнано документами GATT/WTO, зокрема Угодою про технічні 

бар’єри в торгівлі); 

 створення сприятливого режиму для проникнення української продукції 

на світовий ринок за допомогою підписаних двосторонніх міжурядових та 

міжвідомчих угод про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації відповідно 

до Угоди про технічні бар’єри в торгівлі. 

З цими напрямками діяльності тісно пов’язана проблема стандартизації і 

сертифікації імпортних товарів, яка стосується імпортерів іноземних товарів, що 

продають в Україні товари іноземного виробництва. 

З точки зору гарантій безпеки для життя і здоров’я громадян, їх майна і 

довкілля існуючий режим зовнішньої торгівлі в Україні є надзвичайно ліберальним. 

Завести в США, ЄС або в Японію імпортну продукцію може лише та компанія, яка у 

відповідності до встановленої законодавством процедури бере на себе повну 

юридичну відповідальність за якість і безпечність цього товару. 

Ця відповідальність страхується страховою компанією-резидентом. Митниця 

дозволить ввезти товар лише за умови наявності підтверджених уповноваженим 

державним органом гарантій безпеки і страхування. 



 

2. Основні принципи сертифікації.  

 

На сьогодні правові та організаційні основи підтвердження відповідності 

продукції, систем управління якістю, навколишнього середовища та персоналу в 

Україні регламентує Закон “Про підтвердження відповідності”. 

Згідно з цим Законом державна політика у сфері підтвердження відповідності 

базується на таких принципах: 

 координації дій органів виконавчої влади у сфері підтвердження 

відповідності і розмежування їхніх повноважень та уникнення дублювання; 

 неупередженості (рус. не предвзятости), прозорості та доступності 

процедур підтвердження відповідності; 

 застосування, з урахуванням існуючої міжнародної практики, способів 

підтвердження відповідності залежно від потенційного ризику; 

 забезпечення ідентичних процедур підтвердження відповідності 

продукції вітчизняного та іноземного походження; 

 гармонізації національних нормативно-правових актів щодо 

підтвердження відповідності з міжнародними та європейськими; 

 сприяння розвитку сертифікації в законодавчо нерегульованій сфері; 

 дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, отриманої в 

результаті робіт з сертифікації; 

 забезпечення повного та всебічного інформування з питань сертифікації 

всіх зацікавлених сторін. 

 

3. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО. 

 

1. Загальні відомості про систему. 

Перші шість нормативних документів системи сертифікації УкрСЕПРО 

(надалі – Система) розроблені в 1993 році Українським науково-виробничим 

центром стандартизації, метрології та сертифікації та Державним науково-

дослідним інститутом “Система” Держстандарту України, затверджені і введені в 

дію Наказом Держстандарту України від 30.06.1993 р. №94. 

До них відносяться: 

- КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення; 

- КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з 

сертифікації продукції та порядок їх акредитації; 

- КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до 

випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації; 

- КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення 

сертифікації продукції; 

- КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація 

виробництва. Порядок здійснення; 

- КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи. 

Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української 

державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг (надалі – продукції), 

призначення для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації продукції і є 



відкритою для вступу до неї органів з сертифікації  та випробувальних лабораторій 

інших держав і доступу до  неї будь-яких підприємств і організацій. Система 

передбачає, що сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних 

документів та вимогам, що передбаченні чинним законодавством України, 

проводиться виключно в ній. 

Система створена у відповідності до міжнародних нормативних документів 

ISO/ІЕС і передбачає такі взаємопов’язані види діяльності: 

 сертифікацію продукції (процесів, послуг)4 

 сертифікацію систем якості; 

 атестацію виробництва; 

 акредитацію випробувальних лабораторій (центрів); 

 акредитацію органів з сертифікації продукції; 

 атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності. 

Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт з 

сертифікації здійснює Держстандарт України – Національний орган з сертифікації, а 

його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держстандарту. 

2. Структура системи і функції її органів та осіб. 

Організаційну структуру Системи утворюють: 

- Національний орган з сертифікації – Держстандарт України; 

- науково-технічна комісія; 

- органи з сертифікації продукції; 

- органи з сертифікації систем якості; 

- випробувальні лабораторії (центри); 

- експерти-аудитори; 

- науково-методичний та інформаційний центр; 

- територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації 

Держстандарту України; 

- Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології і 

сертифікації. 

Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції: 

 розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні; 

 організує, веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування 

Системи; 

 взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та 

міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації; 

 організує розробку та удосконалення організаційно-методичних 

документів Системи; 

 приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з 

сертифікації; 

 встановлює основні принципи, правила та структуру системи, а також 

знак відповідності та правила його застосування; 

 встановлює правові та економічні основи функціонування Системи; 

 формує та затверджує склад науково-технічної комісії; 

 акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), 

атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих 

органів та осіб; 



 веде реєстр Системи; 

 організує роботи з сертифікації продукції, в разі відсутності органу з 

сертифікації певного виду продукції; 

 затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації; 

 розглядає апеляції щодо виконання правил Системи; 

 організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації в 

Системі; 

 несе відповідальність від імені держави за дотриманням правил та 

порядку сертифікації продукції, що встановлені в Системі. 

Науково-технічна комісія формується та затверджується Національним 

органом з сертифікації і виконує такі функції: 

 формує єдину політику з питань побудови, функціонування та 

удосконалення Системи; 

 вносить пропозиції щодо взаємодії  з національними органами інших 

держав та міжнародними організаціями з сертифікації. 

Органи з сертифікації продукції призначаються та акредитуються 

Національним органом з сертифікації. 

Орган з сертифікації продукції виконує такі основні функції: 

 здійснює управління системою сертифікації закріпленої за ним 

номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування; 

 розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої 

продукції; 

 проводить за дорученням Національного органу з сертифікації 

акредитацію випробувальних лабораторій (центрів); 

 назначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої 

продукції; 

 організує та проводить атестацію виробництв; 

 здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її 

виробництвом; 

 видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв. 

Органи з сертифікації систем якості призначаються та акредитуються 

Національним органом з сертифікації. Орган з сертифікації систем якості виконує 

такі основні функції: 

 розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації систем 

якості; 

 організує та проводить сертифікацію систем якості; 

 організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції 

атестацію виробництв; 

 здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та 

атестованими виробництвами; 

 видає сертифікат на системи якості. 

Випробувальні лабораторії (центри) акредитуються Національним органом з 

сертифікації або за його дорученням – органом з сертифікації продукції та 

виконують такі основні функції: 



 проводять випробування продукції, що сертифікується відповідно до 

галузі акредитації, та видають протоколи випробувань; 

 беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в проведенні 

технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, а за пропозицією 

Національного органу з сертифікації – в проведенні інспекційного контролю; 

 беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в атестації 

виробництва продукції, що сертифікується. 

Експерти-аудитори, які атестовані в Системі та занесені до реєстру Системи, 

за дорученням Національного органу з сертифікації можуть виконувати окремі 

роботи, що пов’язані з сертифікацією продукції. 

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український 

науково-дослідний інститут з стандартизації, сертифікації та інформатики 

Держстандарту України (УкрНДІССІ). Він виконує такі основні функції: 

 здійснює розробку та удосконалення організаційно-методичних 

документів Системи; 

 підготовляє та подає в Національний орган з сертифікації пропозиції та 

проекти законодавчих актів в галузі сертифікації; 

 проводить аналіз можливостей підприємств та організацій щодо 

призначення їх органами з сертифікації, виконання функцій випробувальних 

лабораторій (центрів), здійснює експертизу їх вихідних документів та готує 

пропозиції Національного органу з сертифікації щодо їх акредитації в Системі; 

 підготовляє пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації; 

 приймає участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації 

та випробувальних лабораторій (центрів) до акредитації, а також у підготовці 

підприємств до сертифікації продукції в системі якості; 

 бере участь в акредитації органів з сертифікації, випробувальних 

лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх діяльністю за дорученням 

Національного органу з сертифікації. 

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації 

Держстандарту України виконують у Системі такі основні функції: 

 проводять за дорученням Національного органу з сертифікації 

інспекційний контроль за додержанням правил Системи; 

 проводять за пропозицією органу з сертифікації продукції технічний 

нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції під час її виробництва; 

 надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у 

підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, 

систем якості та атестації виробництва. 

Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та 

сертифікації проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

сертифікації. 

 

 

 

 

 



4. Загальні правила та схеми сертифікації продукції 

 

Загальні правила і схеми проведення сертифікації продукції. 

Сертифікація проводиться за однією із п’яти схем (моделей, які наведені в 

таблиці. При виборі схеми сертифікації рекомендується керуватися такими 

правилами: 

- сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів 

випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії; 

- сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних 

результатів випробувань зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в 

порядку та кількості, які визначені органом з сертифікації і проведені у 

випробувальній лабораторії; 

- розмір партії (штук, кг, м, кв.м, тощо) наводиться заявником у заявці на 

сертифікацію; 

- коли заявка подається на партію продукції (виробів), що планується до 

виготовлення, орган з сертифікації разом з заявником вирішують питання про 

економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції; 

- ліцензія на право застосування сертифікату відповідності щодо продукції 

(виробів), яка виготовляється серійно протягом встановленого ліцензією строку, 

надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів первісних 

випробувань в акредитованій лабораторії зразків продукції, що відбираються з 

виробництва або з торгівлі у кількості, в строки і в порядку, які встановлені 

органом з сертифікації; атестації виробництва та подальшого технічного 

нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, який здійснюється органом 

з сертифікації, або за його дорученням – іншими організаціями; сертифікації 

системи забезпечення якості сертифікованої продукції та подальшого 

технічного нагляду за відповідністю системи якості встановленим вимогам; 

- ліцензія на право застосування сертифікату відповідності щодо продукції 

(виробів), що виробляється заявником серійно протягом встановленого 

ліцензією строку, надається органом з сертифікації продукції на підставі 

сертифікації системи забезпечення якості під час виготовлення цієї продукції 

тільки в тому випадку, якщо за технологічним процесом виробництва кожна 

одиниця продукції підлягає контролю на відповідність усім вимогам 

нормативного документу, на відповідність до якого вона сертифікується. 

 



Схеми (моделі) сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО 

 
Серійність 

продукції, 

що 

сертифіку-

ється 

Обов’язковість проведення робіт щодо продукції, яка сертифікується з Документи, що 

видаються органом з 

сертифікації продукції 
обстеження її 

виробництва 

атестації 

виробництва 

сертифікації 

системи якості 

її виробництва 

її випробувань з метою 

сертифікації 

технічного нагляду за її 

виробництвом 

1 2 3 4 5 6 7 

Одиничний 

виріб 

Не 

проводиться 

Не 

проводиться 

Не 

проводиться 

Проводяться по кожному 

виробу 

Не проводиться Сертифікат 

відповідності на 

кожний виріб 

Партія 

продукції 

(виробів) 

Не 

проводиться 

Проводиться, 

якщо 

вирішено 

органом з 

сертифікації 

та заявником 

Не 

проводиться 

Проводяться на зразках, що 

відібрані в порядку і 

кількості, які встановлені 

органом з сертифікації 

Проводиться тільки при 

наявності угоди між 

замовником та органом з 

сертифікації щодо 

атестації виробництва в 

порядку, визначеному 

органом з сертифікації 

Сертифікат 

відповідності на 

партію продукції 

(виробів) з наведенням 

розміру сертифікованої 

партії 

Продукція, 

що 

випускаєть-

ся серійно 

Проводиться  Не 

проводиться 

Не 

проводиться 

Проводяться на зразках, що 

відібрані в порядку і в 

кількості, які встановлені 

органом з сертифікації 

Проводиться в порядку, 

що визначений органом з 

сертифікації 

Сертифікат з терміном 

дії, що встановлюється 

ліцензійною угодою 

(до одного року) 

Не 

проводиться 

Проводиться Не 

проводиться 

Проводяться на зразках, що 

відібрані в порядку і в 

кількості, які встановлені 

органом з сертифікації 

Проводиться в порядку, 

що визначений органом з 

сертифікації 

Сертифікат з терміном 

дії, що встановлюється 

ліцензійною угодою з 

урахуванням терміну 

дії атестату 

виробництва (до двох 

років) 

Не 

проводиться 

Не 

проводиться 

Проводиться 

органом з 

сертифікації 

систем якості 

Проводяться на зразках, що 

відібрані в порядку і в 

кількості, які встановлені 

органом з сертифікації 

Проводиться в порядку, 

що визначений органом з 

сертифікації  

Сертифікат з терміном 

дії, що встановлюється 

ліцензійною угодою з 

урахуванням терміну 

дії сертифікату на 

систему якості (до 

трьох років) 



Одиницею продукції вважається: 

- один штучний виріб; 

- партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або 

одним супроводжувальним документом, в якому є посилання на сертифікат 

відповідності; 

- партія продукції, що виготовлена з однієї й тієї самої партії вихідної сировини, 

матеріалів тощо. 

Орган з сертифікації продукції має право проводити випробування 

сертифікованої продукції з метою технічного нагляду у випробувальній лабораторії, 

а також застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації, 

наведеної в таблиці, залежно від специфіки продукції та особливостей її 

виробництва. 

 

5. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції 

 

Регламентується нормативним документом ДСТУ 3413-96 і в загальному 

випадку містить: 

 падання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; 

 прийняття рішення за заявкою з зазначенням схеми (модуля) 

сертифікації; 

 атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію 

системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації; 

 відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; 

 аналіз одержаних результатів та прийняття рішення при можливість 

видачі сертифікату відповідності та надання ліцензій; 

 видачу сертифікату відповідності, надання ліцензій та занесення 

сертифікованої продукції до Реєстру Системи; 

 визнання сертифікату відповідності, що виданий закордонним або 

міжнародним органом; 

 технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва; 

 інформацію про результати робіт з сертифікації. 

Подання та розгляд заявки. Для проведення сертифікації продукції заявник 

(включно іноземний) подає до акредитованого органу з сертифікації продукції 

заявку відповідної форми, яка повинна бути розглянута, і не пізніше одного місяця 

після її подання заявник повинен одержати рішення, яке містить основні умови 

сертифікації. Копії рішення направляються: 

- до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності); 

- до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування; 

- до територіального центру Держстандарту за місцем розташування заявника. 

Сертифікація систем якості проводиться з метою забезпечення певності 

органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається 

підприємством, відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів, всі 

технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість продукції, 

знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а 

підприємство вживає заходів по запобіганню виготовлення такої продукції на 

постійній основі. 



Сертифікація системи якості проводиться у відповідності з ДСТУ 3416-96 

органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується 

за ініціативою заявника або рішенням органу з сертифікації продукції. Результати 

сертифікації системи кості оформляються сертифікатом на систему якості, який 

направляється заявнику та в копії – органу з сертифікації продукції. 

Атестація виробництва проводиться у відповідності з правилами. 

Проведення випробувань з метою сертифікації. Здійснює випробувальна 

лабораторія. Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та технічну 

документацію на них. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбирання 

встановлюються органом з сертифікації. Продукція, що імпортується, теж 

проходить випробування, якщо не існує угоди щодо взаємного визнання результатів 

випробувань. 

При позитивних результатах протоколи випробувань передаються органу з 

сертифікації продукції і копії – заявнику. 

В разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників, 

випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні 

результати подається  заявнику та органу з сертифікації продукції, який скасовує 

заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової 

заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення 

підприємствами коригуючих заходів щодо усунення причин, що викликали 

невідповідність. 

Видача сертифікату відповідності. При наявності протоколів з позитивними 

результатами випробувань, сертифікату на системи якості або атестату виробництва, 

залежно від прийнятої схеми (модуля) сертифікації, орган з сертифікації продукції 

оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає 

заявнику, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, 

супровідну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності. 

Згідно ДСТУ 2296-93 встановлено такі зображення знаку відповідності: 

- для продукції, яка відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів 

та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України, за якими 

встановлено обов’язкову сертифікацію (рис.1); 

- для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що 

поширюються на дану продукцію (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

   Рис.1.    Рис.2. 

Знак відповідності, зображений на рис.1, застосовується також для позначення 

продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації, проте сертифікована з 

ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача 

продукції (добровільна сертифікація). 

Строк дії сертифікату на продукцію, яка випускається підприємством серійно 

протягом строку, що встановлений ліцензійною угодою, визначає орган з 



сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію, 

строку, на який сертифікована система якості або атестоване виробництво. 

Строк, що встановлений в ліцензії, не продовжується. Порядок надання нової 

ліцензії замість тої, що втратила силу, визначає орган з сертифікації продукції в 

кожному конкретному випадку. 

В разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її 

виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час 

сертифікації, заявник зобов’язаний попередньо сповістити про це орган, який надав 

ліцензію. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність 

проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції. 

У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, підтверджений 

під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то питання про припинення дії 

кожної наданої ліцензії вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з 

Держстандартом України. 

Визнання сертифікату відповідності, виданого закордонним або 

міжнародним органом  на продукцію, що виготовлена в Україні, чи ту, що 

імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись 

діючими нормативними документами. 

Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 

при її виробництві здійснює орган, який видав сертифікат, або за його пропозицією 

органи з сертифікації систем якості чи територіальні центри Держстандарту. До 

участі в проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці 

Держнаглядохоронпраці, Дерднагляду тощо. 

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється органом з 

сертифікації продукції під час проведення сертифікації. 

За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може зупинити або 

скасувати дію ліцензії чи сертифікату у випадках: 

- порушення вимог, що ставляться до продукції при обов’язковій сертифікації; 

- порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів 

контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з органом 

сертифікації під час проведення сертифікації продукції; 

- зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без 

попереднього погодження з органом сертифікації продукції; 

- зміни конструкції (складу) комплектності або технології виготовлення продукції 

без попереднього погодження з органом сертифікації продукції. 

Рішення про зупинку дії ліцензії або сертифікату відповідності приймається у 

випадку, якщо вжиттям коригуючих заходів, погоджених з органом сертифікації 

продукції, підприємство може усунути виявлені невідповідності, та без проведення 

повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити 

відповідність продукції вимогам нормативних документів. В противному разі 

ліцензія або сертифікат скасовуються. 

Інформація про зупинку дії або скасування сертифікату відповідності 

доводиться органом з сертифікації до відома заявника та національного органу з 

сертифікації. Дія сертифікату відповідності припиняється з моменту виключення 

його з Реєстру Системи. 

Інформація про результати сертифікації продукції. Орган з сертифікації 

продукції веде облік виданих ним сертифікатів та направляє їх копії до 



Держстандарту України, який видає довідники, що містять інформацію щодо 

сертифікованої продукції. 

Орган з сертифікації продукції та організації, що діють за його дорученням, 

несуть відповідальність за розголошення професійної таємниці, відносно 

конфіденційності інформації. 

Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо його заявки на сертифікацію 

продукції, визнання сертифікату або рішення про скасування ліцензії, він повинен 

подати письмову апеляцію до органу з сертифікації продукції не пізніше одного 

місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не 

зупиняє дії прийнятого рішення. 

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи: 

- апеляцію замовника; 

- листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною 

лабораторією та органом з сертифікації продукції; 

- протоколи випробувань продукції; 

- зразки або фотознімки продукції; 

- технічну документацію на продукцію (в разі необхідності). 

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії. 

Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час 

прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії і в повному складі. 

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень: 

- видати сертифікат (ліцензію); 

- відмовити у видачі сертифікату (ліцензії); 

- скасувати видану ліцензію. 

В разі  незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися 

до комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації. 

Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на 

проведення робіт, що укладаються з органом з сертифікації продукції, органом з 

сертифікації систем якості та випробувальними лабораторіями. Витрати заявника на 

проведення робіт з сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції. 

 

 


