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• План впровадження в діяльність НААУ стандарту ISO/IEC 17011:2017 
«Оцінювання відповідності - Вимоги до органів з акредитації, що 
акредитують органи з оцінки відповідності» (наказ НААУ від  06.11.2017 р. 
№188)

Захід Термін

Придбання стандарту ISO/IEC 17011:2017 через місяць після виходу стандарту

Проведення аналізу щодо істотних змін в 
стандарті ISO/IEC 17011:2017

через два місяці після придбання 
стандарту 

Здійснення неофіційного перекладу 
ISO/IEC 17011:2017 на українську мову

через два місяці після придбання 
стандарту



• План впровадження в діяльність НААУ стандарту ISO/IEC 17011:2017 
«Оцінювання відповідності - Вимоги до органів з акредитації, що 
акредитують органи з оцінки відповідності» (наказ НААУ від  06.11.2017 р. 
№188)

Захід Термін

Розроблення пропозицій для 
внесення змін до системи управління 
НААУ

через п’ять місяців після 
придбання стандарту

Впровадження змін в діяльність НААУ через два роки після виходу 
стандарту

Участь у навчанні ЕА після оголошення проведення

Навчання персоналу НААУ після проходження навчання



• План впровадження в діяльність НААУ стандарту ISO/IEC 17011:2017 
«Оцінювання відповідності - Вимоги до органів з акредитації, що 
акредитують органи з оцінки відповідності» (наказ НААУ від  06.11.2017 р. 
№188)

Захід Термін

Інформування Ради з акредитації та 
Технічного комітету з акредитації

через шість місяців після придбання 
стандарту

Опрацювання питання щодо 
необхідності національного стандарту, 
гармонізованого до ISO/IEC 17011:2017

через шість місяців після придбання 
стандарту

Опрацювання питання щодо 
необхідності внесення змін до Закону 
України «Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності» 

через шість місяців після придбання 
стандарту



Міжнародне визнання діяльності НААУ ґрунтується на визнанні з боку ЕА

Визнання з боку 

Міжнародної кооперації з 

акредитації лабораторій

Визнання з боку 

Міжнародного форуму з 

акредитації

Визнання з боку 

Європейської кооперації з 

акредитації



Чергове оцінювання з боку ЕА відбудеться 

03-07 червня 2019 року

Для підтримання свого міжнародного статусу, НААУ зобов’язане

раз на чотири роки проходити процедуру паритетного оцінювання

з боку Європейської кооперації з акредитації (ЕА).

Група аудиторів з паритетного оцінювання складається з 10 осіб.
У ході оцінювання заплановано провести перевірку усіх аспектів

діяльності НААУ.



Склад групи з оцінювання

• Ed Wieles, RvA – Нідерланди;
• Stefan Schramm, DAkkS – Німеччина;
• Kondylia Sotiriou, ESYD – Греція;
• Pavel Nosek, CAI – Чехія;
• Claudia De La Calle, ENAC – Іспанія;
• Ana Cop, HAA – Хорватія;
• Ahmet Gozukucuk, TURKAK - Туреччина;
• Sjaak Hendriks, RvA – Нідерланди;
• Toomas Tiivel, EAK - Естонія;
• Hermann Schaufler, AA – Австрія;



Оцінювання з боку ЕА буде здійснено за наступними 
напрямками: 

Випробувальні та калібрувальні лабораторії  – ДСТУ ISO/IEC 17025

Органи із сертифікації продукції, процесів та послуг –

ДСТУ EN ISO/IEC 17065;

Органи із сертифікації систем менеджменту  –

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1;
Органи із сертифікації персоналу – ДСТУ EN ISO/IEC 17024;

Органи з інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020.

Медичні лабораторії – ДСТУ EN ISO 15189 (розширення визнання);

Документи та процеси системи управління НААУ; 
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Протягом 2018 - 2019 років здійснюються наступні заходи у рамках

підготовки до оцінювання:
- проведення внутрішнього аудиту діяльності НААУ;
- проведення аналізу з боку керівництва щодо результативності НААУ та

виконання встановлених цілей та завдань;
- проведення аналізу та внесення змін до системи управління НААУ у рамках

впровадження ISO/IEC 17011:2017;
- прорахування логістичного супроводження групи;
- підготовка, перевірка та переклад англійською мовою внутрішньої

документації системи управління НААУ;
- складання окремого звіту про самооцінку щодо діяльності НААУ за весь

період існування (документ налічує біля двохсот сторінок);
- організація спостережень за оцінкою на ООВ на місці.



Основні виклики у діяльності 
НААУ 

 необхідність досягти належного та гармонізованого розуміння

вимог стандарту зацікавленими сторонами (регулятори,

акредитовані ООВ, їх клієнти тощо);
 необхідність набуття практичного досвіду у рамках вимог

стандарту ISO/IEC 17011:2017 щодо керування ризиками;
 практичне впровадження вимог стандарту ISO/IEC 17011:2017

до компетентності персоналу з акредитації;
 проходження чергового паритетного оцінювання НААУ з боку

ЕА.
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Дякую за увагу!


