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Проект, що здійснюється GFA Consulting Group  
у партнерстві з GIZ та Berlin Economics 

Передмова 

Наступні методичні рекомендації містять детальну інформацію для тренерів, які 

будуть проводити семінари та тренінги в рамках кампанії з підвищення обізнаності 

щодо інфраструктури якості. Ці рекомендації є частиною серії навчальних курсів. 

Семінар складається з традиційних презентацій та інтерактивних пленарних 

сесій (за умови подальшого розвитку), що може включати роботу в групах та 

рольові ігри. Рекомендації для проведення кожного з них наведено в цьому 

посібнику, щоб пояснити тренерам, як проводити кожну сесію: 

- Презентації: тренер подає інформацію учасникам після перегляду серії слайдів. У 
цих випадках тренерам надають заголовки слайдів, зміст слайдів та нотатки доповідача. 
Нотатки доповідача при цьому не читаються, натомість вони представляють зміст 
інформації, яка має бути доведена. 

- Інтерактивні пленарні сесії: тренер надає інформацію учасникам у вигляді різних 
запитань (зазвичай написаних на фліп-чартах), які підтверджуються та доповнюються 
слайдами. У цих випадках нотатки тренеру наводяться червоним курсивом. Нотатки 
доповідачів наводяться для наступних слайдів.   

- Робота в групах: тренер надає учасникам відповідні матеріали та просить їх 
попрацювати в невеликих групах, потім знайомить з результатами роботи всіх учасників 
і порівнює результати. Після цього тренер порівнює результати з модельними 
відповідями, звертаючи особливу увагу на ключові відмінності та результати навчання. 
Для цих завдань тренеру будуть надані вказівки про те, як повинна здійснюватись робота 
в групах (які також будуть нотатками доповідачів для вступної частини) (позначені 
чорним курсивом), так само, як і матеріали вправ/досліджень на конкретних 
прикладах/модельні матеріали та модельні відповіді. Примітка: завжди розділяйте групу 
різними способами, щоб вони завжди працювали з різними учасниками. 

- Рольові ігри: тренери пояснюють певні сценарії учасникам, яким доведеться діяти 
за відповідним сценарієм, або на пленарному засіданні, або в групах. У цьому посібнику 
детально описані рольові ігри та матеріали для них, разом з необхідними питаннями для 
обговорення та ключовими питаннями навчання. 

Щоб забезпечити кращу ефективність тренінгів, рекомендується, щоб кількість 

учасників складала від 20 до 35 осіб. За наявності менше 20 учасників їх кількість 

буде недостатньою  для ефективної роботи в групах (мінімум 3 групи по 5-6 учасників 

в кожній), а у разі більше 35 учасників буде важко забезпечити ефективність групових 

дискусій і буде занадто багато груп, щоб звітувати на пленарній сесії (максимум 4 
групи по 8-9 учасників в кожній). 

Повинно бути не більше 2-3 тренерів, які працюватимуть весь час разом 

протягом навчального курсу (НЕ повинно бути багато запрошених тимчасових 

доповідачів). 

Нарешті, в ідеальному випадку аудиторія для навчання повинна мати 

напівкруглу форму для всіх учасників плюс 3-4 круглі столи (в одному приміщенні) 
для роботи в групах, з фліп-чартами для кожної групи, плюс один для пленарної 

сесії. Інше необхідне обладнання включає проектор та персональний комп’ютер; для 

окремих курсів – відеообладнання, динаміки та персональний комп’ютер з доступом 

до Інтернету для 3 учасників. 
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У цьому посібнику нотатки доповідачів наведені у «звичайному» порожньому 

тексті. Інструкції для тренерів надаються червоним курсивом. 
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Програма Семінару 1 

 

Інформування бізнесу про систему інфраструктури якості України  

Вступний курс – Основи системи інфраструктури якості 

 

09.00-09.30   Реєстрація 

09.30-10.00  Відкриття 

 Сесія 1. Огляд серії семінарів 

10.00-10.30  Огляд навчальних семінарів для бізнесу щодо нової системи інфраструктури 

якості в Україні 

Сесія 2: Забезпечення розуміння бізнесом своїх обов'язків щодо безпеки 

продукції в Україні та в ЄС – високий наратив та ключові меседжі 

10.30- 11.30 Ключові меседжі та заклик до дії 

11.30 – 12:30 Відповіді на запитання 

12:30   Завершення роботи 

  Обід 
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Семінар 1  
 

Наратив високого рівня  
про  нову систему 

інфраструктури в Україні 
 

1. ОГЛЯД СЕРІЇ СЕМІНАРІВ (30 хвилин): Огляд навчальних семінарів 
для бізнесу щодо нової системи інфраструктури якості в 
Україні. 

2. Забезпечення розуміння бізнесом своїх обов'язків щодо 
безпеки продукції в Україні та в ЄС – високий наратив 
та ключові меседжі (1 година): Ключові меседжі та заклик 
до дії  
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Огляд  навчальних семінарів для бізнесу щодо нової системи 
інфраструктури якості в Україні  

!!! Перші три слайди є вступом до будь-яких заходів чи тренінгів, які 

будуть проведені. 

 

Слайд 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 

 

 

 

Протягом кількох останніх років Україна зробила деякі важливі кроки для 

розробки сучасної системи технічного регулювання, стандартизації, метрології та 

ринкового нагляду: 

- Створено законодавчу базу (закони) та видано понад 80 різних нормативно-
правових актів для забезпечення їх дотримання;  

- Національна система акредитації визнана на міжнародному рівні та 
функціонує;  

- Завершено перехід від системи обов'язкової сертифікації до системи оцінки 
відповідності;  

- Україна успішно перейшла на міжнародну метрологічну модель; 
- Впроваджуються постійні інституційні реформи;   
- Триває робота над укладенням Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 

промислової продукції (Угода АССА) 

Проте, система в цілому ще не функціонує належним чином через (серед 

іншого) нерозуміння бізнесом нових правил і процедур, а також через відсутність 
ринкового нагляду протягом останніх кількох років (через запроваджений урядом 
України мораторій на проведення перевірок) та реформування органів ринкового 

нагляду. Опитування EUD для бізнесу в Україні (2017) з метою його оцінки зазначає, 

що 67% респондентів заявили, що знають про зміни в системі технічного 

регулювання, але 97% респондентів у ключових секторах повідомили, що вони 

продовжують використання ГОСТ та ДССУ (українських національних стандартів), 
що свідчить про те, що вони не адаптувалися до нової системи. Про це також 

свідчить британський проект, який працював (2017-2018) з асоціаціями виробників 

технічного обладнання, іграшок та косметичних виробів, який зазначив, що їх члени 
не дотримувалися встановлених вимог, і навіть при експорті до ЄС імпортери, а не 

виробники, контролювали процес забезпечення відповідності встановленим вимогам. 

Оскільки Україна переходить від попередньої системи доринкової обов'язкової 

сертифікації до пост-ринкового контролю, а відповідальність за дотримання 

законодавства переходить до бізнесу, існує реальна відсутність розуміння серед 

бізнесу, що вимагає реальної зміни світогляду. 
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Слайд 2. Практичний досвід EU - Відповідність 

 

 

 

 

 

Тут важливо зазначити, що нещодавнє дослідження (Technopolis Ltd (2017) 
Оцінка Директиви 2006/42/EC про безпеку машин та обладнання), проведене 

для ЄС, виявило, що в більшості випадків (90%) оцінювання відповідності 

здійснюється шляхом самооцінки. 

Тому для того, щоб охопити ці 90%, від багатьох заінтересованих сторін в 

Україні вимагаються широкомасштабні, багаторівневі інформаційні заходи для 

надання точного, послідовного меседжу бізнесу про їхні обов'язки, про те, як працює 

нова система і як з'ясувати, як дотримуватися встановлених вимог.  

Однак для того, щоб забезпечити покращення поточних заходів (які наразі є 

менш згуртованими) з боку партнерів та заінтересованих сторін, які беруть участь у 

процесі створення інфраструктури якості, FORBIZ допоміг у забезпеченні низки 
інструментів для підвищення обізнаності у сфері технічної інформації, тренінгів та 

пакетів семінарів, які можуть бути використані заінтересованими сторонами (MDA, 
Асоціації, Офіс ефективного регулювання (BRDO), Торгово-промислова палата та ін.) 

для забезпечення покращення обізнаності бізнесу щодо технічних регламентів та 

дотримання встановлених вимог. Будь-яка з цих заінтересованих сторін може стати 

«сховищем» для цієї інформації, а також координувати, заохочувати та підтримувати 

підвищення обізнаності між багатьма заінтересованими сторонами та реплікаторами. 

Таким чином, низка простих, зрозумілих, короткотермінових та корисних для 

бізнесу тренінгів буде підготовлена та надана безпосередньо зацікавленим 

сторонам. Вони будуть супроводжуватися чисельнимими інформаційними 

інструментами, буклетами та навчальними матеріалами. 

 

Слайд 3. Цілі семінарів  

Основною візією серії заходів, що проводяться різними мільтиплікаторами знань 
шляхом надання точного, послідовного меседжу бізнесу щодо їх обов’язків, як 
працює нова система і як з’ясувати, як дотримуватись встановлених правил, буде   
«Покращити обізнаність бізнесу про НОВУ українську систему безпеки продукції та 
заохотити її зробити ПЕРШІ КРОКИ в напрямку до відповідності встановленим 
регламентам».  

Ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей: 
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 Бізнес бере на себе відповідальність і шукає інформацію про те, як 
дотримуватися технічних регламентів 

 Бізнес розуміє, що проблема забезпечення відповідності продукції вимогам  
технічних регламентів не є непереборною і вирішує розпочати процес їх дотримання  

 Бізнес шукає конкретну інформацію, що стосується забезпечення відповідності 
його  конкретних продуктів 

 Бізнес отримує детальні знання, щоб розпочати процес забезпечення 
відповідності для своїх конкретних продуктів 

 Бізнес фактично розпочинає процес забезпечення відповідності та 
декларування відповідності 

В Україні існує безліч так званих експертів і бізнес-консультантів, які пропонують 
послуги для бізнесу в цьому відношенні, але лише деякі з них володіють знаннями, 
щоб надати бізнесу необхідну допомогу, вирішуючи його конкретні потреби у зручній 
для нього формі. Наприклад, багато семінарів пояснюють зміст системи технічного 
регулювання (який може бути корисно знати як найпростіший), але не пояснюють ані 
відповідальність та вплив на бізнес, ані те, що бізнес насправді має робити. 

Ця серія семінарів забезпечить знання, навички та інструменти, які дозволять:  

 покращити розуміння бізнесом, який бере на себе відповідальність і шукає 
інформацію про те, як дотримуватися технічних регламентів;  

 Завдяки цій стратегічній комунікації бізнес буде краще розуміти варіанти та 
реалії процесу доведення відповідності та усвідомлювати, що це не так складно, як 
сприймається, і буде приймати бізнес-рішення, щоб розпочати процес дотримання 

національних вимог та вимог ЄС щодо безпеки 
продукції;  

 Базуючись на розумінні вимог документації 
та відповідних процесів, бізнес буде шукати 
конкретну інформацію, що стосується 
відповідності для його конкретних продуктів (які 
змінюються як за регламентами, так і за сферою 
застосування чинних статей цих регламентів); 

 Після виявлення цих особливостей бізнес 
може почати отримувати детальні знання, щоб розпочати процес дотримання для 
своїх конкретних продуктів. 

Слайд 4. Огляд семінарів 

Виходячи з потреб бізнесу, ми розробили серію семінарів, щоб надати вам 

необхідні навички. 

Кожен із цих семінарів може проводитись 
окремо, групами або в цілому. 

Семінар 1, який буде проводитись сьогодні 
протягом півдня, пояснить наратив високого 
рівня щодо системи інфраструктури якості в 
Україні та надасть вам основну інформацію про 
рамки, задіяні організації та наступні кроки. 

Семінар 2 являє собою навчальний курс, який надасть вам інформацію, що 
стосується функціонування нової української системи інфраструктури якості. 
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Семінар 3 являє собою навчальний курс, який пояснює, що собою являє процес 
початку дотримання.  

Семінар 4 - це навчальний курс, який покаже, як застосовувати різні методи 
оцінки відповідності та подальші кроки.  

Семінар 5 - це південний навчальний курс, який пояснює, як підготувати 
технічну документацію для підтвердження відповідності.  

 

Слайд 5. Ключові меседжі 

 

 

 

 

 

На цьому першому семінарі із серії семінарів наша задача полягає в тому, щоб 

змусити бізнес зрозуміти свою відповідальність за дотримання вимог безпеки 

продукції (перехід від доринкової інспекції третіх сторін (урядових органів) та 

сертифікації до постринкового контролю шляхом ринкового нагляду. 

Таким чином, серія наступних ключових меседжів може бути використана 

окремо, або як група, для підвищення обізнаності та забезпечення зацікавленості 

бізнесу в отриманні інформації про відповідність. Ця інформація є базовим текстом 

для розробки рекламних оголошень, банерів, листівки, нотаток доповідача для 

виступів і соціальних медіа. Наратив високого рівня буде використовуватися в першу 

чергу як реклама - чи знаєте ви кампанію «Чи знаєте ви, що в Україні запроваджено 

новий режим безпеки продукції? Тепер бізнес відповідає за забезпечення ……. ». 

Слайд 6. – Новий режим безпеки продукції 

Таким чином, наш намір полягає в тому, щоб поширювати та забезпечувати 

контент, який надаватиме наступну інформацію, особливо для використання в 

рекламних листівках та на інформаційних табло. 
 Україна прийняла нову систему безпеки продукції та відповідальності, яка 

ґрунтується на системі ЄС в рамках Угоди про асоціацію/Плану Європейської 

інтеграції;   
 Система вже прийнята і функціонує;  
 Україна поступово (протягом наступних 5-10 років) затвердить вимоги для 

окремих секторів/продуктів на основі вимог ЄС;  
 Серед секторів, для яких ці вимоги вже були затверджені – машини, іграшки, 

електронне обладнання, резервуари високого тиску тощо. 
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 Державою більше не перевіряється продукція до того, як вона буде продана в 

Україні. Тепер роль держави полягає у встановленні правил та моніторингу ринку з 

метою виявлення недоліків.   
Заклик до дії:  Хто відповідає за забезпечення відповідності продукції? Див. 

наступний слайд. 

 

Слайд 7. Бізнес, відповідальний за вимоги безпеки 

 Виробники та імпортери повинні довести, що їх продукція відповідає чинним 

технічним регламентам; 
 Ритейлери та дистриб'ютори несуть відповідальність за те, щоб виробники та 

імпортери могли довести відповідність; 
 Бізнес є юридично відповідальним за 

забезпечення відповідності, поки продукція 

пропонується до продажу в Україні та протягом 10 

років після введення в обіг останнього зразка 
продукту на ринку;  

 Державний орган ринкового нагляду 

(контролю) може вилучити з ринку невідповідну 

продукцію, застосувати штрафні санкції до компанії за продаж продукції, яка не 

відповідає вимогам, а в деяких випадках грубої недбалості винні особи можуть 

понести кримінальну відповідальність. 
Заклик до дії: Як бізнес може забезпечити свою відповідність вимогам? Див. 

наступний слайд. 

 
Слайд 8. Відповідність самодекларації 
 
• Виробники та імпортери можуть в основному самостійно засвідчувати 

відповідність продукції встановленим вимогам на основі власних документальних 
доказів; 

• Законодавство для конкретного продукту деталізує, коли необхідний 
незалежний орган з сертифікації (наприклад, для деяких продуктів з високим 
ступенем ризику); 

• Національні органи з акредитації акредитують органи оцінки відповідності та 
випробувальні лабораторії; 

• Органи оцінки відповідності та випробувальні лабораторії працюють на 
приватному ринку і конкурують за клієнтів - вони 
не є регуляторними органами або компетентними 
органами;  

• Бізнес оцінює свою відповідність вимогам і, 
якщо необхідно, подає продукцію для тестування 
до акредитованих лабораторій. 

 Навіть в тих випадках, коли незалежні 
органи з оцінки відповідності повинні 
сертифікувати продукцію, виробник або імпортер 

залишається відповідальним за відповідність продукції встановленим вимогам. 
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Заклик до дії: Як бізнес може забезпечити свою відповідність вимогам? Див. 

наступний слайд. 

 

Слайд 9. Технічна документація в порядку 

 Виробники та імпортери повинні мати повністю підготовлену технічну 

документацію (файл), доступну для перевірки державними органами в будь-який час. 
 Кожен продукт повинен мати власний технічний файл.  
 Національні та міжнародні стандарти 

можуть використовуватися бізнесом для 

підтвердження відповідності вимогам безпеки 

продукції. 
 Якщо необхідне тестування, бізнес 

повинен показати протоколи випробувань 
випробувальних лабораторій та документи 

про відповідність, видані компаніями з оцінки 

відповідності. 
 Навіть в тих випадках, коли незалежні органи з оцінки відповідності повинні 

сертифікувати продукцію, технічна документація повинна бути підготовлена бізнесом 

і подана до цих органів для розгляду та подальшої перевірки.  
 Технічні файли повинні зберігатися в одному визначеному місці в Україні. 

 
Call to Action: Які наступні кроки? Див. наступний слайд. 

 
Слайд 10. Почніть готувати свої технічні файли 

 Відповідність технічним вимогам безпеки не є настільки складною або 

дорогою, як це сприймає бізнес; 
 Порівняння з дослідженням вартості малого та середнього бізнесу, яке 

включає виробників електричної техніки та будівельного сектору (хоча й менш точне 
щодо фактичних витрат у порівнянні з тягарем 

витрат), показало схожі результати, а відтак 
прийняті як середні показники). Це дослідження 

виявило, що в більшості випадків (90%) оцінка 
відповідності здійснюється шляхом самооцінки, 
тоді як оцінка третіми сторонами шляхом 

експертизи типу EC (8%) та схвалення органом 

оцінки відповідності системи цілковитого 

забезпечення якості (2%). 
 Середньозважена вартість в ЄС оцінки відповідності Директиві про безпеку 

машин та обладнання склала б 34 еквівалента повної зайнятості робочого часу + 3 

621 € витрат.  
 Бізнес є юридично відповідальним, отже компанії мають бути впевненими в 

тому, що вони дотримуються - це досягається шляхом самостійного виконання 
роботи з дотримання вимог. 
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 Компанії розробляють і створюють свої власні продукти, і в більшості випадків, 

коли вони зрозуміють вимоги законодавства, вони знають, як забезпечити їх 

відповідність.  
Заклик до дії: Почніть працювати над відповідністю. Надайте додаткову 

інформацію. 

 

Слайд 11. Поточні акредитації органів з оцінки відповідності у всіх 

основних секторах  

 Продукція, що експортується до ЄС, повинна довести, що вона відповідає 

вимогам безпеки продукції до того, як вона може бути законно продана;  
 Україна впроваджує норми ЄС, тому вимоги безпеки в Україні будуть 

однаковими/дуже подібними до вимог ЄС (жодної різниці);  
 Імпортери ЄС є юридично відповідальними за дотримання вимог ЄС щодо 

безпеки продукції, тому їм буде потрібно мати задовільний доказ від свого 

українського постачальника; 
 Технічний файл, що підтверджує відповідність, повинен бути доступний 

митним органам на кордоні, або продукт буде відхилений через ризик;  
 Українські випробувальні лабораторії та результати випробувань можуть бути 

юридично визнані в ЄС;  
 Якщо законодавство ЄС вимагає незалежної сертифікації, то ухвалені 

органами з оцінки відповідності (призначені в Україні та “нотифіковані” органи в ЄС) 
повинні бути залучені до оцінки відповідності продукції до підписання Україною Угоди 

про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (угоди про взаємне 

визнання ТБТ), коли українські органи сертифікації відповідності будуть визнані в ЄС; 
 Якщо українські органи не приймаються імпортерами, то це комерційне 

рішення, а не правова позиція.  
Заклик до дії: Підготуйте технічні файли, що підтверджують відповідність, перед 

тим, як почати експорт продукції.   

 

Слайд 12. Запитання 
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Список навчальних матеріалів 
Роздаткові матеріали (один примірник для одного учасника) 
Роздаткові матеріали не роздаються 

Демонстраційні матеріали (2-3 копії для всіх учасників і лише для перегляду)   

Демонстраційні матеріали не роздаються 

Необхідне обладнання 
 Комп’ютер та проектор  
 Лазерна указка 
 1 ноутбук з доступом до Інтернету на 4 учасників 
 Фліп-чарт і 5 картріджів A1 (для кожної групи у рольових іграх) 
 В ідеалі, довгий стіл з рядами для 8 або 12 учасників (групи по 4 учасника), але 

з достатнім простором  для роботи в групах.  
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