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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД



Практичний досвід ЄС - Відповідність



Бачення та цілі семінарів

«Підвищити рівень 
поінформованості 

представників бізнесу 
щодо НОВОЇ системи 

забезпечення безпечності 
продукції в Україні та 
заохотити їх зробити 

перший крок в напрямку 
забезпечення 

відповідності продукції»

• Взяття на себе відповідальності 
та здійснення пошуку інформації

• Розуміння «відповідності»

• Здійснення пошуку конкретної 
інформації

• Отримання поглиблених знань

• Фактичний початок процесу 
забезпечення відповідності



Огляд семінарів

Серія окремих семінарів

Вступ до заходів із підвищення обізнаності

1: Безпечність продукції в Україні –
Високоякісний наратив (семінар 
тривалістю півдня)

2: Як працює нова система забезпечення 
якості? (семінар тривалістю півдня);

3: Як розпочати процедуру забезпечення 
відповідності? (семінар тривалістю півдня);

4: Пояснення різних методів проведення 
оцінки відповідності (семінар тривалістю 
півдня);

5: Як підготувати технічну документацію, що 
доводить відповідність продукції? (семінар 
тривалістю півдня).

Методики навчання

• Практична частина

• Презентації

• Довідкові матеріали



Вступ до заходів із підвищення обізнаності

Семінар 1

Безпечність продукції в Україні – Високоякісний наратив



Ключові повідомлення



1. Новий режим безпечності продукції

• Законодавчі рамки – УA/ПВЗВТ
Порядок денний;

• Система вже прийнята та 
функціонує;

• Часові рамки для впровадження;
• Що вже було зроблено?;
• Роль держави в новому режимі;
• Хто несе відповідальність за 

те, що продукція справді 
відповідає вимогам? 

• Семінар 1?



2. Відповідальність виробників за 
дотримання вимог щодо безпечності

• Роль виробників та імпортерів;
• Роль роздрібних торговців і 

дистриб'юторів;
• Тривалість відповідальності;
• Роль держави;
• Яким чином бізнес може 

забезпечити відповідність 
своєї продукції? 



3. Підтвердження відповідності шляхом 
самостійного декларування

• Самостійне декларування відповідності;
• Законодавство щодо конкретної 

продукції;
• Роль національних органів акредитації;
• Органи сертифікації та випробувальні 

лабораторії;
• Відповідальність виробників.
• Яким чином бізнес може 

забезпечити відповідність своєї 
продукції? 



4. Належно підготовлена технічна 
документація

• Підготовлена технічна документація у 
повному обсязі;

• Технічні файли – на кожну продукцію;
• Національні та міжнародні стандарти;
• Випробування;
• Оцінка відповідності третьою 

стороною;
• Реєстр технічних файлів;
• Яка інформація та які процедури 

потрібні? 



5. Починайте готувати технічні файли

• Складно та дорого?;
• Контроль за дотриманням;
• Бізнес несе юридичну 

відповідальність;
• Довіра;
• Починайте працювати 

над відповідністю!



Експортування до ЄС
• Передумова експорту;
• Технічні регламенти України поступово 

приводяться у відповідність з нормами 
ЄС;

• Відповідальність імпортерів ЄС;
• Наявність технічного файлу;
• Визнання результатів оцінки 

відповідності українських органів з 
оцінки відповідності;

• Визнання українських органів 
сертифікації;

• Підготуйте технічні файли, що 
доводять відповідність продукції, 
до початку експортування!!! 



ПИТАННЯ


