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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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Орієнтовна програма Семінару 3 

 

Інформування бізнесу про систему інфраструктури якості України  

Семінар тривалістю півдня – Як виглядає процес початку дотримання 
вимог безпеки продукції? 

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    

 

Перерва на каву 

 

 Сесія 2: Огляд процесу забезпечення дотримання встановлених вимог 

10.45- 11.15 Презентація пояснює основні етапи процесу, які бізнес повинен здійснити  

 

Сесія 3: Покрокове керівництво 

11.15 – 11.35  Крок 1. Визначити вимоги 
 

a) Застосовується перевірка обсягу покриття  
b) Основні вимоги, які мають бути виконанв   
c) Варіанти та методи оцінки відповідності  

 

11.30 – 11.50 Крок 2: Здійснити оцінку безпеки 

11.50 – 12.20 Крок 3. Визначити стандарти 

12.30 – 12.50 Крок 4. Здійснити оцінку відповідності 

12.50 – 13.10 Крок 5. Підготувати технічну документацію та декларацію відповідності 

13.10 – 13.40 Відповіді на запитання 

13:40 -  Завершення роботи 

      Обід 
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Семінар 3 

Як розпочати процес 
дотримання вимог безпеки 

продукції? 
 

1. ОГЛЯД СЕРІЇ СЕМІНАРІВ (30 ХВИЛИН): ОГЛЯД НАВЧАЛЬНИХ 

СЕМІНАРІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ ЩОДО НОВОЇ СИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯКОСТІ В 

УКРАЇНІ.. 
2. ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ДОТРИМАННЯ (30 хвилин): Презентація пояснює 

основні етапи процесу, які бізнес повинен здійснити 
3. ПОКРОКОВЕ КЕРІВНИЦТВО (90 ХВИЛИН). Детальний опис того, що 

бізнес має зробити, щоб розпочати процес дотримання. 
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Слайд 1. Загальний огляд 

• Відповідно до нової системи 

інфраструктури якості в Україні відповідальність 

за дотримання вимог безпеки продукції 

покладається на виробника або імпортера цієї 

продукції. 

• Це є юридичною відповідальністю, і тому 

виробник/імпортер повинен серйозно сприймати 

свої зобов'язання.  

• Щоб гарантувати, що він відповідає всім законодавчим вимогам щодо безпеки 

свого продукту, він повинен:   

1. Визначити технічні вимоги, викладені в усіх відповідних актах 

законодавства (технічні регламенти України щодо продукції для продажу в Україні та 

технічні регламенти ЄС щодо продукції, експортованої до ЄС); 

2. Здійснити оцінку безпеки свого власного продукту, щоб визначити, які 

частини законодавства застосовуються до його продукції, і методи оцінки 
відповідності застосовним вимогам;   

3. Якщо стандарти можуть бути використані для оцінки відповідності, вони 

повинні бути визначені, придбані та застосовані (при проектуванні, адаптації або 

тестуванні); 

4. Здійснити відповідні процедури та випробування для оцінки 

відповідності, щоб гарантувати, що продукт відповідає встановленим вимогам та 

його якість гарантує постійне дотримання цих вимог; 

5. Підготовка відповідної технічної документації у файлі, що підтверджує 

відповідність, використовується відповідними органами для забезпечення 

відповідності продукції та для підготовки декларації відповідності.   

 

Слайд 2. Крок 1. Визначити вимоги 

Вимоги щодо безпеки та технічних 

характеристик продукції викладені в технічних 

регламентах, які застосовуються до відповідних 

видів продукції або технічних характеристик. Це 

означає, що один і той же продукт може 

відповідати вимогам кількох технічних регламентів. 

Наприклад, вимоги, яким повинен відповідати кухонний блендер, зазначені в 

правій колонці.   

Маючи HS-код продукту, який ви досліджуєте, ви можете отримати повний опис 

вимог, які застосовуються для певного продукту, за допомогою Служби підтримки 

експорту ЄС.  

На жаль, не існує українських аналогів Служби підтримки експорту, тому, 

використовуючи і порівнюючи дані з правої колонки і застосовуючи здоровий глузд і 
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дослідження, ви зможете визначити законодавчі акти України, які описують вимоги, 

що застосовуються до конкретного продукту, в нашому випадку – це кухонний 
блендер. 

Як ви можете бачити з лівої колонки, яка стосується українського регламенту, 

законодавство дуже узгоджене, за винятком для п. 6.6. Вимоги до екодизайну для 

режимів чекання/готовності та вимкнення споживання електроенергії електричним та 

електронним побутовим та офісним обладнанням (Регламент (ЄС) № 1275/2008 (OJ 

L-339 18/12/2008)), який зараз розглядається Кабінетом Міністрів. 

 

Слайд 3. Законодавство, яке потенційно застосовується, визначено… що 

далі?  

Після того, як виробник визначив 
законодавство, яке потенційно застосовується, 
він повинен переглянути його, щоб встановити  

a) чи сфера застосування стосується 
його продукту  

b) суттєві вимоги, які мають бути 
виконані  

c) варіанти та методи оцінки відповідності  
d) перевірка сфери дії 

 
Незважаючи на те, що технічний регламент може бути застосований до 

продукту виробника, це не завжди так, оскільки, наприклад, він охоплений іншими 
технічними регламентами. Технічний регламент, як правило, визначає сферу дії з 
точки зору продуктів або видів продукції, які підпадають або не підпадають під даний 
технічний регламент. Тобто в тексті регламенту можуть бути перелічені продукти, які 
включені або які не включені в даний регламент. Сфера дії регламенту часто 
деталізується в додатках, але її також можна знайти в основних статтях тексту або 
навіть у назві технічного регламенту. 

 
Приклади сфери дії: 
 
«Дія цього Технічного регламенту поширюється на електрообладнання 

(включаючи деякі компоненти, призначені для включення в інше обладнання), 
призначене для використання за номінальної напруги від 50 до 1000 В змінного 
струму та від 75 до 1500 В постійного струму». Низьковольтне електричне 
обладнання 

 
«ЗІЗ розроблені і виготовлені спеціально для використання збройними силами 

або силами підтримання правопорядку (шоломи, щити тощо)». Засоби 
індивідуального захисту 

 
“Ця Директива застосовується до наступних видів продукції: (а) машини та 

обладнання; (b) змінне обладнання; (c) компоненти безпеки; (d) підйомні пристрої; (e) 
ланцюги, канати та ремені; (f) знімні механічні коробки передач; (g) частково зібране 
обладнання». Maшини та обладнання 

 
«Наступна продукція не підпадає під дію цієї Директиви: (a) компоненти безпеки, 

призначені для використання в якості запасних частин для заміни ідентичних 
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компонентів і поставлені виробником оригінального обладнання; (b) спеціальне 
обладнання для використання на ярмарках та/або в парках розваг; (c) машини та 
обладнання, спеціально розроблені або введені в експлуатацію для ядерних цілей, 
які в разі відмови можуть призвести до викиду радіоактивних речовин; (d) зброя, в 
тому числі вогнепальна зброя; (e) наступні транспортні засоби: […]; морські судна та 
мобільні морські установки і обладнання, встановлені на борту таких суден та/або 
установок; (g) машини, спеціально сконструйовані та побудовані для військових або 
поліцейських цілей; (h) машини, спеціально сконструйовані та побудовані для 
дослідницьких цілей для тимчасового використання в лабораторіях; (i) шахтне 
підйомне обладнання; (j) обладнання, призначене для переміщення виконавців під 
час художніх вистав; електричні та електронні вироби, що підпадають під наступні 
категорії […]»  Maшини та обладнання 

 
b) Основні вимоги, які мають бути виконані 
 
Кожен технічний регламент визначає «суттєві вимоги», відповідність яким свого 

продукту виробник повинен довести. Кожен технічний регламент містить перелік цих 
основних вимог у різних місцях, залежно від номеру, сфери дії та дати прийняття 
регламенту. Наприклад, у багатьох регламентах вони перелічені у додатках, але інші 
технічні регламенти, такий як «Матеріали, що контактують з харчовими продуктами», 
перераховують їх у статті основного тексту. Таким чином, виробник повинен 
переглянути кожен потенційно застосовний технічний регламент, щоб виявити 
перелік основних вимог. 

 
Приклади суттєвих вимог: 
 
«Будь-яка частина ЗІЗ, що знаходиться в контакті або в потенційному контакті з 

користувачем при носінні такого обладнання, не повинна мати шорсткості, гострих 
країв, виступів тощо, які можуть викликати надмірне подразнення чи травми». Засоби 
індивідуального захисту 

 
«Нерухомі захисні огородження: Нерухомі захисні огородження повинні бути 

закріплені за допомогою систем, які можна відкривати або видаляти лише 
інструментами. Їх системи кріплення повинні залишатися прикріпленими до захисних 
огороджень або до механізму, коли захисні огородження видалені. Якщо це можливо, 
захисні огородження не повинні залишатися на місці без їх закріплення». Maшини та 
обладнання 

 
«Ізоляція підходить для передбачуваних умов». Низьковольтне електричне 

обладнання 
 
«викликати неприйнятні зміни у складі харчових продуктів». Матеріали, що 

контактують з харчовими продуктами 
 
Незалежно від кількості технічних регламентів, які можуть застосовуватися, не 

всі основні вимоги, зазначені в законодавстві, будуть застосовані до конкретного 
продукту. 

 
Приклади незастосовних суттєвих вимог: 
 
Для м'яких іграшок без електронних компонентів, основні вимоги, що стосуються 

електричних властивостей, очевидно, не застосовуються, наприклад «Внутрішні 
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напруги не повинні перевищувати 24 Вольт постійного струму або еквівалентну 
напругу змінного струму, якщо не гарантується, що створена комбінація напруги та 
струму не призводить до будь-якого ризику або шкідливого ураження електричним 
струмом, навіть якщо іграшка поламана». Іграшки 

 
Для машин та обладнання, що використовуються для металургійних процесів, 

вимоги щодо контакту з харчовими продуктами, не повинні застосовуватися, 
наприклад, «всі поверхні, що контактують з харчовими продуктами, повинні бути 
гладкими, зменшувати краї та виїмки у вузлах до мінімуму, легко чиститись та 
дезінфікуватися (в тому числі, перед кожним використанням)» Машини та 
обладнання   

 
c) варіанти та методи оцінки відповідності   
 
Кожен технічний регламент повинен 

визначати методи, доступні для оцінки 
відповідності для продуктів, на які поширюються 
ці положення, тобто методи, які можуть бути 
використані для підтвердження відповідності 

суттєвим вимогам. Виробник може обрати процедуру оцінки відповідності, яка йому 
підходить. В рамках технічного регламенту можуть існувати різні процедури, 
дозволені для підтвердження відповідності на основі ризику конкретного продукту. 
Вони, як правило, вказуються в тексті положення з докладною інформацією про 
фактичну застосовувану процедуру, що наводиться в додатках. 
 

Слайд 4. Процедури оцінки відповідності  
 
Загалом, існує 4 типи процедур оцінки відповідності: 
 
1. подання продукції та/або процедур контролю якості національному 

акредитованому органу з оцінки відповідності, який був призначений (нотифікований 
у випадку держав-членів ЄС), компетентному у відповідних технічних регламентах; 

2. подання технічної документації на розгляд національному 
акредитованому органу з оцінки відповідності, який був призначений (нотифікований 
у випадку держав-членів ЄС), компетентному у відповідних технічних регламентах;   

3. самодекларація відповідності, підготовлена виробником на основі 
використання відповідних національних стандартів (стандартів ЄС для експорту), які 
забезпечують відповідність. Ці стандарти можуть вимагати проведення тестів 
призначеними (нотифікованими) органами з оцінки відповідності, включаючи 
лабораторії (але вони не повинні бути призначеними/нотифікованими органами);   

4. самодекларація відповідності, підготовлена виробником на основі 
внутрішнього контролю та процедур, що демонструють відповідність.  

Наприклад: 
 

«Електричне обладнання, яке відповідає уніфікованим стандартам або їх 
частинам, посилання на які були опубліковані в Офіційному віснику Європейського 
Союзу, вважається таким, що відповідає цілям безпеки». Низьковольтне 
електричне обладнання  

 
«Якщо обладнання не згадується в Додатку IV, виробник або його 

уповноважений представник повинні застосовувати процедуру оцінки відповідності 
внутрішнім перевіркам виробництва обладнання». Машини та обладнання 
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«Експертиза типу ЄС не вимагається 

у випадку моделей ЗІЗ простої конструкції, 
коли дизайнер припускає, що користувач 
може самостійно оцінити рівень 
забезпеченого захисту від мінімальних 
ризиків, наслідки яких, коли вони є 
поступовими, можуть бути безпечно 
виявлені користувачем своєчасно. Ця 
категорія охоплює….{перелік}». Засоби 
індивідуального захисту 

 
Слайд 5. Крок 2: Здійснити оцінку безпеки (1) 
 
Виробник повинен оцінити свій продукт з точки зору кожної суттєвої вимоги, чи 

представляє він небезпеку при проектуванні, виробництві або використанні. 
Технічний регламент може визначати, чи вимагається незалежний оцінювач безпеки, 
або кваліфікацію оцінювача, але взагалі вимагається, щоб оцінка безпеки 
проводилася відповідною кваліфікованою особою, і виробнику залишається 
визначити та обґрунтувати вибір - зазвичай обґрунтування базується на основі:  

 Детального знання вимог стандартів безпеки  
 Можливості виявляти небезпеки, пов'язані з продуктом 
 Можливості оцінювати ймовірні ризики, пов'язані з продуктом  

 
Мета оцінки безпеки полягає не в тому, щоб підтвердити відповідність, та 

визначити, які з суттєвих вимог є небезпекою для конкретного продукту та оцінити 
рівень ризику цих небезпек. Тоді на основі цієї оцінки ризику може бути розроблений 
план зменшення або усунення цих ризиків, включаючи дотримання стандартів, 
редизайн продукту або контроль якості продукції.   

 
Для кожної суттєвої вимоги, оцінка безпеки повинна деталізувати небезпеку:  

 Оцінка небезпеки - Чи може продукт завдати шкоди під час 
використання (належне або обґрунтовано очікуване використання) - Так чи Ні, 
якщо Ні, перейти до наступного кроку    

 
Слайд 6. Крок 2: Здійснити оцінку безпеки (2) 

 
Для кожної небезпеки: 
a) Оцінити ймовірність виникнення 

небезпеки, яка може призвести до травми: 
Залежно від небезпеки та обставин, в яких вона 
може виникнути, ймовірність травми може 
варіюватись від «рідко» та «неминуче». 

(b) Оцінити ймовірний результат у разі 
травми: Приймаючи рішення про те, яким може 

бути результат від певної небезпеки, слід реалістично сприймати потенційну 
травму, яка може виникнути. Це може варіюватися від незначної травми, що 
потребує першої допомоги, до потенційної смерті. 

(c) Оцінити ризик: Після визначення ймовірності виникнення небезпеки, 
що спричиняє травму, і реалістичного результату, ризик можна легко оцінити, 
використовуючи нижченаведену діаграму. 
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Слайд 7. Крок 2: Здійснити оцінку 

безпеки (3) 

Отже, на діаграмі необхідно оцінити, якою 
буде ймовірність (на осі Ймовірність) і вплив 

(на осі Результат), від вас залежить, як ви 

помітите ймовірність, вона може коливатися від 

1 до 3, наприклад, або від 1 до 10. Таким 

чином, шляхом оцінки факторів ризику ви 

повинні мати досить чітку картину ризиків. Ви можете зробити це вручну або за 

допомогою Excel, і сьогодні є багато прикладів, як це можливо практично зробити в 

Інтернеті.    

 

Слайд 8. Крок 2: Здійснити оцінку безпеки (4) 

Потім для кожної небезпеки деталізуйте заходи (пропорційні визначеному 
ризику), які виробник повинен вжити для зменшення цих ризиків.   

 
 Ознайомтесь з гармонізованими стандартами ЄС щодо безпеки продукції, 

включаючи вимоги до тестування для підтвердження відповідності - Чи всі небезпеки 
охоплюються стандартами, повнота оцінки безпеки  

 У тих випадках, коли небезпеки не 
розглядаються, визначте альтернативні методи 
контролю та управління ризиками, включаючи 
попереджувальні надписи, редизайн, інструкції, 
забезпечення якості або інші стандарти: 

o Рекомендації для споживачів 
o Оцінка безпеки може привести 

виробника до висновку, що іграшка повинна 
нести рекомендації споживачам щодо небезпек 

та запобіжних заходів на додаток до будь-яких обов'язкових вимог щодо 
попередження. 

o Рекомендації для споживачів можуть міститися в інструкціях, на упаковці 
та іншій інформації в місцях продажу. Додатково попередження також можуть 
розміщуватись безпосередньо на іграшках. 

o Прикладами таких рекомендацій є керівні вказівки з нагляду, 
правильного використання, заходів безпеки, вікові обмеження та інші попередження. 
Необхідність таких рекомендацій та їх розміщення (наприклад, на виробі або на 
упаковці) повинна бути пропорційною ступеню ризику. Важливо не використовувати 
попередження для зменшення ризиків, які можна зменшити іншими засобами. 
Наприклад, неприпустимо використовувати попередження про заборону 
використання іграшки дітьми до 36 місяців, коли іграшка явно призначена і придатна 
для дітей до 36 місяців.  

o Зміни у дизайні 
o Рівень виявленого ризику може призвести виробника до висновку, що 

продукт може потребувати модифікації. Зміни в матеріалах, зміни в дизайні, зміни у 
функціональному використанні можуть бути використані для зниження рівня 
виявленого ризику. 

o Приклади таких модифікацій включають зміни в матеріалах для 
збільшення міцності або для зменшення ризику наявності заборонених хімічних 
речовин; зміни у конструкції з метою усунення небезпек защеплення. 
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o Контроль виробництва 
o Певні ризики можна контролювати під час виробництва. Наприклад, 

додатковий контроль якості для перевірки міцності визначених матеріалів   
 Визначити, на основі необхідних процедур оцінки відповідності, чи потрібне 

затвердження типу ЄС (наприклад, гармонізовані стандарти та альтернативні методи 
управління ризиками не забезпечують адекватного підтвердження відповідності). 

 

Роздайте Додаток 1 та Додаток 2. Приклади критеріїв оцінки безпеки для 

машин і іграшок  

Слайд 9. Крок 3. Визначити стандарти (1) 

Для того, щоб виконати деякі з суттєвих вимог, які були визначені в оцінці 

безпеки як небезпека (тобто основні вимоги, що застосовуються до продукту), 

національні (гармонізовані стандарти ЄС), які передають відповідність, можуть 

використовуватися для доведення відповідності. Таким чином, виробники повинні 

дослідити та визначити, чи існують будь-які з цих стандартів для усунення 

конкретних небезпек, визначених у оцінці безпеки. Вони повинні бути опубліковані 

МЕРТ (ЄС). 

Виробники часто вважають за краще використовувати національні 
(гармонізовані ЄС для експорту) стандарти як 

презумпцію відповідності, оскільки зазначені 

суттєві вимоги означають, що навіть якщо 

продукт вийде з ладу, якщо ці стандарти були 

використані і застосовані правильно, виробник не 

несе відповідальності. Використання 

гармонізованих стандартів гарантує відповідність 

(хоча часто в ЄС вони оновлюються, змінюються 

та переглядаються з урахуванням недоліків, 

особливо коли вони застосовуються до нових технологій). Ці стандарти можуть бути 

застосовані до цілого ряду суттєвих вимог, специфічних суттєвих вимог або груп 

товарів.  

 

Слайд 10. Крок 3. Визначити стандарти (2) 

Приклади національних стандартів: 
 

«EN 407 Захисні рукавички від 
термічного впливу:  може бути використаний 
для підтвердження відповідності засобів 
індивідуального захисту (наприклад, 
рукавичок) суттєвій вимозі 3.6 Захист від 
тепла та/або полум’я. ЗІЗ, призначені для 
захисту всього або частини тіла від дії тепла та/або полум’я, повинні мати 
теплоізоляційну здатність і механічну міцність, що відповідає передбачуваним 
умовам використання».  

 
«EN 71-7:2014+A2:2018 - Частина 7: Фарби для малювання пальцями – 

Вимоги та методи випробування: може бути використаний для підтвердження 
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відповідності фарби для дітей, Іграшки, усім суттєвим вимогам фарби для 
малювання пальцями».  

 
«EN 13850:2006 Безпечність машин – аварійна зупинка – принципи 

проектування: може бути використаний для підтвердження відповідності всіх 
машин суттєвій вимозі 1.2.4 Зупинка: 1.2.4.3 Аварійна зупинка. Машини повинні 
бути обладнані одним або кількома пристроями аварійної зупинки для запобігання 
фактичної або майбутньої небезпеки». 

 

Слайд 11. Крок 3. Визначити стандарти (3) 

«EN ISO 5359:2008 Шланги у зборі гнучкі низького тиску, що 
використовуються в системах розводки медичних газів (ISO 5359:2008): може 

бути використаний для підтвердження відповідності низки  медичних приладів і 
низки суттєвих  вимог, включаючи (але не обмежуючись ними): 

7.5 Прилади повинні бути спроектовані та виготовлені таким чином, щоб 
мінімізувати ризики, що виникають при витіканні речовин з приладу.   

7.6 Прилади повинні бути спроектовані та виготовлені таким чином, щоб 
максимально знизити ризики, пов'язані з ненавмисним проникненням речовин у 
прилад з урахуванням типу приладу та природи середовища, в якому він 
призначений для використання.  

Тільки 9.1 (1) та (2): Прилади повинні бути 
спроектовані та виготовлені таким чином, щоб 
усунути або мінімізувати, наскільки це можливо:  

— ризик травмування, у зв'язку з їх 
фізичними характеристиками, включаючи 
співвідношення об'єм/тиск, розміри і, у 
відповідних випадках, ергономічні 
характеристики, 

— ризики, пов'язані з розумно 
передбачуваними умовами навколишнього 

середовища, такими як магнітні поля, зовнішні електричні впливи, електростатичний 
розряд, тиск, температура або коливання тиску та прискорення». 

 

Слайд 12. Крок 4. Здійснити оцінку відповідності 

Виробник на свій розсуд може визначити дії, які 
необхідні для підтвердження відповідності і не 
передбачені безпосередньо в технічних регламентах. 
Це є не шляхом до відповідності (який певною мірою 
передбачений в регламенті), а самим доказом, тобто 
заходами виробника, вжитими для того, щоб довести 
відповідність продукту визначеним небезпекам і  
ризику. Заходи, спрямовані на забезпечення 
відповідності, можуть включати в себе: 

 Гармонізовані стандарти: використання національних (або гармонізованих ЄС 
для експорту) стандартів є одним з найпростіших способів підтвердження 
відповідності суттєвим вимогам технічних регламентів. Вони були прийняті та 
опубліковані у відповідному переліку стандартів в Україні (або ЄС у випадку 
експорту) для підтвердження дотримання відповідності, тому виробник (і замовники) 
можуть бути впевнені у прийнятті відповідності органами ринкового нагляду. 
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 Тестування: незалежно від того, чи передбачено тестування згідно зі 
стандартами, здійснюється самим виробником або акредитованою лабораторією, 
тестування продукту є ефективним способом доведення ефективності та 
відповідності продукції. Протоколи випробувань для стандартів повинні видаватись 
акредитованими лабораторіями, які є компетентними у відповідній сфері (для 
експорту до ЄС, всі лабораторії, акредитовані НААУ, є юридично прийнятими в ЄС). 

 Інструкції, застереження та етикетки: Ризики продукту часто можуть бути 
зменшені шляхом підготовки детальних інструкцій, застережень, прикріплених до 
упаковки, або етикеток на самому виробі.   

 Інші стандарти: якщо немає спеціальних національних стандартів 
(гармонізованих у випадку експорту до ЄС), можна застосовувати внутрішньо визнані 
стандарти. Це можуть бути міжнародні стандарти, такі як ISO або загальноприйняті 
приватні стандарти.  

 Вибірковий контроль: Виробник може вирішити здійснити свій власний 
вибірковий контроль та інспекцію продукції (як правило, на основі стандарту ISO 2859 
Процедури відбору зразків для перевірки за атрибутами) на основі встановленої 
кількості та періодичності перевірок на основі типу продукту та технологічного 
процесу виробництва.  

 Забезпечення якості: Внутрішній контроль виробництва, що гарантує якість 
продукції, зниження гігієнічних ризиків та/або належна виробнича практика (GMP). 
Якщо гарантія якості не є обов'язковою вимогою, тоді вибір системи та її 
обґрунтовання можуть бути зроблені самим виробником. 

 Сертифікат відповідності, виданий органами з оцінки відповідності: або як 
вимагається самим технічним регламентом, або якщо виробник обирає подати свій 
продукт та/або продукцію на сертифікацію третьою стороною органом з оцінки 
відповідності, який був уповноважений національними органами для сертифікації 
згідно з конкретними технічними регламентами (призначених органів в Україні; 
нотифікованих органів в ЄС). 

 

Слайд 13. Крок 4. Здійснити оцінку відповідності (1) 

Наприклад, оцінка відповідності захисних 

рукавичок вимагає тестування на відповідність 

гармонізованому стандарту ЄС акредитованою 

лабораторією (СТАНДАРТ: Випробування 

захисних рукавичок для захисту від механічних 

ушкоджень (EN 388). Це передбачає проведення 

чотирьох випробувань, і в залежності від 

результатів, рукавички класифікується для різних 

застосувань/рівнів захисту:   

 

Слайд 14. Крок 4. Здійснити оцінку 

відповідності (2) 

Зносостійкість [ТЕСТ МАРТІНДЕЙЛА] 
Матеріал рукавичок натирається 

наждачним папером під тиском і вимірюється 
кількість циклів, необхідних для протирання 
отвору в матеріалі 
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Слайд 15. Крок 4. Здійснити оцінку відповідності (3) 

Стійкість до різання [СПРОТИВ РІЗАННЮ] 
Вимірювання кількості циклів, необхідних 

для того, щоб дисковий ніж, що обертається з 
постійною швидкістю, розрізав рукавичку. 
Результат порівнюється з еталонним 
матеріалом і встановлюється індексний 
показник.  

 

 

Слайд 16. Крок 4. Здійснити оцінку відповідності (4) 

Міцність на розрив [МАШИНА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗРИВ] 
В матеріалі рукавички робиться надріз. 

Потім вимірюють величину сили, необхідної 
для розриву матеріалу   

 

 

 

 

Слайд 17. Крок 4. Здійснити оцінку відповідності (5) 

Спротив проколу 
Випробування передбачає вимірювання величини сили, необхідної для 

проколювання рукавички голкою стандартного розміру та із заданою швидкістю 
(10 см/хв).   
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Слайд 18. Крок 4. Здійснити оцінку 

відповідності (6) 

Класифікація захисту на основі рівнів 
тестування 

Див. таблицю, в якій наведений реальний 
приклад (СТАНДАРТ: Випробування захисних 
рукавичок для захисту від механічних ушкоджень 
(EN 388), що передбачає проведення чотирьох 
випробувань, які ви бачили на попередніх слайдах 

 

Слайд 19. Крок 5. Підготувати технічну документацію та декларацію 

відповідності  

Незалежно від процедури оцінки 
відповідності або процесів і заходів, що 
використовуються виробником для 
підтвердження відповідності, технічні регламенти 
вимагають від виробника підготувати технічний 
файл, що містить всю відповідну інформацію для 
підтвердження відповідності. Цей файл повинен 
бути наданий органам ринкового нагляду за 
запитом (включаючи митні органи для експорту) і 

повинен зберігатися для кожного продукту протягом 10 років після  введення в обіг 
останнього зразка продукту на ринку.  

Враховуючи те, що виробник сам несе відповідальність за відповідність 
продукції відповідним технічним регламентам, саме виробник (навіть якщо він 
отримав сертифікат від призначених або нотифікованих органів) повинен 
«задекларувати відповідність» шляхом підготовки своєї декларації відповідності», як 
це передбачено відповідним технічним регламентом. Крім того, технічний регламент 
може вимагати від виробника маркувати (наприклад, знак СЕ для експорту) свій 
продукт для надання користувачам і споживачам інформації про відповідність 
продукту вимогам безпеки. Існують жорсткі вимоги до розробки та використання 
таких знаків, які також підлягають використанню національного ринкового нагляду. 

 

Слайд 20. Запитання 
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Список навчальних матеріалів  

Роздаткові матеріали (один примірник для одного учасника)  
Роздаткові матеріали не роздаються 

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

- Додаток 1 і Додаток 2. Приклади критеріїв оцінки безпеки для машин і 
іграшок 

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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