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Проект впроваджується компанією  GFA 
Consulting Group  спільно 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. 



EU FORBIZ – Creating better business environment / EU4Business  EuropeAid/137187/DH/SER/UA 
    

Семінар 4 – Настанова Сторінка 3 з 10 

У цьому посібнику нотатки доповідачів наведені у «звичайному» порожньому 

тексті. Інструкції для тренерів надаються червоним курсивом. 
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Орієнтовна програма семінару 4 

 

Інформування бізнесу про систему інфраструктури якості в Україні   

Семінар тривалістю півдня – Пояснення різних методів проведення оцінки 

відповідності 

09.00-09.30  Реєстрація 

09.30-10.00  Відкриття 

 Сесія 1. Огляд серії семінарів 

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

інфраструктури якості в Україні  

Перерва на каву 

 Сесія 2: Основні методи проведення оцінки відповідності 

10.45- 11.00 Пояснення методів проведення оцінки відповідності 

11.00 – 11.15  Самостійна підготовка декларацій 
  
11.15 – 11.30 Оцінка типу ЄС 

11.30 – 11.45 Повне забезпечення якості 

11.45 – Підбиття підсумків 

      Обід 

  



EU FORBIZ – Creating better business environment / EU4Business  EuropeAid/137187/DH/SER/UA 
    

Семінар 4 – Настанова Сторінка 5 з 10 

 
Семінар 4  

 
Основні методи проведення 

оцінки відповідності 
 

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

2. ПОЯСНЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  (90 
хвилин): Презентація пояснює основні принципи методів 
оцінки відповідності.   
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Слайд 1. Пояснення методів оцінки відповідності  

 На усі види продукції виробник повинен 
мати декларацію відповідності незалежно від 
застосованої процедури оцінки  відповідності. 

 Українське законодавство (або 
європейське у випадку експорту) передбачає 
різні варіанти процедур оцінки відповідності 
продукції.   

 Існують різні процедури, залежно від 
ступеня «ризику», який становить продукція. 

 Вартість забезпечення відповідності залежить від виду продукції та процедури 
оцінки відповідності, але, загалом, за результатами опитування бізнесу ЄС, зовнішні 
витрати на відповідність становлять 3 621 євро на самостійне декларування, 55 000 
євро – на схвалення типу та 100 000 євро – на проведення процедури цілковитого 
забезпечення якості, у т.ч. забезпечення якості виробництва.  

 У ЄС 90% продукції, що підлягає технічному регулюванню, проходить 
процедури самостійного декларування. 

 

Слайд 3. Оцінка відповідності на основі ризиків, що становить продукція 

для споживачів 

У кожному технічному регламенті вказуються методи проведення оцінки 
відповідності для продукції, що підпадає під дію відповідного регламенту, які можуть 
використовуватися для доведення відповідності 
суттєвим вимогам та базуються на оцінці ризиків, 
які може становити продукція для споживачів/ 
користувачів.  

 Відповідність продукції з низьким ступенем 
ризику виробник може довести через внутрішні 
процедури та контроль, а також самостійно 
підготувати декларацію (хоча може отримати 
сертифікацію призначеного (нотифікованого у 
випадку експорту до ЄС) органу з оцінки відповідності).  

 Продукція з середнім ступенем ризику може бути самостійно декларованою, 
якщо виробник застосовує національні (гармонізовані у випадку експорту до ЄС) 
стандарти, які надають презумпцію відповідності. Однак, деякі технічні регламенти 
вимагають (або якщо стандарти не існують, або так вирішив виробник) схвалення 
типу ЄС органом з оцінки відповідності, схваленим на національному рівні 
(призначений орган в Україні або нотифікований орган в ЄС), що спеціалізується на 
відповідному технічному регламенті.  

 Продукція з підвищеним ступенем ризику вимагає проведення процедури 
цілковитого забезпечення якості та/або схвалення системи забезпечення якості 
органом з оцінки відповідності, схваленим на національному рівні (призначений орган 
в Україні або нотифікований орган в ЄС), що спеціалізується на відповідному 
технічному регламенті.  
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Слайд 4. Оцінка відповідності продукції на основі ризиків, які продукція 

може становити для споживачів (1) 

На малюнку співставленні основні методи 

проведення оцінки відповідності на основі 

аналізу ризиків, які продукція може становити 

для споживачів.  

 

 

 

Слайд 5. Процедури оцінки відповідності. 

Загалом, існує 4 типи  процедур  оцінки 
відповідності: 

1. Самостійне декларування 
відповідності виробником на основі внутрішнього 
контролю та процедур, що доводять відповідність; 

2. Самостійне декларування 
відповідності виробником на основі застосування відповідних національних 
(європейських для експорту) гармонізованих стандартів, що надають презумпцію 
відповідності. Такі стандарти можуть вимагати проведення випробувань органами з 
оцінки відповідності, у тому числі лабораторіями (але вони не мають бути 
призначеними/ нотифікованими органами); 

3. Схвалення типу продукції органом з оцінки відповідності, схваленим на 
національному рівні, який був призначений (нотифікований у випадку держав-членів 
ЄС), та спеціалізується на відповідному технічному регламенті або технічних 
регламентах; 

4. Цілковите забезпечення якості продукції. Що оцінюється  органом з 
оцінки відповідності, схваленим на національному рівні, який був призначений 
(нотифікований у випадку держав-членів ЄС), та спеціалізується на відповідному 
технічному регламенті або технічних регламентах 

 
Слайд 6. Самостійне декларування 

Як правило, технічні регламенти вимагають 
від виробника «вживати усі необхідні заходи для 
того, щоб виробничий процес забезпечував 
відповідність продукції виробника». Таким чином, 
виробник повинен прийняти рішення яким чином 
проводити оцінку відповідності продукції з 
низьким ступенем ризику, що може бути 
предметом ринкового нагляду, тому виробник 
повинен мати на меті виконання вимог органу 

ринкового нагляду, компетентного у сфері відповідного технічного регламенту/ 
конкретного виду продукції (у випадку експорту до ЄС юридична відповідальність за 
відповідність продукції покладається на імпортера, тому прийнятність процедури 
самостійного декларування відповідності продукції, головним чином, визначається 
імпортером ЄС).  

Для продукції з середнім ступенем ризику виробник може самостійно готувати 
декларацію відповідності, якщо він застосовує відповідні національні стандарти 
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(гармонізовані стандарти у випадку експорту до ЄС), які надають презумпцію 
відповідності. 

Виробник зобов’язаний готувати технічний файл, що доводить відповідність 
продукції суттєвим вимогам відповідних технічних регламентів. Виробник повинен 
зберігати технічний файл та надавати його на вимогу органів ринкового нагляду (у 
випадку експорту до ЄС технічний файл повинен супроводжувати продукцію та може 
перевірятися митними органам ЄС при перетині кордону). 

Для випробування та огляду/ перевірки продукції на відповідність стандартам 
(гармонізованим стандартам у випадку експорту до ЄС), які не надають презумпцію 
відповідності, виробник може визначати ким і яким чином будуть проводитися 
випробування і деякі виробники обирають внутрішнє випробування, тоді як інші 
виробники надають перевагу застосуванню власних/ міжнародних стандартів (згідно 
технічних регламентів виробники несуть відповідальність за доведення відповідності 
продукції, яке повинно бути виправданим і надійним). У випадку застосування 
національних стандартів (гармонізованих стандартів для експорту до ЄС), органи з 
оцінки відповідності, схвалені на національному рівні, повинні надавати результати 
випробувань та сертифікати для доведення відповідності стандартам  
 

Слайд 8. Схвалення типу 
 
Оцінка типу ЄС – це процедура, за якої 

схвалений орган з оцінки відповідності 
(призначений орган в Україні та нотифікований 
орган в ЄС) визначає та засвідчує, що типовий 
зразок продукції відповідає усім необхідним 
суттєвим вимогам відповідного технічного 
регламенту. Повний перелік призначених органів 
за технічними  регламентами опубліковується Мінекономрозвитку (у випадку 
експорту до ЄС, Європейська Комісія опубліковує перелік нотифікованих органів).  

Виробник повинен готувати технічний файл, що доводить відповідність 
продукції, щоб який подається разом із заявою та зразком продукції до призначеного 
органу з оцінки відповідності, обраного на власний розсуд. 

Орган з оцінки відповідності аналізує технічний файл, перевіряє чи продукція 
була виготовлена відповідно до технічної документації, встановлює, які саме 
елементи сконструйовані у відповідності до національних (гармонізованих у випадку 
експорту продукції до ЄС) стандартів, які надають презумпцію відповідності. 
Елементи, на які не поширюється дія стандартів, перевіряються з метою визначення 
їх відповідності. Якщо відповідність підтверджується, призначений орган з оцінки 
відповідності видає заявнику сертифікат експертизи типу. У сертифікаті зазначається 
назва та адреса виробника, його уповноваженого представника, дані, необхідні для 
ідентифікації схваленого типу, висновки перевірки та умови чинності такого 
сертифіката. 

Призначений орган з оцінки відповідності несе постійну відповідальність за те, 
щоб сертифікат експертизи типу залишався чинним. Отже, якщо змінюються вимоги 
стандартів, які можуть впливати на відповідність, орган з оцінки відповідності  
інформує виробника про зміни, які можуть впливати на чинність сертифікату. Орган з 
оцінки відповідності повинен скасувати сертифікати, що втратили свою чинність. 
Виробники повинні подавати свої сертифікати та технічні файли на перевірку кожні 
п’ять років.  
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Слайд 9. Цілковите забезпечення якості 
 
Коли продукція вимагає проведення 

процедури цілковитого забезпечення якості, 
схвалений орган з оцінки відповідності 
(призначений орган в Україні та нотифікований 
орган у випадку експорту продукції до ЄС) не 
тільки перевіряє продукцію на предмет її 
відповідності, але й оцінює і схвалює систему якості та контролює її впровадження.  

Виробник повинен подавати заяву, технічний файл, зразок продукції та повну 
документацію на систему якості. Схвалений орган з оцінки відповідності здійснює 
оцінку системи якості, щоб визначити її відповідність вимогам технічних регламентів, 
у тому числі національним (гармонізованим у випадку ЄС) стандартам.  Елементи 
системи якості, які відповідають певним національним (гармонізованим) стандартам 
отримують презумпцію відповідності вимогам. Схвалений орган з оцінки відповідності 
здійснює перевірку на виробничій базі виробника. В рамках проведення оцінки 
аудитори перевіряють технічні файли та виробничий процес, після чого готують 
висновки проведеної перевірки та аргументоване рішення щодо оцінки. Потім орган з 
оцінки відповідності здійснює періодичні перевірки для забезпечення відповідності 
продукції відповідному технічному регламенту. 

 

Слайд 9. Питання 
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Перелік навчальних матеріалів 
Роздатковий матеріал (одна копія для кожного учасника) 
Роздаткові матеріали відсутні 

Демонстраційний матеріал (2-3 копії для загального огляду) 

Демонстраційним матеріал відсутній 

Обладнання, необхідне для тренінгу 
 Комп’ютер та проектор 
 Лазерна вказівка 
 1 ноутбук з доступом до мережі Інтернет (з розрахунку на 4 учасників)  
 Фліпчарт та 5 аркушів для фліпчарту формату A1 (для кожної команди для 

проведення рольової гри) 
 В ідеалі, мати довгий стіл, за який можна розмістити 8 або 12 чоловік (групи по 

4 чол.) з достатнім простором для роботи в групах. 
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