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Огляд інформаційних пакетів з питань дотримання вимог щодо 
безпечності продукції 

Велика кількість зацікавлених установ та організацій 1  приймають  участь в 
процесі інформування бізнесу стосовно технічних регламентів, стандартизації та 
оцінки відповідності. Інформація, яка при цьому надається, повинна бути узгодженою, 
точною та має надаватися у форматі, який є зручним для сприйняття бізнесом. Тому 
ми підготували наступні шість довідково-інформаційних пакетів ("інструментарій"), 
щоб допомогти учасникам цього процесу вдосконалити їх діяльність, пов'язану з таким 
інформуванням:  

Пакет №1: Загальний огляд; Пакет № 2: Як працює нова система забезпечення 
якості; Пакет № 3: З чого починається процес дотримання вимог; Пакет № 4: 

Роз'яснення різних методів оцінки відповідності (доведення відповідності); Пакет № 
5: Як підготувати технічну документацію, щоб довести відповідність; та Пакет № 6: 

Посібник з підготовки технічної документації (технічного файлу). Також пропонуються 
інформаційні матеріали для використання під час семінарів (побудовані відповідно 

до тематики інформаційних пакетів), які можуть допомогти учасникам процесу краще 

інформувати бізнес про технічного регулювання та забезпечення відповідності. 

З метою озброєння учасників процесу поліпшеними інформаційними та 
довідковими матеріалами, консультанти підготували наступні пакети технічної 
інформації: 
 

Пакет №1. Технічна інформація спрямована на підвищення загальної 
обізнаності бізнесу та усвідомлення ним власної відповідальності щодо 

забезпечення безпечності продукції в Україні та ЄС 
 

1. Ключові загальні положення ("меседжі"), що мають бути доведені до відома 

бізнесу 
2. Додаткові пояснення, що супроводжують кожне з цих положень  
3. Рекомендації стосовно графічних інформаційних матеріалів, які слід 

використовувати для посилення обізнаності, та приклади таких матеріалів (це 

динамічна частина, яка буде залежати, зокрема, від кількості повідомлень 

щодо порушень вимог безпеки для відповідної продукції в Україні) 
4. Рекомендації щодо каталогу відео кліпів та створення таких кліпів для 

доведення основних положень до відома бізнесу або для їх підтримки  
 
Як учасники процесу можуть використовувати інформацію Пакету №1:  

 Рекламні матеріали, банери 
 Розробка дизайну інформаційних листівок та флаєрів 
 Інформаційні графічні матеріали та кліпи, призначені для 

оприлюднення/поширення (зокрема через соціальні мережі) 

                                                        
1В цьому тексті під такими учасниками процесу ми розуміємо, зокрема: Офіс ефективного регулювання (BRDO), 
Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку та торгівлі, організації ринкового 
нагляду, Офіс з просування експорту, національний орган стандартизації, Національне агентство з акредитації, 
Укрметртестстандарт, Національна та регіональні торгово-економічні палати, обласні державні адміністрації, 
районні та місцеві адміністрації, бізнес-асоціації, а також Урядовий офіс з координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції, галузеві міністерства та відповідні заступники міністрів з питань європейської 
інтеграції, та європейські проекти, які займаються підвищенням загального рівня обізнаності з конкретних питань 
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 Назви веб-сторінок, домашні сторінки 
 Брошури, що містять загальну інформацію про інфраструктуру системи 

забезпечення якості в Україні 
 Матеріали для доповідачів, які висвітлюють загальні положення 

 
Інформаційні пакети №№2-5. Ці пакети містять технічну інформацію для 

бізнесу, яка стосується процесу забезпечення якості. 
 

1. Просте пояснення (легке для сприйняття бізнесом) інфраструктури нової 

системи забезпечення якості в Україні, спрямованої на забезпечення 

безпечності продукції 
2. Пояснення кроків, які бізнес має здійснити, щоб визначити як саме довести, 

що він  дотримується вимог відповідних регламентів  
3. Огляд різних шляхів до оцінки відповідності, доступних для бізнесу 
4. Огляд технічної документації, яку бізнес має надати, щоб довести, що він 

дотримується вимог щодо безпечності продукції 
 
Як учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакетів №№2-5:  

 Складання брошур з питань відповідності  
 Контент веб-сторінок  
 Для використання в редакційних матеріалах та під час аналізу навчальних 

прикладів  
 

Пакет №6. Пакет містить технічну інформацію, яка має допомогти бізнесу 
підготувати необхідну технічну документації з метою доведення 

відповідності 
 

1. Детальна інформація про контент, який необхідно підготувати для підготовки 

технічної документації 
2. Комплект шаблонів та зразків технічних файлів 

 
Де учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакету №6:  

 Слайди та текстові матеріали для доповідачів під час семінарів 
 Посібники та довідники для бізнесу з питань підготовки технічної документації  
 Деталізований контент веб-сторінок та настанови/рекомендації  

 
 
Інформаційний пакет №4 містить наступну інформацію:  
 

Роз'яснення різних методів оцінки відповідності   
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Завдання та напрями використання Інформаційного пакету №4 
 

Стратегічна 
інформаційна мета 

Результат Напрямки діяльності, за якими інформація 
може бути корисною 

Забезпечення 
усвідомлення 
бізнесом існування 
різних варіантів 
процедур оцінки 
відповідності (що 
це не тільки 
сертифікація з боку 
третьої сторони в 
Україні та для 
експорту в ЄС) 

Бізнес розуміє, 
що забезпечення 
відповідності не 
таке вже й 
недосяжне та 
вирішує 
розпочати 
процес 
забезпечення 
відповідності 

1. Включення наданої інформації до відомчих 
презентацій та використання під час семінарів 
2. Створення веб-сторінок для розміщення 
інформації про різні способи оцінки відповідності  
3. Складання редакторських матеріалів стосовно 
навчальних прикладів та прикладів успіху 

Технічний зміст: 
 

 Загальний огляд різних способів оцінки відповідності, якими 
може скористатися бізнес  
 

 
Де учасники процесу можуть використовувати надану інформацію:  

 Складання брошур з питань відповідності  
 Контент веб-сторінок  
 Для використання в редакційних матеріалах та для цілей розгляду навчальних 

прикладів  
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Роз'яснення різних методів оцінки відповідності 
 
 Для будь-якої продукції необхідно декларування її відповідності виробником, 

незалежно від обраної процедури оцінки відповідності  
 Українські законодавчі акти (або законодавство ЄС у разі експорту) містять 

детальну інформацію про можливі варіанти процедур оцінки відповідності продукції 

виробника. 
 Передбачені різні процедури в залежності від рівня “ризику”, пов'язаного з 

відповідною продукцією  
 Вартість забезпечення відповідності може бути різною в залежності від 

продукції та процедури оцінки відповідності, однак загалом, за результатами 

досліджень підприємств в ЄС, вартість "зовнішнього" забезпечення відповідності 

складає €3,621 у разі самостійного декларування відповідності, €55,000 – у разі 

ухвалення типу, та €100,000 – разі проведення повної оцінки відповідності, включаючи 

забезпечення якості 
 В ЄС, відповідність 90% продукції, що підпадає під дію технічних регламентів, 

декларується згідно процедур самостійного декларування 

Кожний технічний регламент конкретно визначає можливі методи здійснення 
оцінки відповідності продукції, якої стосується цей регламент, тобто ті методи, які 
можна застосувати з метою доведення дотримання основних вимог та відповідно до 
рівня, пов'язаного з цією продукцією ризиком для споживачів/користувачів: 

 
 Продукція з низьким рівнем ризику, відповідність якої виробник може довести 

шляхом застосування процедур внутрішнього контролю та самостійного декларування 

(хоча він може вирішити отримати сертифікацію від призначеного (нотифікованого, у 

разі експорту в ЄС) органу оцінки відповідності) 
 Відповідність продукції з середнім рівнем ризику може декларуватися 

самостійно виробником, якщо він застосовує національні стандарти (або гармонізовані 

стандарти, у разі експорту в ЄС), що були включені до переліків для цілей технічних 

регламентів для забезпечення відповідності. Разом з тим, деякі технічні регламенти 

вимагають (або ж у випадку, якщо відповідних стандартів не існує або ж просто якщо 

виробник цього хоче) отримання ухвалення ЄС-типу від акредитованого 
національного органу оцінки відповідності (призначеного органу в Україні або 

нотифікованого органу в ЄС), який має компетенцію стосовно відповідного технічного 

регламенту. 
 Продукція з високим рівнем ризику зазвичай потребує проведення повної оцінки 

відповідності продукції та/або відповідної програми забезпечення якості ухваленим 
національним органом оцінки відповідності (призначеним органом в Україні або 

нотифікованим органом в ЄС), який має компетенцію стосовно відповідного технічного 

регламенту. 
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Загалом, існує чотири види процедур оцінки відповідності: 
 
1. Самостійне декларування відповідності виробником на основі 

застосування процедур внутрішнього контролю та процедур, що демонструють 

відповідність; 
2. Самостійне декларування відповідності виробником на основі 

застосування доречних національних (або європейських, у разі експорту) 

гармонізованих стандартів, що доводять відповідність. Такі стандарти можуть 

передбачати обов'язкове тестування органами оцінки відповідності, в тому числі 

лабораторіями (однак це не обов'язково мають бути призначені/нотифіковані органи); 
3. Ухвалення типу продукції акредитованим національним органом оцінки 

відповідності, що був призначений (або нотифікований, у разі країн-членів ЄС), і який 

є компетентним стосовно відповідного технічного регламенту або регламентів; 
4. Цілковите забезпечення якості продукції національним акредитованим 

органом оцінки відповідності, що обув призначений (або нотифікований, у разі країн-
членів ЄС), і який є компетентним стосовно пов'язаного технічного регламенту або 

регламентів. 

Самостійне декларування відповідності 
 
Зазвичай, технічні регламенти вимагають, щоб виробник “вжив усіх необхідних 

заходів для того, щоб його виробничий процес забезпечував відповідність його 
продукції”. Далі виробник сам має вирішити, як саме це зробити у разі продукції з 
низьким рівнем ризику, однак на практиці це може визначатися органами ринкового 
нагляду, a виробник вже буде виконувати вимоги відповідного компетентного органу 
ринкового нагляду щодо конкретної продукції/технічного регламенту (у випадку 
експорту в ЄС, правова відповідальність переходить до імпортера і тому насправді 
прийнятність процедури самостійного декларування відповідності переважно 
визначається імпортером в ЄС). 

У разі продукції з середнім рівнем ризику, виробник може обрати самостійне 
декларування відповідності у разі, якщо він застосовує національні стандарти (для 
експорту в ЄС - гармонізовані стандарти).    

Виробник повинен скласти технічний файл для доведення відповідності суттєвим 
вимогам відповідних технічних регламентів. Виробник повинен зберігати цей файл та 
пред'являти його на прохання органів ринкового догляду (у випадку експорту в ЄС, 
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файл має супроводжувати продукцію та може бути перевірений митними органами ЄС 
під час ввезення до ЄС).  

Що стосується тестування продукції та її експертизи/перевірки відповідно до не-
національних стандартів (гармонізованих стандартів у разі експорту в ЄС), виробник 
може сам визначити, хто саме та як буде проводити тестування. При цьому деякі 
виробники віддають перевагу внутрішньому "домашньому" тестуванню, у той час як 
інші віддають перевагу приватним/міжнародним стандартам (технічні регламенти 
покладають відповідальність за обґрунтування цього вибору на виробників). У разі 
національних стандартів (гармонізованих стандартів у разі експорту в ЄС), національні 
акредитовані органи оцінки відповідності мають надати результати тестування та 
сертифікати для доведення відповідності стандартам. (Слід зауважити, що у разі 
експорту до ЄС, результати тестування та сертифікати надані акредитованими 
органами оцінки відповідності, ухваленими для проведення відповідних тестів, 
визнаються та є юридично прийнятними в ЄС, хоча імпортери можуть вимагати 
надання результатів проведення експертизи європейським органом оцінки 
відповідності). 
 

Експертиза ЄС- типу  
 
Експертиза ЄС - типу – це процедура, за якої ухвалений орган оцінки 

відповідності (призначений орган в Україні або нотифікований орган в ЄС) визначає та 
підтверджує документально (сертифікує), що типовий зразок продукції відповідає усім 
суттєвим вимогам відповідного технічного регламенту. Такі органи оцінки відповідності 
також уповноважені здійснювати експертизу ЄС - типу за конкретними директивами та 
повний перелік таких ухвалених органів публікується МЕРТ (у разі експорту в ЄС, 
Європейська Комісія публікує списки для відповідних технічних регламентів).  

При цьому виробник все ще має скласти технічний файл та подати його, разом із 
заявкою та зразком продукції, відповідному органу оцінки відповідності за власним 
вибором.  

Цей орган оцінки відповідності перевіряє технічний файл щоб переконатися, що 
продукція була вироблена у відповідності з цим файлом, та визначає, які елементи 
продукції були сконструйовані згідно відповідним національним (гармонізованим у разі 
експорту в ЄС) стандартам, а які - ні. Потім орган здійснює необхідну експертизу, 
вимірювання та тестування для встановлення відповідності тих елементів, які не 
охоплені стандартами. У разі задовільних результатів, орган оцінки відповідності 
надає заявнику сертифікат експертизи ЄС-типу. В цьому сертифікаті зазначаються 
назва та адреса виробника та його офіційного представника, а також дані, необхідні 
ідентифікації затвердженого типу, висновки експертів та будь-які умови.  

Ухвалений орган оцінки відповідності продовжує нести відповідальність за 
забезпечення того, щоб сертифікат експертизи ЄС-типу залишався чинним, і тому 
якщо регламенти або стандарти змінюються, що може вплинути на відповідність, цей 
орган інформує виробника про будь-які важливі зміни, що можуть вплинути на чинність 
сертифікату. Нотифікований орган має відкликати сертифікати, що втратили свою 
чинність. Виробник зобов'язаний подавати раз у п'ять років свої сертифікати та 
технічний файл для перевірки.   
 

Цілковите забезпечення якості  
 
У разі якщо процедура оцінки відповідності продукції  потребує проведення 

процедури цілковитого забезпечення якості, ухвалений орган оцінки відповідності 
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(призначений орган в Україні та нотифікований орган у разі експорту в ЄС) не лише 
перевіряє продукцію з точки зору її відповідності, але також  оцінює та схвалює 
систему якості та здійснює моніторинг її імплементації. 

Виробник має подати заявку, технічний файл, зразок продукції та повну 
документацію про систему якості. Затверджений орган оцінки відповідності здійснює 
оцінку системи якості та визначає, чи відповідає вона вимогам технічних регламентів, 
включаючи національні (гармонізовані, у разі ЄС) стандарти. Ті елементи системи 
якості, які відповідають відповідним національним (гармонізованим) стандартам, 
вважаються такими, що відповідають вимогам. Затверджений орган оцінки 
відповідності здійснює інспекцію виробника на його території, а тим часом команда 
аудиторів перевіряє технічні файли та виробничий процес. Після цього, висновки 
експертизи та обґрунтоване остаточне рішення надаються виробнику. Після цього, 
затверджений орган оцінки відповідності виконує періодичні перевірки з метою 
забезпечення поточної відповідності зазначеному технічному регламенту. 
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