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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 №5 містить наступну інформацію:  
 

Як підготувати технічну документацію, щоб довести 
відповідність? 
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Завдання та напрями використання Інформаційного пакету №5 
 

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: 
 

 Огляд технічної документації, яку бізнес має підготувати, що 
довести дотримання вимог щодо безпечності його продукції 

 
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  
 

  



EU FORBIZ – Створення кращого бізнес-середовища/EU4Business       EuropeAid/137187/DH/SER/UA 

Інформаційний пакет 5 -Як підготувати технічну документацію, щоб довести відповідність? Стор. 6 з 9 

Як підготувати технічну документацію, щоб довести відповідність? 
 
 Технічні файли мають бути доступними для компетентних органів для цілей 

ринкового нагляду (у разі експорту в ЄС, технічний файл має бути доступний для 

перевірки митними органами) 
 Технічні файли за законодавством необхідно зберігати упродовж 10 років з дати 

введення в обіг останнього зразка продукції на ринку 
 Технічні файли – це комерційні документи і зазвичай не повинні бути 

доступними широкому загалу  
 Існує велике різноманіття технічних файлів з точки зору обсягу, змісту та 

детальності  
 У разі змін у виробництві – наприклад, якщо з'являється новий постачальник 

компонентів/матеріалів - необхідно підготувати новий файл  
 Технічні файли можуть бути складені для низки  продукції у разі якщо матеріали, 

дизайн та функціональні характеристики продукції однакові  

Виробник повинен розробити, зберігати та надавати технічний файл, який 
доводить відповідність продукції відповідним технічним регламентам. Технічні 
регламенти не пропонують певний шаблон або детальний опис змісту такого файлу, 
хоча деякі технічні регламенти конкретно визначають складові, що є обов'язковими 
для включення до технічного файлу. 

 
Наприклад: 
Низьковольтне електричне обладнання 
“Виробник зобов'язаний підготувати технічну документацію. Ця документація має 

забезпечити можливість оцінки відповідності електричного обладнання відповідним 
вимогам, та має містити достатній аналіз та оцінку ризику (ризиків). Така технічна 
документація має конкретно зазначити відповідні вимоги та надати опис, наскільки це 
необхідно для цілей оцінювання, конструкції, виробничого процесу та функціонування 
електричного обладнання. Така технічна документація повинна містити щонайменше 
наступні елементи: 

(a) загальний опис електричного обладнання; 
(b) концептуальний дизайн та виробничі креслення та схеми компонентів, вузлів 

та схем, тощо; 
(c) описи та пояснення необхідні для усвідомлення цих креслень та схем та 

функціонування електричного обладнання; 
(d) перелік гармонізованих стандартів, що цілком або частково стосуються даної 

продукції 
(e) результати конструкторських розрахунків, проведених перевірок, тощо; та 
(f) "звіти про тестування" 

 
Засоби індивідуального захисту 
“Технічна документація, що надається виробником" 
Така документація повинна містити всю необхідну інформацію про заходи вжиті  

виробником з метою забезпечення відповідності конкретного низьковольтного 
електричного обладнання основним відповідним вимогам, зокрема: 

1. технічний файл виробника, який складається з наступного: 
(a) загальні та деталізовані схеми відповідної продукції, які, якщо доцільно, 

супроводжуються розрахунками та результатами тестувань прототипів, в обсягах, 
необхідних для верифікації відповідності базовим вимогам; 
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(b) вичерпний перелік базових вимог щодо безпечності та гармонізованих 
стандартів або інших технічних специфікацій, зазначених у Статтях 3 та 5, врахованих 
у дизайні моделі; 

2. Опис засобів контролю та тестування, які мають застосовуватися за планом 
виробника з метою перевірки відповідності продукції гармонізованим стандартам або 
іншим технічним специфікаціям та з метою забезпечення належного рівня якості;” 

 
У разі експорту в ЄС, технічний файл має бути викладений мовою першої країни 

імпортування та в якій зберігатиметься цей технічний файл. Разом з тим, компетентні 
органи більшості країн приймають документи, викладені англійською мовою. 

 
Пропонуємо наступний загальний шаблон, який підлягає деталізації відповідно 

до конкретних вимог технічних регламентів. 
 

 
 

Приклади технічних файлів 
 
Технічний файл має включати всю наявну інформацію та дані, які демонструють, 

що продукція відповідає відповідним технічним регламентам. 
 

РОЗДІЛ  1: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  
1.1 НАЗВА КОМПАНІЇ: Назва та адреса виробника продукції, для якої був 

підготовлений технічний файл, включаючи адресу виробничого підрозділу, на якому 
виробляється продукція, та адресу центрального офісу (якщо не співпадають). 

1.2 ОПИС ПРОДУКЦІЇ: Назва продукції, включаючи її торгові назви, загальний опис 
та можливі варіації за розміром. 

1.3 ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: перелік технічних регламентів, відповідність яким 
доводить технічний файл. 

1.4 ДАТА ТА ВЕРСІЯ: Дата розробки файлу, змін, поновлень та версій. 
 

РОЗДІЛ 2: ОПИС ПРОДУКЦІЇ 
2.1 ОПИС ДИЗАЙНУ (КОНСТРУКЦІЇ): Опис продукції, способів її використання, 

зображення продукції, технічні креслення та специфікації 
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2.2 ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ: Перелік усіх компонентів та матеріалів, що 

використовуються в процесі виробництва, включаючи торгові назви, склад та тип 
(типи) матеріалів 

2.3 ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ: дані оцінки ризику (наукових звітів), назви та фізичні адреси 
усіх постачальників складових та матеріалів, що використовуються в процесі 
виробництва 

2.4 СЕРТИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ: Копії усіх протоколів випробувань та сертифікатів 

для використаних матеріалів  
 

РОЗДІЛ 3: ОЦІНКА РИЗИКУ (ЗВІТ ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ) 
3.1 ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ: для кожного фактору ризику (зазначеного в суттєвих 

вимогах технічних регламентів) необхідно оцінити, чи присутній цей фактор в даній 
продукції, рівень відповідного ризику та план дій для забезпечення відповідності. 

3.2 СТАНДАРТИ: для кожного визначеного фактору ризику, слід навести перелік 

національних (гармонізованих, у разі експорту в ЄС) стандартів, що застосовувалися 
в цілях забезпечення відповідності. 

3.3 ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ: деталізуйте дії та заходи вжиті для пом'якшення будь-яких 
залишкових факторів ризику – наприклад, інструкції, незатверджені стандарти, тести 
та попереджувальне маркування. 

 

РОЗДІЛ 4: ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА  
4.1 МЕТОД ВИРОБНИЦТВА: опис використаного методу виробництва, включаючи 

опис технологій 
4.2 ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ: наведіть опис системи забезпечення якості, 

що була застосована в процесі виробництва, а також опис будь-якої застосованої 
Належної Виробничої Практики, що забезпечує відповідність та стабільність 
виробничого процесу. У разі ухваленої системи забезпечення якості (наприклад, ISO), 
слід навести опис відповідного підходу. 

4.3 ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ЯКОСТІ: надайте копію посібника з питань якості з 
посиланнями на наявні файли системи забезпечення якості. 

4.4 СЕРТИФІКАТИ: У разі застосування ухваленої системи забезпечення якості, 
додайте відповідні сертифікати. 
 

Розділ 5: Відповідність продукції 

5.1 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ/ОРГАНИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ: зазначте назву та 

адресу випробувальної лабораторії, яка підтверджувала відповідність, а також 

вкажіть, яке випробувальне обладнання застосовувалося, у тому числі у разі 

внутрішніх/самостійних  випробувань. 
5.2 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ: для кожного фактору ризику, 

визначеного в процесі оцінки безпечності, опішить доказ відповідності, включаючи 

результати випробувань та опис попереджень, тощо. 
5.3 ПРОТОКОЛИ ВИПРОБУВАНЬ/СЕРТИФІКАТИ: копії усіх протоколів випробувань та 

сертифікатів, що доводять дотримання основних вимог 
 

Розділ 6: Керівництво з використання  

6.1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: опис “нормальних та очікуваних” способів 

використання продукції та будь-яких обмежень функціональних характеристик, 

пов'язаних з використанням, включаючи зберігання та умови транспортування. 
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6.2 ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ: текст посібника користувача, який має отримати 

кінцевий споживач  
6.3 МАРКУВАННЯ: Копії маркування, попереджень та етикеток, що стосуються 

безпечності продукції, із зазначенням місць їх розміщення  
6.4 ПАКУВАННЯ: конструкції, функціональність та безпечність упаковки, а також 

зазначення будь-якого ризику для продукції або користувача (у разі придбання готової 

упаковки, наведіть сертифікати відповідності відповідним правовим вимогам, отримані 

від постачальника упаковки). 
Після того як виробник переконається, що докази наведені у технічному файлі 

демонструють повну відповідність відповідним технічним регламентам, він може 

підготувати декларацію відповідності. Декларація відповідності має чітко зазначити 

технічні регламенти, відповідність яким була забезпечена, та будь-які пов'язані з ними 

національні (гармонізовані у разі експорту до ЄС) стандарти, та, якщо затверджений 

(призначений в Україні, та нотифікований в ЄС) орган з оцінки відповідності приймав 

участь в процесі забезпечення відповідності, слід навести назву, адресу та 

реєстраційний номер сертифікату та нотифікованого органу. 
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