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Міжнародна система акредитації
• До міжнародної системи акредитації входять:

Ø глобальні міжнародні системи IAF, ILAC;
Ø регіональні міжнародні системи (для Европейського регіону – ЕА);
Ø Національні органи з акредитації (в Україні – НААУ).

• Метою існування міжнародної системи акредитації є визнання без додаткових перевірок
результатів послуг з оцінки відповідності, наданих в одній країні, у інших країнах світу.

• Визнання без додаткових перевірок результатів послуг з оцінки відповідності, наданих в
одній країні, у інших країнах світу можливе лише за умови ВИЗНАННЯ в цих країнах
результатів акредитації цих ООВ у відповідних сферах (шляхом укладання відповідних
Угод).

• Таким чином, визнання національних органів акредитації сприяє розвитку світової економіки
та збільшенню обсягу міжнародного товарообігу.

• Визнання з боку ЕА, IAF та ILAC означає, що діяльність НААУ є повністю еквівалентною
діяльності будь-якого іншого національного органу з акредитації – члену ЕА, IAF та ILAC у
відповідній сфері акредитації. Даний факт суттєво спрощує процедуру виходу на світовий ринок
підприємств-клієнтів органів з оцінки відповідності, акредитованих НААУ.
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Створення умов для взаємного визнання результатів діяльності 
акредитованих органів на міжнародному рівні – взаємодія з міжнародними 

організаціями з акредитації 

• Секретаріат IAF знаходиться: м. Челсі, провінція Квебек, Канада.

Міжнародний форум з акредитації (IAF)

• Секретаріат ILAC знаходиться: м. Роудс, Австралія. 

Міжнародна асоціація з акредитації лабораторій (ILAC)

• Секретаріат ЄА знаходиться: м. Париж, Франція.

Європейська кооперація з акредитації (ЄA)
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Міжнародна асоціація з акредитації лабораторій 
(ILAC)

ILAC

APLAC IAAC

SADCA AFRAC

EA 

ILAC - Міжнародна організація
з акредитації лабораторій

1. EA - Європейська організація з
акредитації

2. APLAC - Організація з
акредитації лабораторій країн
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

3.IAAC - Міжамериканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

4. AFRAC - Африканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

5. SADCA – Південно-
африканське співтовариство з
питань розвитку співробітництва в
галузі акредитації
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IAF- Міжнародний форум з 
акредитації 

1. EA - Європейська організація з
акредитації

2. PAC – Тихоокеанське
співробітництво з акредитації

3. IAAC - Міжамериканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

4. ARAC – Арабське
співробітництво з акредитації

5. AFRAC - Африканська
організація зі співробітництва в
галузі акредитації

6. SADCA – Південно-африканське
співтовариство з питань розвитку 
співробітництва в галузі акредитації

ARAC

6Д.Т.Н., професор В.Горицький



УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І 
ЙОГО ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ

ГЛАВА 3 ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ

Стаття 56  Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності
1. Україна вживатиме необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами

• стандартизації,
• метрології,
• акредитації,
• робіт з оцінки відповідності та
• ринкового нагляду

ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених у актуальних Рішеннях та
Регламентах ЄС*.
2. Для досягнення цілей, визначених у пункті 1, Україна повинна відповідно до графіку Додатку III до цієї Угоди:
(i) імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства;
(ii) здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї Угоди відповідно

до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА.
========================================================================

*Зокрема рішення Європейського Парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про загальну структуру
(систему) маркетингу продукції та анулювання Рішення Ради № 93/465/ЄЕС та Регламент Європейського
Парламенту і Ради № 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового
нагляду, що стосується торгівлі продукцією…
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Забезпечення визнання Національного агентства з акредитації на 
міжнародному та європейському рівні

Показник

33. Забезпечення підписання угод про визнання
між Національним агентством з акредитації та
• Європейською кооперацією з акредитації у

всіх сферах акредитації (ЕА).
Забезпечення підписання угод про визнання між
Національним агентством з акредитації та
• Міжнародною асоціацією з акредитації

лабораторій (ILAC) та
• Міжнародним форумом з акредитації (IAF)

НААУ 2015—
2020 

підписання угод

34. Забезпечення завершення модернізації
автоматизованої інформаційної системи
Національного агентства з акредитації

НААУ
2015 рік

модернізація 
автоматизованої 
інформаційної системи 
НААУ

35. Підготовка пропозицій щодо запровадження в
Україні систем міжлабораторних порівнянь і
професійного тестування та акредитації провайдерів
таких систем

МЄРТ
НААУ
інші органи 
державної влади

2015 рік підготовка відповідних 
пропозицій

36. Оцінювання спроможності Національного
агентства з акредитації щодо надання додаткових
послуг з акредитації та підготовка і прийняття в разі
потреби нормативно-правових актів

МЕРТ
НААУ

2015—
2020 роки

СТРАТЕГІЯ 
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
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Cпівробітництво з ILAC – Угода про взаємне визнання
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https://ilac.org/signatory-detail/?id=124
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ILAC MRA SIGNATORY CONTACT DETAILS

Name  National Accreditation Agency of Ukraine
Acronym  NAAU
Membership Category  Full Member (ILAC MRA signatory)
Economy  UKRAINE
ILAC MRA Scope:  Calibration: ISO/IEC 17025   24 Sep 2014

Testing: ISO/IEC 17025          24 Sep 2014
Inspection: ISO/IEC 17020   11 Dec 2014

Contact Name    Dr Viktor Gorytskyy
Phone   +38 044 369 3469
Email  office@naau.org.ua
Website  http://www.naau.org.ua
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Співробітництво з IAF – Угода про взаємне визнання
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Співробітництво з IAF – Договір про використання знаку IAF MLA
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Cпівробітництво з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
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Міжнародний статус НААУ станом на 16.07.2019

НААУ є членом наступних міжнародних організацій, що належать до світової
інфраструктури якості в сфері акредитації:
• Європейська кооперація з акредитації (ЕА) – асоційоване членство з 2011 року;

• Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) – повноправне членство з 2014
року;

• Міжнародний форум з акредитації (IAF) – повноправне членство з 2017 року.

НААУ є підписантом наступних міжнародних угод про взаємне визнання результатів
робіт з акредитації:
• Багатостороння Угода з ЕА (EA Multilateral Agreement) через підписання Двосторонньої

Угоди (EA Bilateral Agreement) – з 2009 року;

• Угода про взаємне визнання з ILAC (ILAC Mutual Recognition Arrangement) – з 2014 року;

• Багатостороння Угода про визнання з IAF (IAF Multilateral Arrangement) – з 2017 року.

Д.Т.Н., професор В.Горицький



Міжнародне визнання діяльності НААУ ґрунтується на визнанні з боку ЕА

Визнання з боку 
Міжнародної кооперації з 
акредитації лабораторій

Визнання з боку 
Міжнародного форуму з 

акредитації

Визнання з боку 
Європейської кооперації з 

акредитації



Попередні паритетні оцінювання НААУ з боку ЕА
• 30 березня – 03 квітня 2009 року;
• 27 листопада – 03 грудня 2011 року;
• 12-16 травня 2014 року;
• 25-29 травня 2015 року.



Планова оцінка діяльності НААУ на місці з боку ЕА 
пройшла 03-07 червня 2019 року

Для підтримання свого міжнародного статусу, НААУ зобов’язане
раз на чотири роки проходити процедуру паритетного оцінювання
з боку Європейської кооперації з акредитації (ЕА).

Група аудиторів з паритетного оцінювання складається з 10 осіб.
У ході оцінювання на місці було проведе провести перевірку усіх
аспектів діяльності НААУ.



Склад групи з оцінювання

1. Ed Wieles (Голландія) – керівник групи 
2. Stefan Schramm (Німеччина) – заступник керівника групи (ISO/IEC 17021-1 –

системи менеджменту)
3. Kondylia Sotiriou (Греція) – ISO/IEC 17025 (калібрування)
4. Pavel Nosek (Чехія) - ISO/IEC 17025 (випробування)
5. Claudia De La Calle (Іспанія) - ISO/IEC 17020 (інспектування)
6. Ana Cop (Хорватія) - ISO 15189 (медичні лабораторії)
7. Ahmet Gozukucuk (Туреччина) – ISO/IEC 17024 (органи з сертифікації персоналу)
8. Sjaak Hendriks (Голландія) – ISO/IEC 17065 (органи з сертифікації продукції)
9. Toomas Tiivel (Естонія) – ISO/IEC 17025 (калібрування) 
10. Hermann Schaufler (Австрія) - ISO/IEC 17020 (інспектування)



Узагальнені результати оцінювання

• Успішне проходження оцінки на місці є лише частиною
процесу паритетного оцінювання органу з акредитації.

• НААУ наразі аналізує знахідки проведеного ЕА аудиту та
розробляє відповідний План коригувальних дій для подання до
групи з оцінювання ЕА (2 місяці).

• Попередні висновки групи з оцінювання є позитивними:
Ø визнання НААУ у рамках ЕА може бути розширене за напрямком
акредитації медичних лабораторій.

Ø Керівництво та персонал НААУ визнано компетентним,
Ø Процедури акредитації в НААУ визнані такими, що відповідають
вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011:2017



Подальшими етапами паритетного оцінювання є:
- розробка, погодження з групою з оцінювання та впровадження
коригувальних дій за невідповідностями, зауваженнями та коментарями,
сформованими за результатами оцінки на місці ;

- опрацювання отриманої інформації та складання Деталізованого звіту
керівником групи з оцінювання про результати оцінки органу з акредитації
на місці;

- аналіз та погодження коригувальних дій, отриманих групою з оцінювання
від органу з акредитації;

- формування спеціальної робочої групи (в МАС ЕА), для Аналізу:
Ø звіту групи з оцінювання
Ø впроваджених органом з акредитації коригувальних дій
Ø попереднього розгляду результатів оцінки (дана процедура займає
близько трьох місяців);

- розгляд результатів роботи Групи з оцінювання та Спеціальної робочої
групи МАС і прийняття відповідного рішення на засіданні Ради з
Багатосторонньої Угоди ЕА (ЕА МАС).



Згідно документа ЕА-2/02 М:2018 «Процедура ЕА щодо паритетного
оцінювання національного органу з акредитації»

остаточне рішення щодо статусу визнання НААУ у рамках ЕА
залишається за Радою з Багатосторонньої Угоди ЕА (ЕА МАС).

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться два рази на
рік.



Згідно Додатка 8 до документа ЕА-2/02 М:2018,
звіти за результатами паритетних оцінювань, проведених ЕА, не є
доступними для громадськості.

1. Звіт за результатами паритетного оцінювання не повинен бути оприлюдненим до його
офіційного розгляду на засіданні Ради з Багатосторонньої Угоди ЕА (EA MAC) та
підтвердження прийнятого рішення.

2. Секретаріат ЕА на запит з боку НОА, що пройшов паритетне оцінювання, повинен надати
документи, які можуть бути сукупно (разом) оприлюднені відповідним зацікавленим
сторонам. Документи повинні включати повний текст звіту щодо оцінювання, включаючи
відповіді на знахідки, всі відповідні додатки, а також резолюції EA MAC, пов'язані з паритетним
оцінюванням. Всі посилання на будь-який конкретний орган з оцінки відповідності та аудиторів, у
відповідних випадках, повинні бути видалені з текстів документів Секретаріатом ЕА.

3. Документи, надані НОА з боку Секретаріату ЕА, повинні бути оприлюднені разом із
відповідною заявою щодо конфіденційного характеру інформації, тобто, інформація повинна
залишатися конфіденційною для органу, що пройшов паритетне оцінювання, і одержувача.



Оцінювання з боку ЕА буде здійснено за наступними 
напрямками: 

Випробувальні та калібрувальні лабораторії  – ДСТУ ISO/IEC 17025

Органи із сертифікації продукції, процесів та послуг –
ДСТУ EN ISO/IEC 17065;

Органи із сертифікації систем менеджменту  –
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1;

Органи із сертифікації персоналу – ДСТУ EN ISO/IEC 17024;

Органи з інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020.

Медичні лабораторії – ДСТУ EN ISO 15189 (розширення визнання);

Документи та процеси системи управління НААУ; 



За результатами оцінювання на місці групою з оцінювання було встановлено
наступні знахідки аудиту: 20 невідповідностей, 8 зауважень та 4 коментарів.

За результатами попереднього опрацювання знахідок аудиту НААУ
заплановано здійснення наступних заходів:
• збільшення тривалості оцінок на місці під час здійснення акредитацій
та моніторингів акредитованих ООВ;

• збільшення кількості персоналу з акредитації, залученого до оцінок ООВ
на місці;

• перегляд сфер компетентності персоналу з акредитації (більш жорсткі
вимоги до експертів).
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Паритетне оцінювання здійснюється на відповідність вимогам 
стандарту ISO/IEC 17011:2017. 

• стандарт опубліковано у листопаді 2017 року та має бути
повністю впроваджений до листопада 2020;

• у стислі терміни НААУ проаналізовано необхідність змін у
документах системи управління і процесах акредитації;

• необхідні зміни впроваджено до системи управління НААУ
із залученням Ради з акредитації.



30

17 років НААУ 15.07.2019 року
ДЯКУЄМО!

Д.Т.Н., професор В.Горицький
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Щиро дякуємо за увагу!



**************
Дякую за увагу!


