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ВСТУП

Сертифікація – визнаний в світі спосіб незалежного підтвердження відповід-
ності продукції, процесів, послуг систем якості, органів, організацій встановле-
ним до них вимогам.

Під сертифікацією в даний час розуміють діяльність третьої незалежної сто-
рони, яка доводить, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належ-
ним чином ідентифікований об’єкт відповідає вимогам конкретного законодав-
чого, нормативно-правового акту чи нормативного документу. Підтверджена 
відповідність встановлена таким способом сприяє довірі результатам випробу-
вання.

З розвитком міжнародної торгівлі зростає значення сертифікації, оскільки, 
торгові партнери вимагають, щоб продукція була сертифікована, підтверджена, 
оцінена незалежною стороною, така продукція стає конкурентоспроможною 
на ринку внутрішньому, міжнародному чи європейському. З допомогою сер-
тифікації можна зводити до мінімуму технічні (нетарифні) бар’єри в торгівлі. 
СОТ і ЄС вимагають від країн, що претендують продавати свою продукцію на 
їх ринках, законодавство щодо системи технічного регулювання гармонізувати 
до міжнародної практики та європейського законодавства. Україна зобов’язалась 
дотримуватись таких вимог. А це вимагає серйозного реформування системи 
технічного регулювання, однією із сфер якого є сертифікація. Тому в Україні в 
останні роки (2014-2017 рр.) відбулись значні зміни в технічному регулюванні. 
Наближаючи порядок, правила, принципи сертифікації до європейського законо-
давства в Україні стандарти є не обов’язковими. З 1 січня 2018 року скасована 
обов’язкова сертифікація і в цілому Державна система сертифікації УкрСЕПРО 
та створена Добровільна система сертифікації, розроблено необхідні документи, 
правила, порядок сертифікації та створена організаційна структура для її функ-
ціонування.

Прийняті в новій редакції Закони України «Про стандартизацію», «Про тех-
нічні регламенти та оцінку відповідності», «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності і якості харчових продуктів», внесені зміни до ряду інших законів.

Україна поступово переходить від обов’язкової сертифікації до оцінювання 
відповідності вимогам технічних регламентів як нормативно-правовим актам. 
Переглянуто модульну оцінку відповідності (2016р), яка максимально набли-
жена до європейської. Запроваджено ринковий нагляд і контроль продукції, яка 
підпадає під дію технічних регламентів.

В Україні впроваджені, як національні, міжнародні стандарти, якими вста-
новлені вимоги до органів з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг, 
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систем якості, систем управляння якістю, випробувальних та калібрувальних 
лабораторій, інспекційних органів тощо, які свою компетентність підтверджу-
ють акредитацією в Національному органі України з акредитації.

В посібнику приділено увагу формам сертифікації у міжнародній практиці та 
європейському законодавству щодо «нового» і «глобального» підходів у сфері 
сертифікації, акредитації, оцінювання відповідності, а також особливості оцінки 
відповідності в деяких країнах світу. Висвітлено діяльність міжнародних та регі-
ональних організацій з сертифікації та акредитації.

Надана у посібнику інформація відповідає вітчизняним офіційним докумен-
там та Європейському законодавству.

Для успішної роботи у цьому напрямку особлива увага приділяється підго-
товці кадрів.

Вивчення матеріалу, викладеного у посібнику, сприятиме отриманню студен-
тами правових, організаційно-методичних знань та практичних навичок із сер-
тифікації, оцінювання відповідності, акредитації, ринкового нагляду і контролю.

Матеріал, викладений у посібнику, допоможе студентам вивчити: 
– основні завдання та принципи сертифікації, основні положення добровіль-

ної системи сертифікації, порядок сертифікації у цій Системі;
– основні вимоги та порядок оцінювання відповідності вимогам технічних 

регламентів;
– вимоги, що пред’являються до компетентності органів з оцінки відповід-

ності та порядок їх акредитації, процедури модульної оцінки відповідності;
знати: міжнародні правила та вимоги європейського законодавства у цій сфері 

діяльності, особливості сертифікації у передових зарубіжних країнах, діяльність 
міжнародних і регіональних організацій сертифікації та акредитації; 

вміти: користуватись законодавчими, нормативно-правовими актами та нор-
мативними документами чинними в Україні у цій сфері діяльності; 

вміти використовувати набуті знання для підвищення об’єктивності контролю 
продукції, що виготовляється на підприємстві і надходить на ринок; 

застосовувати отримані знання для випуску високоякісної, конкурентоспро-
можної продукції, яка матиме широкий ринок збуту.

Посібник буде корисним для студентів закладів вищої освіти, викладачів, а 
також фахівців, що займаються питаннями сертифікації, оцінювання відповід-
ності та акредитації.




