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Тема:  

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ 

ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
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1. Основні положення Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності». 

2. Оцінка відповідності: основні терміни та визначення. Добровільна оцінка 

відповідності. 

3. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів. Знак відповідності 

технічним регламентам: загальні принципи маркування, порядок застосування, 

правила та умови нанесення. 
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Питання 1. Основні положення Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» 

 

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 

року № 124-VIII визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 

застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки 

відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності. 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та 

прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, 

їх застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або 

вводиться в експлуатацію в Україні, а також здійсненням добровільної оцінки 

відповідності. 

Технічними регламентами та процедурами оцінки відповідності, застосування яких 

передбачене технічними регламентами, можуть бути встановлені особливості 

регулювання відносин, на які поширюється дія цього Закону. 

Дія цього Закону поширюється на всі види продукції, за винятком: 

 виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього промислу; 

 предметів колекціонування та антикваріату. 

Дія цього Закону не поширюється на: 

 санітарні та фітосанітарні заходи; 

 оцінку відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та 

садивного матеріалу згідно із законами України "Про зерно та ринок зерна в 

Україні", "Про насіння і садивний матеріал"; 

 оцінку відповідності колісних транспортних засобів та їх частин; 

 оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх 

причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та 

окремих технічних вузлів; 

 заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та технічного 

захисту інформації; 

 обов’язкову оцінку відповідності послуг. 

Дія цього Закону не поширюється на законодавчу процедуру, пов’язану з 

розглядом Верховною Радою України проектів технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності, які затверджуються законами, їх прийняттям, внесенням змін до них та 

визнанням їх такими, що втратили чинність. 

Процедурні питання, пов’язані з розробленням та прийняттям технічних 

регламентів і процедур оцінки відповідності, застосування яких передбачене 

технічними регламентами, внесенням змін до них, визнанням їх такими, що втратили 

чинність, та їх скасуванням, які не визначені цим Законом, визначаються відповідними 

нормативно-правовими актами. 

Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності складається з 

цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в цій сфері. 

У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством про технічні регламенти та оцінку відповідності, застосовуються 

правила міжнародного договору України. 

 



Структура Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

від 15 січня 2015 року 

І. Загальні положення. 

ІІ. Повноваження органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання. 

ІІІ. Технічні регламенти та процедури оцінки відповідності. 

IV. Особливості розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур 

оцінки відповідності. 

V. Надання інформації про технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки 

відповідності. 

VI. Оцінка відповідності. 

VII. Призначені органи. 

VIII. Визнання результатів оцінки відповідності. 

IX. Контроль та відповідальність. 

 X. Прикінцеві та перехідні положення. 

 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Які відносини регулює Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» від 15 січня 2015 року? 

2. На які види продукції поширюється дія цього закону? 

3. Назвіть розділи Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» від 15 січня 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 2. Оцінка відповідності: основні терміни та визначення. Добровільна 

оцінка відповідності 

 

Оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які 

стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. 

Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки 

відповідності. 

 

Основні терміни та визначення, що використовуються в процесі оцінки 

відповідності 

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною 

(особою, що надає об’єкт оцінки відповідності). 

Документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про 

відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, 

свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший 

документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки 

відповідності. 

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого 

виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної 

продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього 

маркування. 

Об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, 

послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності. 

Орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх 

структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи 

випробування, сертифікацію та інспектування. 

Орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений 

призначати органи з оцінки відповідності (в тому числі визнані незалежні організації), 

обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень 

про призначення або анулювати ці рішення 

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка 

ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання 

визначених вимог було доведене. 

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи 

опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги 

виконуються. 

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є 

незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що 

заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, 

процесів, послуг, систем або персоналу. 

Система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення 

оцінки відповідності. 

Технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна 

задовольняти продукція, процес або послуга; 

Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та 

виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними 

процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки 

відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи 

інших видів державного нагляду (контролю). 



Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено 

характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, 

включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим. Він 

може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, 

пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до 

продукції, процесу або методу виробництва. 

 

Добровільна оцінка відповідності 

Здійснення добровільної оцінки відповідності не вимагається технічними 

регламентами. 

Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в будь-

яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та 

інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим вимогам. 

Орган з оцінки відповідності (в тому числі призначений орган чи визнана 

незалежна організація) залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на 

умовах, визначених договором між заявником і таким органом. 

 

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у випадках і 

шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних 

регламентах. 

Процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів застосовуються 

виробниками, а у випадках, в яких згідно з відповідними технічними регламентами 

обов’язки виробників покладаються на імпортерів або розповсюджувачів, - імпортерами 

або розповсюджувачами. 

У разі якщо це передбачено технічним регламентом чи визначеною ним 

процедурою оцінки відповідності, уповноважений представник може виконувати від 

імені виробника та під його відповідальність окремі обов’язки виробника, пов’язані із 

застосуванням такої процедури оцінки відповідності, за умови визначення цих 

обов’язків у письмовому дорученні виробника. 

Для виконання завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у 

випадках, визначених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними 

процедурах оцінки відповідності, повинні або можуть бути залучені такі органи з 

оцінки відповідності: 

 призначені органи, якими є органи із сертифікації та органи з інспектування, 

а для виконання окремих завдань з оцінки відповідності будівельних виробів 

- також випробувальні лабораторії; 

 визнані незалежні організації - для виконання визначених завдань з оцінки 

відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який 

виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить 

неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що 

працює під тиском; 

 акредитовані випробувальні лабораторії виробників - для виконання 

визначених завдань з випробувань (контролю) продукції, які визначені у 

деяких процедурах оцінки відповідності, якщо такими процедурами для 

виробника передбачений вибір щодо звернення до власної акредитованої 

випробувальної лабораторії або до призначеного органу. 

Встановлення вимог щодо залучення акредитованих органів з оцінки відповідності 

для застосування процедури внутрішнього контролю виробництва забороняється. 

 



Декларування відповідності вимогам технічних регламентів 

У випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування 

процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та 

під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність. 

У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, які 

застосовуються до продукції та визначені у відповідних технічних регламентах, було 

доведено. 

Декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, 

примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними 

регламентами. 

У разі якщо на певний вид продукції поширюється дія кількох технічних 

регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна бути 

складена єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів, 

якщо це передбачено відповідними технічними регламентами. В такій декларації про 

відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи 

відомості про їх офіційне опублікування. 

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з 

відповідних окремих декларацій про відповідність. 

У випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах, 

продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна 

супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією 

про відповідність. 

Декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі 

якщо вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову. 

Якщо технічним регламентом вимагається супроводження продукції при наданні 

на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) декларацією про відповідність, її 

копією чи спрощеною декларацією про відповідність, така декларація повинна бути 

складена або перекладена згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. 

Окремими технічними регламентами можуть бути встановлені вимоги щодо 

додаткового застосування в декларації про відповідність або її копії інших мов. 

Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе 

відповідальність за відповідність продукції вимогам, визначеним у відповідних 

технічних регламентах. 

Технічними регламентами, якими передбачене застосування процедур оцінки 

відповідності, можуть передбачатися інші, крім складення декларації про відповідність, 

випадки декларування відповідності вимогам технічних регламентів. 
 

Запитання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте поняття «оцінка відповідності»? 

2. Маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає 

вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних 

регламентах – це ? 

3. Дайте визначення поняття «технічний регламент». 

4. З якою метою здійснюється добровільна оцінка відповідності? 

5. У яких випадках здійснюється оцінка відповідності вимогам технічних 

регламентів? 

6. Охарактеризуйте процедуру декларування відповідності вимогам технічних 

регламентів. 

 



Питання 3. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів. Знак 

відповідності технічним регламентам: загальні принципи маркування, порядок 

застосування, правила та умови нанесення 

 

Знак відповідності технічним регламентам 

У випадках, визначених у технічних регламентах, які передбачають застосування 

процедур оцінки відповідності, на продукцію та/або на інші об’єкти, що визначені 

такими технічними регламентами (табличку з технічними даними, пакування, 

супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним 

регламентам. 

Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається 

також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт, який 

визначений у відповідному технічному регламенті. 

Форма та опис знака відповідності технічним регламентам встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака 

відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж та, що встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. У цих випадках форма знака відповідності технічним 

регламентам встановлюється відповідними технічними регламентами. 

Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними 

принципами маркування зазначеним знаком, у разі якщо в технічних регламентах 

міститься посилання на такі загальні принципи маркування. У певних технічних 

регламентах можуть бути встановлені додаткові загальні принципи маркування знаком 

відповідності технічним регламентам. 

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам 

встановлюються технічними регламентами, якими передбачене його нанесення, а в разі 

якщо такі правила та умови не встановлені певними технічними регламентами, - 

Кабінетом Міністрів України. 

У разі якщо це передбачено технічним регламентом, до знака відповідності 

технічним регламентам додається ідентифікаційний номер залученого призначеного 

органу, який наноситься згідно з вимогами відповідного технічного регламенту. 

У випадках, визначених у технічних регламентах щодо морського обладнання та 

пересувного обладнання, що працює під тиском, на відповідну продукцію та/або на інші 

об’єкти, що визначені такими технічними регламентами, замість знака відповідності 

технічним регламентам повинні наноситися інші знаки відповідності, форма, загальні 

принципи маркування і правила та умови нанесення яких встановлюються 

відповідними технічними регламентами. 

 

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам: 

1. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише 

виробником або його уповноваженим представником. 

2. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише на 

продукцію, для якої його нанесення передбачене конкретними технічними 

регламентами, та не повинен наноситися на будь-яку іншу продукцію. 

3. Виробник шляхом нанесення знака відповідності технічним регламентам ним 

самим або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе 

відповідальність за відповідність продукції всім вимогам, які застосовуються до 



зазначеної продукції та визначені у відповідних технічних регламентах, якими 

передбачене нанесення знака відповідності технічним регламентам. 

4. Знак відповідності технічним регламентам повинен бути єдиним маркуванням, 

що засвідчує відповідність продукції вимогам, які застосовуються до зазначеної 

продукції та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене 

нанесення знака відповідності технічним регламентам. 

5. Нанесення на продукцію інших маркувань, знаків або написів, які можуть 

вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності технічним 

регламентам, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на 

продукцію за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення 

знака відповідності технічним регламентам. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Який орган виконавчої влади встановлює форму та опис знака відповідності? 

2. Охарактеризуйте порядок застосування знак відповідності? 

3. Назвіть загальні принципи маркування знаком відповідності. 

 

 

 

 

 

Викладач                        Н.В. Правда 
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