
Державне підприємство 
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

 
СЕМІНАР 

 

на тему:  «Зміни в законодавстві України у сфері технічного регулювання.  
Безпечність та якість нехарчової продукції.  

Система управління якості на основі міжнародних стандартів. 
Проведення процедури оцінки відповідності продукції  
вимогам технічних регламентів згідно Закону України  

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 
Технічні умови України.» 

 
Дата проведення:  23 жовтня 2019 р. 
Реєстрація учасників семінару:   09.30 - 10.00  

 
ПРОГРАМА 

 
 Поча-

ток 
Закін-
чення 

Доповідач 

Блок 1.  
Оновлене законодавство України у сфері технічного регулювання.  
Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості і безпечності  
продукції. 
Привітання учасникам семінару. 
Гармонізація законодавства України з міжнарод-
ними вимогами в галузі стандартизації, метрології 
та оцінки відповідності.    

10:00 10:30 Чорнопищук 
М.П. 

Міжнародне співробітництво у сфері технічного 
регулювання.  
Визнання результатів оцінки відповідності, прове-
деної за межами України.  
Технічне регулювання експорту продукції у країни 
ЄС: процедури оцінки відповідності продукції ви-
робників – експортерів для реалізації на ринках ЄС 
на сьогодні.  

10:30 11:00 Швецов В.В. 
Захарченко В.Б. 

Реформування національної системи стандартиза-
ції з метою приведення її у відповідність до євро-
пейської моделі.   
Реалізація положень нового Закону України  «Про 
стандартизацію». Cкасування ГОСТів. Перехідний 
період.  
Добровільне  застосування стандартів як запорука 
високого рівня відповідальності виробника. 

11:00 11:30 Смоліна Т.Л. 
Юрченко Я.С. 

Ринковий нагляд і контроль продукції. Проблема 
ризиків для вітчизняних виробників. 
Відповідальність виробників.  

11:30 12.05 Фахівці Управлін-
ня захисту спожи-
вачів 

Перерва 12:10 12:15  



Системи  менеджменту якості  на осно-
ві  міжнародних стандартів. 
Міжнародні стандарти серії  ISO 9000 та  ISO 10000.
Внутрішній  аудит 

та  аналізування  системи управління  якістю. 

12:15 13:00 Ананьєва В.Д. 

Обід 13:00 14:00  
 
Блок 2. Актуальні зміни законодавства для забезпечення в Україні європейської 
моделі оцінки відповідності технічним регламентам 
 
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності». 
Потенційні можливості ДП «Черкасистандартмет-
рологія» у наданні допомоги підприємствам регіо-
ну з питань оцінки відповідності в умовах набран-
ня      чинності Угоди про асоціацію між Україною 
і ЄС  

14:00 14:30 Швецов В.В. 

Процедури оцінки відповідності та підтвердження 
відповідності продукції та послуг.  
Здійснення добровільної оцінки відповідності та 
оцінки відповідності вимогам технічних регламен-
тів.  
Визнані незалежні організації. Акредитовані ви-
пробувальні лабораторії виробників.  
Декларування відповідності продукції вимогам те-
хнічних регламентів.  
Знак відповідності технічним регламентам, прави-
ла його застосування та нанесення.  
Загальні принципи маркування знаком відповідно-
сті технічним регламентам. Визначення вартості 
робіт з оцінки відповідності.    

14:30 15:30 Захарченко В.Б. 

Перерва 15:30 15:45  
Технічні умови України. Зміни законодавства та 
нормативно-правові акти, що регулюють порядок 
та умови  розробки і перевірки технічних умов. 

15:45 16:30 Шуть В.І. 

Дотримання процедур розроблення нових видів 
продукції (ДСТУ 8634:2016) та поставлення їх на 
виробництво. 

16:30 17:00 Захарченко В.Б. 

Обговорення та відповіді на запитання.  
Підведення підсумків семінару. Обмін думками 

17.00 17.15  

 
Примітка:  

 В Програмі можливі незначні зміни, про які учасники семінару будуть повідомлені додатково 


