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Запровадження системи технічного регулювання, гармонізованої з європейською, сприятиме 
розширенню доступу вітчизняного бізнесу до ринку ЄС, зменшенню рівня корупції, появі нових можли-
востей для розвитку інновацій та модернізації виробництв, захисту прав на безпечність та якість продук-
ції, збільшенню її асортименту та зниженню цін, що в кінцевому рахунку сприятиме економічному зрос-
танню країни, покращенню позицій у провідних економічних рейтингах [1-4]. Незважаючи на переваги 
самостійного декларування відповідності технічним регламентам для вітчизняних підприємств існують 
загрози, пов’язані з недосконалістю інституціонального базису, соціально-ментальними особливостями 
українського споживача та виробника, функціонуванням на внутрішньому ринку іноземних підприємств. 
Вирішенню зазначених проблем та подоланню низького рівня інституціональної, інформаційної, орга-
нізаційної, управлінської, кадрової підготовленості суб’єктів господарювання має сприяти розроблена 
«Дорожня карта» одержання маркування СЄ вітчизняними виробниками (рис. 1).

 

Попередній аудит 
продукції 

підприємства 

1. Аналіз проектної і конструкторської документації. 
2. Аналіз технологічного процесу. 
3. Визначення технічних особливостей товару. 
4. Аналіз комплектуючих. 
5. Визначення якісних характеристик товару. 
6. Аналіз інструкції і паспорту на товар. 
7. Дослідження системи контролю та СМЯ. 

Визначення 
регулюючих 

директив і технічних 
регламентів 

Попередня 
перевірка 

відповідності 
ехнічним вимогам 

відповідність 
продукції вимогам 

технічних стандартів 

початок 

вибір процедури 
оцінки 

відповідності 

ТАК 
 НІ 

 

Необхідність 
модернізації 

продукції, 
удосконалення 

систем 
контролю, 

СМЯ 

Залучення 
нотифікованого органу,  

лабораторії 

1. Формування переліку потенційних нотифікованих органів. 
2. Відбір зразків. 
3. Проведення лабораторних випробувань. 
4. Оформлення сертифікату відповідності. 
5. Сертифікація систем контролю якості.  
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Складання технічного 
файлу 

1. Розробка структури технічного файлу. 
2. Формування технічного файлу та переклад. 
3. Консультації з контролюючими органами. 
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Оформлення декларації 
відповідності 

Можливість нанесення маркування СЕ 

1. Підготовка тексту декларації відповідності. 
2. Підписування декларації відповідності. 
3. Публікація декларації відповідності (за необхідності). 
 

1. Підбір регулюючих директив. 
2. Підбір гармонізованих стандартів. 
3. Отримання повних текстів стандартів. 

1. Аналіз якісних характеристик товару. 
2. Порівняння технічних показників із вимогами. 

Рис. 1. «Дорожня карта» одержання маркування СЄ вітчизняними виробниками
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