
Схеми (моделі) сертифікації  

 
Назва робіт  

 
Схема 

сертифікаці
я 

відбір 
зразків 

випробування 
з метою 
сертифікації 

обстеження 
виробництва 

атестація 
виробництва 

технічний 
нагляд 

оцінка системи 
управління якістю 
(система управління 
безпечністю харчових 
продуктів) 

 
 

Документи, які видаються органом з 
сертифікації продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Схема 1  
сертифікація 
одиничного 
виробу  
 

проводиться 
* 

проводяться не 
проводиться 

не 
проводиться 

не 
проводиться 

не проводиться Сертифікат відповідності на одиничний вирів,  
видається з наведенням ідентифікаційних 
ознак щодо сертифікованого  продукту 
(виробу), на термін дії не більше ніж один рік 
(з урахуванням терміну придатності до 
споживання) 

Схема 2 
сертифікація 
партії  
продукції  

проводиться 
* 

проводиться  не 
проводиться 

не 
проводиться 

не 
проводиться 

не проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції 
оформлюється з наведенням розміру 
сертифікованої партії, дати вироблення 
продукції на термін дії не більше 1 року (з 
урахуванням терміну придатності до 
споживання) 

Схема 3 
сертифікації 
продукції, 
що 
виробляєтьс
я серійно, 
без 
обстеження 
виробництва 

проводиться 
* 

проводиться не 
проводиться 

не 
проводиться 

проводиться 
** 

не проводиться Сертифікат відповідності  оформлюється на 
підставі експертизи документів щодо 
виробництва, результатів робіт з технічного 
нагляду та позитивних  результатів 
випробувань на термін дії не більше 2 років з 
укладанням угоди про відповідність / угоди 
про забезпечення відповідності 

Схема 4 
сертифікації 
продукції, 
що 
виробляєтьс
я серійно:  
 

       



- з 
обстеження
м 
виробництва  

проводиться 
* 

проводиться проводиться не 
проводиться 

проводиться 
** 

не проводиться Сертифікат відповідності  оформлюється на 
підставі результатів експертизи документів, 
обстеження виробництва та позитивних  
результатів випробувань на термін дії не 
більше 3 років з укладанням угоди про 
відповідність / угоди про забезпечення 
відповідності  

- з 
атестацією 
виробництва  

 не 
проводиться  

не 
проводиться 

проводиться проводиться не 
проводиться 

не проводиться Атестат виробництва оформлюється на 
підставі експертизи документів, обстеження 
виробництва та процедур атестації 
виробництва терміном дії до 3 років (для 
промислової продукції) та до 5 років (для 
алкогольної продукції для оформлення 
ліцензії) ***. 
Сертифікат відповідності  оформлюється на 
підставі результатів експертизи документів, 
обстеження виробництва та позитивних  
результатів випробувань на термін дії не 
більше 3 років з укладанням угоди про 
відповідність / угоди про забезпечення 
відповідності 

Схема 5 
сертифікації 
продукції, 
що 
виробляєтьс
я серійно, з 
оцінкою 
системи 
управління) 
 

проводиться 
* 

проводиться проводиться не 
проводиться 

проводиться
** 

проводиться **** Сертифікат відповідності з терміном дії до 
п’яти років з укладанням угоди про 
відповідність / угоди про забезпечення 
відповідності з урахуванням терміну дії 
сертифіката на систему управління якістю 
(система управління безпечністю харчових 
продуктів) 

 
* проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені ООВ 
 
** проводяться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ООВ. В разі необхідності проводиться 
перевірка виробництва 
 
*** у разі застосування схеми серійної сертифікації виробництва за схемою з атестацією виробництва, роботи проводяться у 2 етапи: 

1 етап атестація виробництва; 
2 етап сертифікація виробництва. 

 **** Проводиться в порядку, що визначений ООВ 


