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1. Мета та сфера застосування 

1.1 Метою регламентації, встановленої цією процедурою, є встановлен-

ня умов, при яких системи управління якістю, безпечністю харчових продук-

тів та екологічного управління (далі – СУ) можуть бути сертифіковані з зане-

сенням до Реєстру органу сертифікації (далі – ОС). 

1.2 Процедура обов'язкова для всіх посадових осіб ОС які беруть участь 

у виконанні робіт з сертифікації (оцінювання) СУ.  

2. Загальні положення 

2.1 Процедура регламентує загальні умови сертифікації СУ (оцінювання 

СУ з позитивним результатом) та підхід до встановлення критеріїв аудиту 

при проведенні сертифікації (оцінювання) СУ. 

2.2 Терміни, що використовуються в процедурі, відповідають ДСТУ 

ISO/IEC 17000, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 19011, ДСТУ ISO 22000, EN 

ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013 

2.3 У процедурі застосовані скорочення: 

НД – нормативний документ; 

СУЯ – система управління якістю, 

СУБХП – система управління безпечністю харчових продуктів, 

СЕУ – система екологічного управління,  

OHSAS – системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, 

СУ –  системи управління: узагальнене скорочення СУЯ, СУБХП, СЕУ, OHSAS,  

ОС – орган з сертифікації СУ ДП “Тернопільстандартметрологія”. 

2.4 Процедура містить посилання на НД: 

- ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та 

словник термінів (ISO 9000:2015, IDT); 

- ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);  

- ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements; 

- ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 

9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT); 

- ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управ-

ління (ISO 19011:2018, IDT);  

- ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT);  

- ISO 22000:2018 Food safety management systems - Requirements for any 

organization in the food chain; 

- ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи уп-

равління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT); 

- ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови 

щодо застосування (ISO 14001:2015, IDТ); 
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- ДСТУ EN 15224:2019 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері 

охорони здоров’я (EN 15224:2016, IDT); 
- ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови 

щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT); 
- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання  відповідності. Словник термінів і за-

гальні принципи (ISO/ІЕС 17000:2004, IDT); 
- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які 

здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN 
ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT); 

- ДСТУ ISO/TS 22003:2019 Системи управління безпечністю харчових продук-
тів. Вимоги до органів, що забезпечують аудит і сертифікацію систем управління 
безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2013, IDT) 

- ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою 
праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT). 

 

3. Відповідальність і повноваження 

3.1 Критерії аудиту у відповідності до мети аудиту, згідно ДСТУ ISO 

19011, визначаються керівником групи аудиту. 

3.2 Відповідальність за правильне застосування умов сертифікації (оці-

нювання) СУ і критеріїв аудиту покладається на керівників груп з аудиту. 

3.3 Відповідальність за оцінку правильності застосування умов та крите-

ріїв несуть керівник (заступник керівника) ОС, начальник відділу з підтвер-

дження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління. 

 

4. Порядок проведення робіт 

4.1 Мета аудиту встановлюється при поданні та розгляді заявки на сер-

тифікацію СУ: 

 підприємством-заявником – при сертифікації СУЯ, СУБХП, СЕУ, 

OHSAS, виходячи з контрактних, тендерних чи інших вимог. 

 органом з сертифікації продукції за узгодженням з підприємством-

заявником – при сертифікації продукції за схемою з сертифікацією (оцінкою) 

СУ. 

 

4.2 Критерії оцінювання встановлюються у програмі аудиту. 

 

4.3 Загальні відомості щодо змісту критеріїв аудиту наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Види 

СУ 

Сертифікація СУ Оцінювання СУ 

1 2 3 

СУЯ Повна відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001), 

ДСТУ EN 15224 (EN 15224): 

Відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 9001 (ISO 9001), ДСТУ EN 

15224 (EN 15224) у вказаних зая-

вником межах: 

  повна реалізація принципів 

системного управління якіс-

тю; 

 повна реалізація принципів 

системного управління якіс-

тю; 

  документування СУЯ відпо-

відно вимогам ДСТУ ISO 9001 

(ISO 9001), ДСТУ EN 15224 

(EN 15224); 

 документування СУЯ у вста-

новлених межах; 

  відповідність діяльності вимо-

гам документації; 

 відповідність діяльності ви-

могам документації. 

  наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

 наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

СЕУ  Повна відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 14001:2015 

 Відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 14001:2015 у вказаних 

заявником межах: 

  повна реалізація принципів 

системного управління через 

поєднання екологічних аспек-

тів 

 повна реалізація принципів 

системного управління через 

поєднання екологічних аспе-

ктів 

  документування СЕУ  документування СЕУ у вста-

новлених межах 

  відповідність діяльності вимо-

гам документації 

 відповідність діяльності ви-

могам документації 

  наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

 наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

OHSAS  Повна відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 45001:2019 

 Відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 45001:2019 у вказаних за-

явником межах: 

  повна реалізація принципів 

системного управління охоро-

ною здоров’я та безпекою 

 повна реалізація принципів 

системного управління охо-

роною здоров’я та безпекою 
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праці праці 

  відповідність діяльності вимо-

гам документації 

 відповідність діяльності ви-

могам документації 

  документування OHSAS  документування OHSAS 

  відповідність діяльності вимо-

гам документації 

 відповідність діяльності ви-

могам документації 

  наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

 наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості 

(при сертифікації продукції). 

СУБХП Повна відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 22000 (ISO 22000) 

Відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 22000 (ISO 22000) у вказа-

них заявником межах: 

 -  повна реалізація принципів си-

стемного управління через поєд-

нання програм-передумов, опе-

раційних програм-передумов та 

плану НАССР; 

-  повна реалізація принципів си-

стемного управління через поєд-

нання програм-передумов, опе-

раційних програм-передумов та 

плану НАССР; 

  документування СУБХП;  документування СУБХП у 

встановлених межах; 

  відповідність діяльності ви-

могам документації; 

 відповідність діяльності ви-

могам документації. 

  наявність умов для випуску 

продукції стабільної якості та 

безпечності (при сертифікації 

продукції). 

 відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 22000 (ISO 22000) у вка-

заних заявником межах 
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