
ЩО ТАКЕ МІЖНАРОДНА  СЕРТИФІКАЦІЯ ISO?  
 

Сьогодні дедалі більше українських компаній виходить на закордонні ринки. 

Для цього потрібно пройти перевірку системи менеджменту якості (СМЯ) та отримати сертифікат ISO. 

 

Сертифікація ISO – це ряд певних регламентів, спрямованих на контроль управлінської діяльності 

компанії, включаючи документообіг, матеріальну базу, ресурси та інші виробничі процеси. 

Наявність сертифіката ISO гарантує, що всі товари та послуги, що пройшли процедуру 
сертифікації, повністю відповідають прийнятим стандартам ISO. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ISO: 
1. Можливість зайти на міжнародні ринки, де наявність сертифікату є обов'язковою вимогою. 
2. Можливість працювати у секторі, що регулюється урядом країни, де представлений Ваш продукт 

(допуск до роботи з урядовими організаціями). 
3. Допуск до тендерів, у яких сертифікат ISO є обов'язковою вимогою. 
4. Робота з великими торговими мережами у всьому світу. 
 

ВИДИ (основні) СЕРТИФІКАЦІЙ ISO: 
 

ISO 9001 - СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

Найпоширеніший і важливіший стандарт, який встановлює критерії системи менеджменту якості та 
управління будь-яким підприємством, яке виробляє або продає, транспортує будь-яку продукцію або 
надає будь-яку послугу населенню. 
 
ISO 13485 - МЕДИЧНІ ВИРОБИ 

Безпека та якість є «необговорюваними питаннями» у сфері медичних виробів. Допомагає підприємствам 
організувати процеси управління якістю та гарантувати випуск якісної медичної продукції. 
 
ISO 22000 - СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Допомагають підприємству запобігти забрудненню харчових продуктів 
 
ISO 14000 - МЕНЕДЖМЕНТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Допомагає підприємству зменшити вплив на навколишнє середовище, зменшити кількість відходів та йти 
шляхом сучасного розвитку 
 
ISO 45000 - ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Допомагає підприємству зменшити кількість нещасних випадків на виробництві. 

 
ЯК ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ? 
Для отримання сертифіката ISO до органу подаються документи: 

 заява встановленого зразка; 
 установча та статутна документація; 
 документи на право володіння або оренди виробничих приміщень; 
 технічна документація на продукцію/ схеми надання послуги; 
 схематичне представлення підрозділів компанії. 

 
Залежно від виду діяльності підприємства, перелік документів може змінюватися. 

 
Ми проводимо не лише сертифікацію ISO – 

ми допомагаємо нашим Клієнтам перемагати своїх конкурентів! 
 

Телефонуйте або пишіть, щоб отримати безкоштовну консультацію:  
+38 (073) 4192745,             +38 (050) 3000671 


