
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ  

ДО ПЕРСОНАЛУ З СЕРТИФІКАЦІЇ  

 

1. Загальні вимоги  

Знання документів, знання основоположних нормативних якими 

керується ОС у своїй діяльності: 

ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що 

сертифікують продукцію, процеси та послуги; 

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічне 

маркування типу I. Принципи та методи; 

Знання СОУ, що встановлюють екологічні критерії оцінки життєвого 

циклу продукції, на відповідність яким відбувається перевірка; 

Знання документації системи управління якістю (СУЯ) органу 

сертифікації; 

Знання вимог чинного законодавства та нормативно-технічної 

документації до категорії продукції, у сертифікаційних роботах відносно якої 

приймається участь; 

Знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate (бажано) 

 

2. Особисті якості: 

Неупередженість; витримка; логічне мислення; аналітичний склад 

розуму; здатність до аналізу; здатність до спілкування; широта кругозору; 

здатність до об'єктивної оцінки; зосередженість та ін. 

Дотримання вимог конфіденційності та неупередженості діяльності. 

 

3. Вимоги до освіти та досвіду 

Експерти 

(одна особа може 

виконувати 

одночасно функції 

декількох експертів) 

Освіта та досвід 

за фахом 

Досвід роботи в сфері 

екологічної сертифікації в 

ОС ВГО  

«Жива планета» 

Член комісії  
Голова 

комісії 

1 2 3 4 

Штатний персонал 

 

1. Експерт 
(спеціаліст в галузі 

екології)  

 

 

2. Експерт 
(спеціаліст в галузі 

сертифікації) 

І. 

Вища освіта 

(екологія/сертифікація)  

Досвід роботи (екологія) - 1 рік 

2 справи з 

сертифікації/ 

наглядання 

протягом  

1 місяця 

 

10 справ з 

сертифікації/ 

наглядання 

протягом  

1 року 

 
ІІ 

Вища освіта 

Досвід роботи 

(екологія/сертифікація) - 3 роки 

ІІІ 

Вища освіта 

(екологія/сертифікація) 

Досвід роботи – 3 роки  

ІV 

Вища освіта 

Навчання за програмами 

екологічний аудит/ сертифікація  

(напр., аудит систем управління 



навколишнім середовищем - ISO 

19011 /сертифікація продукції та 

послуг ДСТУ 3418); 

участь у 3 аудитах / 3 справах з 

сертифікації 

 

Експерт 
(включається в склад 

експертної комісії за 

наявності 

обов’язкового 

складу) 

 

Вища освіта   

Досвід роботи 1 рік 

2 справи з 

сертифікації / 

наглядання 

протягом 1 

місяця 

 

- 

3. Технічний 

експерт 

 

І 
Профільна вища освіта 

Досвід роботи 5 років 

наявність 

досвіду є 

перевагою 
- 

ІІ 
Профільна середня освіта 

Досвід роботи 7 років 

Наявність досвіду в сфері сертифікації 

продукції відповідно до галузі 

економічної діяльності (ЕА) та наявність 

посвідчення аудитора з сертифікації є 

перевагою 

 

4. Експерт ТК 

І 

Профільна вища освіта 

Досвід роботи 5 років  
Наявність посвідчення аудитора з 

сертифікації 
наявність 

досвіду є 

перевагою 

 

ІІ 

Профільна середня освіта 

Досвід роботи 7 років 

Наявність посвідчення аудитора з 

сертифікації 

 

 

 

 

 

 
 


