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ПОЛІТИКА ПОРІВНЯНЬ РЕЗУЛЬТАТІВ,  

ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 

 

 Метою політики порівнянь результатів, отриманих різними методами 

випробувань в сфері робіт з перевірки кваліфікації та проведення 

міжлабораторних порівнянь є забезпечення інтересів усіх сторін та 

опрацювання результатів учасників програм перевірки кваліфікації (надалі – 

ППК) при використанні ними своїх повсякденних методів випробувань. 

 Реалізація цієї політики здійснюється шляхом безумовного дотримання 

фахівцями провайдера, що залучаються до проведення програм перевірки 

кваліфікації (надалі – ППК), положень цієї політики. 

 Політика порівнянь результатів отриманих різними методами 

випробувань, відповідає вимогам підрозділу 4.5 ДСТУ EN ISO/IEC 17043 та 

конкретизує його положення.  
 

 1. Кожному з учасників програми перевірки кваліфікації дозволяється 

використовувати метод за їх вибором, що не суперечить їх повсякденним 

процедурам, якщо тільки метою проведення ПК не є дослідження методу 

випробувань або умовою туру ППК є використання одного методу. 

 Результат від учасника приймається для розгляду у турі ППК за умови, 

якщо учасник зазначив метод випробувань, за яким було отримано результат.  

 Застосування учасником методу випробувань, що не відповідає його 

повсякденним процедурам, повинен бути чітко визначений у результатах 

учасника. Аналіз результатів застосування учасниками ППК методів, що не є 

для них  повсякденними, проводиться окремо з обгрунтуванням можливості їх 

об'єднання із іншими результатами учасників.  
 

 2. Результати учасників, отримані різними методами випробувань 

приймаються для розгляду у турі, якщо вони виражені у одних одиницях 

вимірювання або якщо приведення їх до прийнятої у турі одиниці вимірювань 

не вносить до значення учасника невизначеності (похибки), яка б перевищувала 

1/10 невизначеності (похибки), встановленої учасником для свого результату. 

 Якщо метод випробувань, який було обрано учасником, вносить у 

результат систематичне відхилення, яке обумовлене застосуванням саме цього 

методу, учасник повинен скоригувати результати до пред'явлення їх провайдеру.    

 Для визначення можливості порівняння провайдером результатів 

учасників за методами випробувань, що не є стандартизованими, учасники 

повинні надати провайдеру узагальнений опис використаного методу, 

особливості застосування цього методу та спосіб розрахунку невизначеності 

результату. Для визначення технічної еквівалентності методу координатор може  

запросити додаткову інформацію, пов'язану із описом та застосуванням саме 

цього методу.    

 Якщо учасником координатору буде надано не повну інформацію для 
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визнання методів технічно еквівалентними, а результатів такими, що можуть 

бути порівняні з результатами інших учасників, стосовно цього координатор 

взаємодіє із учасником та, за об'єктивних підстав, не включає результати цього 

учасника до загальної обробки за туром. 
 

 3. Усі результати учасників, у тому числі отримані різними методами 

випробувань, які визнано технічно еквівалентними, приймаються за 

результатами учасника у турі та обробляються методами статистичного 

розрахунку. Підставою не включення результатів учасника до обробки за туром 

є невідповідність результатів учасника положенням цієї політики та визнання 

методу учасника технічно не еквівалентним (у тому числі за обмеженням 

інформації стосовно методу). 
 

 Усі спірні питання, пов'язані із порівнянням результатів, отриманих 

різними методами випробувань, вирішуються між провайдером та учасником за 

фактом їх виникнення.  

 Результати аналізу методів на їх технічну еквівалентність є власністю 

провайдера, якою він вправі розпоряджуватися  на власний рахунок. 

 Ця політика є публічною та доступна для ознайомлення на офіційній 

сторінці провайдера в мережі Інтернет. 

 Обов'язковою умовою участі у ППК є ознайомлення та прийняття 

учасником положень цієї політики. 

 Політика не підлягає періодичному оновленню. Внесення виправлень до 

політики проводиться шляхом затвердження нової редакції на підставі змін у 

законодавчі та нормативно-правові документи, на підставі розгляду зауважень 

щодо політики, як з боку учасників, офіційних органів, так і за ініціативою 

провайдера. У разі зміни редакції політики конфіденційності попередня 

редакція діє для тих турів ППК, які було розпочато до затвердження  оновленої 

редакції.  


