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Мета і завдання: Мета : Розкрити особливості сертифікації іграшок. Дослідити 

вимоги до якостi та безпеки сучасних iграшок, а також контроль за вiдповiднiстю 

характеристик iграшок. 

Завдання: Ознайомлення з процесом сертифікації іграшок на теорії. 

Ознайомлення з вимогами та порядком сертифікування даних товарів. Визначення  

груп іграшок, які в обов’язковому порядку мають бути сертифікованими , а які не 

потребують сертифікату. 

Об’єкт дослідження: Іграшка – предмет, призначений для ігор та розвитку 

дитини. Іграшки найчастіше всього використовують діти та підлітки, тому, покупцям 

важлива не тільки якість, а й безпечність при використанні. Відповідність Державним 

стандартам, санітарно-гігієнічним нормам і правилам підтвердить тільки сертифікат на 

іграшки. Сертифікат якості - письмовий документ, складений у довільній формі та 

виданий виробником товару, щоб підтвердити відповідність виробленого ним товару 

вимогам, які висуваються до якості такого товару. 

Методи та засоби дослідження: Метод наукового дослідження сертифікації 

іграшок – пошук та ознайомлення з інформацією за допомогою інформаційних джерел. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів: 

Удосконалено, що особливу увагу приділяють тому, щоб іграшки не містять токсичних 

та шкідливих речовин, алергенів. Всі дитячі іграшки  проходять перевірку на хрупкість 

та ламкість. 

Результати дослідження: З метою забезпечення безпеки життя, охорони 

здоров’я, захисту дитини від негативних дій в Україні Міністерством охорони здоров’я  

було розроблено порядок проведення експертизи настільних, комп‘ютерних та інших 

ігор, іграшок та ігрових споруд для дітей. 

Певні заклади проводять експертизу іграшок, які виготовляють та реалізують на 

території  України, крім комп‘ютерних та електронних.  

Вони проводять:   

 первинну експертизу іграшок при відсутності у суб‘єкті закладу;  

 повторну експертизу іграшок у випадку від‘ємних результатів отримання авторами, 

що розроблюють, підприємствами, торговими організаціями;  

 розглядають  інші питання, які виникають між закладами та заявниками в процесі 

проведення експертизи;  

 заходи з надання методичної допомоги закладам. 

Для проведення експертизи організацією, яка проводить експертизу, 

створюється експертна комісія з кваліфікованих спеціалістів – експертів: педагогів, 

психологів, медичних робітників, художників, дизайнерів. У склад експертної комісії  

можуть входити представники органів управління освітою, організацією промисловості 

та торгівлі, суспільства. 

Всі іграшки приймаються за якістю відповідно діючих нормативно-технічних 

документів. 
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Всі іграшки повинні бути сертифіковані  (ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні 

поняття. Терміни та визначення”), а попередньо повинно бути проведено санітарно-

епідеміологічну експертизу на підтвердження відсутності шкідливих речовин для 

організму  людини згідно  ДСП 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми 

безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей» 

Перелік документів, щоб отримати сертифікат на іграшки: 

1.Свідоцтво про державну реєстрацію ОГРН, свідоцтво про постановку на облік 

в податковий орган ІПН; 

2.Нормативно-технічна документація на продукцію (ТУ або ГОСТ); 

3.Договір оренди виробничих площ або документ, що підтверджує право 

власності; 

4.Дозвіл СЕС на виробництво на виробництво;(бажано) 

5.Сертифікати на використовувані матеріали. 

Іграшки, які в обов’язковому порядку мають отримати сертифікат : 

1.Дитячі 

2.Електронні 

3.Піротехнічні 

4.Ялинкові 

5.Відеоігри 

Обов’язкову сертифікацію у вигляді декларування необхідно проводити для 

пластиліну, призначеного для дитячого ліплення. 

Висновок: На сьогоднішній день надзвичайно важливим для безпеки здоров’я 

дітей є удосконалення нормативної бази сертифікації іграшок та створення 

нормативних документів, які б містили сучасні вимоги до безпеки іграшок, їх хімічного 

складу та методику проведення випробувань. Це дозволить мінімізувати ризик 

надходження до споживачів продукції, небезпечної для їх здоров’я та життя. 

На закінчення хотілося би сказати. Іграшка - це те, що нагадує нам про 

дитинство, повертаючи до нього і повністю туди занурюючи. У створенні самої 

іграшки бере участь наша фантазія, розвивається уява і багато іншого. Робіть гарні, 

милі іграшки та даруєте радість людям. 

Ключові слова: іграшка, сертифікація, експертиза, ДСТУ, безпека, якість. 

 

  




