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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Ця Інструкція визначає процедуру та умови визначення придатності 

референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – законодавчо 

регульовані ЗВТ) при розробленні і використанні методик повірки, які 

містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах. 

1.2 Відповідно до п. 8. розділу IІ «Порядку проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, та оформлення її результатів», затвердженого Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – 

Мінекономозвитку) 08.02.2016 р. № 193 (далі – Порядку), дія цього Порядку 

поширюється: 

- на наукові метрологічні центри, що, відповідно до пунктів 4 і 5 

розділу ІІ Порядку, розробляють затверджувані Мінекономрозвитку 

методики повірки та/або беруть участь у розробленні методик повірки, які 

містяться в національних стандартах; 

- на наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать 

до сфери управління Мінекономрозвитку, та повірочні лабораторії, що 

здійснюють повірку законодавчо регульованих ЗВТ згідно пунктів 1 і 2 

розділу ІІ Порядку. 

1.3 Перевіряння придатності референтних матеріалів для застосування під 

час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ здійснює Науково-

методичний центр Служби стандартних зразків складу та властивостей 

речовин і матеріалів (далі – Науково-методичний центр ССЗ), що відповідно 

до п. 1 Наказу Мінекономрозвитку від 24.05.2016 № 876 «Деякі питання 

діяльності наукових метрологічних центрів» діє на базі НАЦІОНАЛЬНОГО 

НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ», у такий спосіб: 

- при розробленні методики повірки законодавчо регульованих ЗВТ; 

- через узгодження проекту розроблюваної методики, поданої 

розробником до Науково-методичного центру ССЗ; 

- при застосуванні методик повірки науковими метрологічними 

центрами, державними підприємствами та повірочними лабораторіями (далі 

– підприємства) для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що 

перебувають в експлуатації; 

- через надання підприємству Висновку щодо результатів перевіряння 

придатності референтних матеріалів, поданих підприємством до Науково-

методичного центру ССЗ. 

1.4 Наданий Науково-методичним центром ССЗ Висновок щодо 

придатності референтного матеріалу для застосування під час проведення 
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повірки законодавчо регульованих ЗВТ є відповідним для зазначеної 

методики повірки на момент здійснення дослідження придатності, доки не 

з'являться перешкоди використанню референтного матеріалу відповідно до 

методики повірки і його призначення. Такими перешкодами можуть бути 

зміни у правилах повірки або в методиці повірки, що визначають 

використання референтного матеріалу. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Ця інструкція розроблена з урахуванням наступних нормативних 

документів: 

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 

05.06.2014 р. № 1314-VII. 

- Наказ Мінекономрозвитку України  від 08.02.2016 № 193 «Про 

затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та 

оформлення її результатів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

24 лютого 2016 р. за № 278/28408 (Зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2129 від 23.12.2016). 

- ДСТУ OIML D 18:2008 Метрологія. Державні стандартні зразки у 

сфері метрологічного контролю і нагляду, що їх здійснюють національні 

служби законодавчої метрології. Основні положення (OIML D 18:2002, IDT). 

- ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка 

засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 

20:1988, IDT). 

- ISO Guide 30:2015 Reference materials – Selected terms and definitions 

(Референтні матеріали. Вибрані терміни та визначення). 

- ISO Guide 31:2015 Reference materials. Contents of certificates, labels 

and accompanying documentation (Референтні матеріали. Зміст сертифікатів, 

етикеток і пов`язаної документації). 

- ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст 

сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT). 

- ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference 

material producers (Загальні вимоги до компетентності виробників 

стандартних зразків). 

- ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 34:2006. Загальні вимоги до компетентності 

виробників стандартних зразків (ІSO Guіde 34:2000, ІDT) 

- ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні 

матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та 

стабільності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-17#n6
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- ISO Guide 80:2014 Guidance for the in-house preparation of quality 

control materials (QCMs) («Настанови для внутрішньої підготовки матеріалів 

контролю якості»). 

- ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology – Basic and 

general concepts and associated terms (VIM) Міжнародний словник з метрології 

– Основні й загальні поняття та пов’язані з ними терміни (VIM). 

- JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology – Basic and 

general concepts and associated terms (VIM). 3rd edition. (Міжнародний 

словник з метрології – Основні й загальні поняття та пов’язані з ними 

терміни (VIM). 3-тє видання). 

- ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. 

- ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. 

- ДСТУ EN ISO 15189:2015 Медичні лабораторії. Вимоги до якості та 

компетентності. 

- ДСТУ EN ISO 15193:2015 Вироби медичні для діагностики in vitro. 

Вимірювання величин у зразках біологічного походження. Вимоги до змісту і 

представлення контрольних процедур вимірювання. 

- ISO 15194:2009 In vitro diagnostic medical devices – Measurement of 

quantities in samples of biological origin – Requirements for certified reference 

materials and the content of supporting documentation (Медичні вироби для 

діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах Вимоги до 

сертифікованих референтних матеріалів і змісту супровідної документації). 

- ДСТУ EN ISO 15194:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. 

Вимірювання величин у зразках біологічного походження. Вимоги до 

атестованих стандартних зразків і вмісту супровідної документації. 

- ISO 15194:2009 In vitro diagnostic medical devices – Measurement of 

quantities in samples of biological origin – Requirements for certified reference 

materials and the content of supporting documentation (Медичні вироби для 

діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах Вимоги до 

сертифікованих референтних матеріалів і змісту супровідної документації). 

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оценивание соответствия. Словарь 

терминов и общие принципы. 

- ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій. 

- ISO 17034:2016
1
 General requirements for the competence of reference 

material producers (Загальні вимоги до компетентності виробників 

референтних матеріалів). 
                                                 
1
 Міжнародний стандарт ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material 

producers в Україні знаходиться на стадії розроблення. 
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- ДСТУ EN ISO 17511:2015 Метрологічна простежуваність значень, 

приписаних калібраторам і контрольним матеріалам. 

- ДСТУ EN ISO 18153:2014 Медичні вироби для діагностики in vitro. 

Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність 

значень каталітичної концентрації каталітичної активності. 

- СОУ НЯ/00.211:2019 Настанова з якості ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ». 

 

3 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

RМ – референтний матеріал (reference material). 

CRM – сертифікований референтний матеріал (certified reference 

material). 

ERM – європейський референтний матеріал (european reference vaterial 

— спільна торгова марка CRM консорціуму трьох європейських виробників: 

IRMM, BAM та LGC Ltd. 

SRM – еталонний референтний матеріал (торгова марка CRM 

виробництва NIST, США). 

PRM – фармацевтичний референтний матеріал. 

CIPM MRA, MRA – Угода про взаємне визнання національних 

еталонів, сертифікатів про калібрування і вимірювання, які видаються 

національними метрологічними інститутами (CIPM Mutual Recognition 

Arrangement). 

KCDB – Міжнародна база даних ключових звірень Міжнародного бюро 

мір і ваг. 

CCQM – Консультативний комітет з кількості речовини. 

IFCC – Міжнарода федерація клінічної хімії і лабораторної медицини 

(International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). 

JCTLM – Об’єднаний комітет з простежуваності в лабораторній 

медицині (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine). 

IRMM – Інститут референтних матеріалів та вимірювань Європейської 

комісії, м. Гель, Бельгія (Institute for Reference Materials and Measurements of 

the European Commission's). 

JRC-IRMM – Спільний дослідницький центр IRMM м. Гель, Бельгія 

(Joint Research Centre IRMM). 

BAM – Федеральний інститут досліджень та випробувань матеріалів, 

Німеччина (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung). 

LGC – міжнародна компанією з вимірювання та тестування, яка 

виконує обов'язки урядової хімічної лабораторії Великої Британії (Laboratory 

of the Government Chemist). 
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NIST – Національний інститут еталонів і технологій (National Institute 

of Standards and Technology, США). 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я. 

НМІ – національний метрологічний інститут. 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки; 

ВРМ – виробник референтного матеріалу. 

 

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій Інструкції використані терміни та визначення згідно з Законом 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17000 

та VIM, а також ті, що наведені нижче. 

 

4.1 Стандартні зразки 

Один із видів засобів вимірювальної техніки, передбачених Законом 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (стаття 1, ч. 1, 6). Це 

поняття об`єднує засоби вимірювальної техніки у вигляді певної кількості 

речовини або матеріалу, призначені для відтворення і зберігання розмірів 

величин, що характеризують склад або властивості цієї речовини (матеріалу). 
Примітка. Термін «стандартний зразок» є застарілим відтворенням російською 

мовою звучання (калька) колишньої, тепер не використовуваної, англомовної назви цих 

засобів («standard» sample – «еталонний» зразок), яке у російськомовній версії 

(«стандартный») спотворює метрологічну природу поняття зазначених засобів, бо, 

насправді, вони не несуть в собі будь-яких ознак "стандартності". Для забезпечення 

тотожного відображення сутності зазначених засобів, які виконують роль засобу 

метрологічного порівняння, у цій Інструкції ужито загально прийнятий в європейській 

і світовій метрологічній практиці термін «референтний матеріал» (під яким розуміють 

також і стандартні зразки, які були раніше випущені українськими виробниками та 

випускаються дотепер виробниками країн, що входять до Міждержавної ради зі 

стандартизації, метрології та сертифікації). 

 

4.2 Референтний матеріал, РМ  

(reference material, RM)  

Матеріал, достатньо однорідний і стабільний щодо однієї або декількох 

зазначених властивостей, який було визнано придатним до застосування у 

вимірювальному процесі згідно з його (РМ) призначенням
2
. 

[Джерело: ISO Guide 30, 2.1.1]. 

 
Примітка 1. РМ є родовим терміном. 

                                                 
2
 ISO/IEC Guide 99:2007 дає розширену вимогу придатності для використання: «за призначенням при 

вимірюванні або при дослідженні номінальних властивостей». 
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Примітка 2. Термін «референтний матеріал» включає матеріали, що втілюють як 

величини, так і номінальні властивості. 

 

Приклад 1 

Приклади референтних матеріалів, що втілюють величини: 

а) вода заданої чистоти, динамічну в'язкість якої використовують для 

калібрування віскозиметрів; 

б) сироватка крові людини з приписаним значенням концентрації 

холестерину і відповідною невизначеністю вимірювань, зазначеними в 

супровідному документі, яку використовують як калібратор або як засіб для 

контролю правильності вимірювань; 

в) тканина риби, що містить зазначену масову частку діоксину, 

використовувана в якості калібратора. 

Приклад 2 

Приклади референтних матеріалів, що втілюють номінальні 

властивості: 

а) діаграма кольору зі зазначенням одного або декількох визначених 

кольорів; 

б) сполука ДНК, що містить зазначену нуклеотидну послідовність; 

в) сеча, що містить 19-андростендіон. 
 

Примітка 3. Прикладами застосування є калібрування засобів вимірювальної 

техніки і вимірювальних систем, валідація (оцінювання) методик вимірювання, 

присвоєння (приписування) значень властивостей іншим матеріалам, та контролювання 

якості результатів вимірювань та досліджень (визначень). 

Примітка 4. Стандарт ISO/IEC Guide 99 містить аналогічне визначення (пункт 

5.13), проте обмежує застосування терміну «вимірювання» лише для кількісних значень. 

Однак, Примітка 3 Стандарту ISO/IEC Guide 99, 5.13 (VIM) конкретно містить поняття 

якісних властивості, називаючи їх «номінальними властивостями». 

Примітка 5. Дослідження номінальної властивості забезпечує номінальне значення 

та пов'язану з цим невизначеність. Ця невизначеність не є невизначеністю вимірювання. 

Примітка 6. Деякі референтні матеріали мають присвоєні величини величин, які 

метрологічно простежуються до одиниці вимірювання поза системою одиниць. До таких 

матеріалів належать вакцини, яким Міжнародні Одиниці (МО) були призначені 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 

[Джерело: ISO Guide 30 та ISO/IEC Guide 99]. 

 

4.3 сертифікований референтний матеріал, СРМ  
(certified reference material, СRM)  

Референтний матеріал, який охарактеризовано за метрологічно 

обґрунтованою методикою щодо однієї або декількох визначених 

властивостей та супроводжено сертифікатом РМ, що має значення заданої 
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властивості й пов`язану з ним невизначеність, а також твердження щодо 

метрологічної простежуваності. 

[Джерело: ISO Guide 30, 2.1.2]. 
 

Приклад 

Сироватка людини зі встановленим значенням величини для 

концентрації холестерину і пов'язаної з нею похибки вимірювання, 

зазначеної в супровідному сертифікаті, використовувана в якості калібратора 

або матеріалу для контролю правильності вимірювань. 

 
Примітка 1. Поняття «значення» включає й номінальні властивості або якісні 

ознаки, наприклад, ідентичність або послідовність.  

Примітка 2. Наведені значення величин сертифікованих референтних матеріалів 

вимагають метрологічної простежуваності з пов'язаною невизначеністю вимірювань. 

Примітка 3. «Невизначеність» охоплює як «невизначеність вимірювання», так і 

«невизначеність, пов'язану зі значенням номінальної властивості», наприклад, для 

ідентичності та послідовності. Невизначеність значенням номінальної властивості можна 

виразити як імовірність або довірчий рівень. 

«Простежуваність» включає як «метрологічну простежуваність значення 

величини», так і «простежуваність значення номінальної властивості». 

Примітка 4. Метрологічно обґрунтовані процедури виготовляння та 

сертифікування РМ подано, зокрема, в ISO 17034 та ДСТУ-Н ISO Guide 35. 

Примітка 5. ДСТУ-Н ISO Guide 31 містить рекомендації щодо змісту сертифікатів РМ. 

 

5 ВИДИ РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

5.1 Ієрархія (структура метрологічної підпорядкованості) 

референтних матеріалів 

5.1.1 ЗВТ, які використовують для відтворення і передавання розмірів 

одиниць кількості речовин або їх властивостей при проведенні дослідження 

складу або властивостей складу і властивостей речовин і матеріалів, а для 

також контролю точності вимірювань, носять загальну назву референтних 

матеріалів (включаючи власне референтні матеріали, еталони для 

калібрування, стандартні зразки та матеріали для контролю якості 

результатів вимірювань тощо). Залежно від їх призначення виробляють 

референтні матеріали двох типів: 

а) зі встановленими (сертифікованими) значеннями величин цих 

матеріалів (які супроводжуються пов’язаними з цими значеннями оцінками 

невизначеності і з твердженнями щодо їх метрологічної простежуваності) та 

з результатами оцінювання однорідності і стабільності створених 

сертифікованих референтних матеріалів, необхідними для забезпечення 

придатності до їх передбаченого використання); 
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б) без встановлених (сертифікованих) значень величин цих матеріалів 

(лише з інформативними значеннями, без оцінювання невизначеності і без 

забезпечення їх простежуваності), тільки з результатами дослідженням 

однорідності і стабільності створених референтних матеріалів (такі 

матеріали, звичайно, використовують для контролю прецизійності 

вимірювань). 

5.1.2 Ієрархію метрологічної простежуваності передавання розмірів 

одиниць кількості речовин або їх властивостей в міжнародних і європейських 

стандартах та настановах звичайно прийнято подавати у вигляді трьох 

наступних рівнів: 

 

Перший (вищий) рівень 
Первинний референтний матеріал 

 

 

Другий рівень 
Вторинний референтний матеріал 

Зниження невизначеності 

Третій рівень 
Робочі референтні матеріали 

 

 

Типові ознаки зазначених референтних матеріалів відображені нижче 

у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Рівні ієрархії референтних матеріалів 

 

Назва референтного матеріалу Ознаки відповідності 

Первинний референтний матеріал 

(ПРМ), (primary reference material 

(PRM)): 

Сертифікований референтний матеріал, 

який призначений або визнаний таким, 

що має найвищі метрологічні 

властивості і відтворюване значення 

якого приймається без посилання на 

еталони, або інші референтні матеріали 

тієї самої величини 

• встановлений з використанням первинної 

референтної методики вимірювань, або 

створений як артефакт, обраний за угодою; 

• може бути простежений безпосередньо до 

одиниць SI і підтверджений міжнародними 

звіреннями (є реалізацією одиниць SI); 

• має найменшу можливу невизначеність, 

пов'язану з сертифікованим значенням; 

• у більшості випадків такі матеріали 

виготовляються і розповсюджуються 

національними метрологічними інститутами; 

• первинні референтні матеріали, як правило, 

доступні лише метрологічним інститутам
3
 

для передавання одиниць кількості 

                                                 
3
 К вопросу о применении чистых неорганических веществ в метрологии аналитических измерений 

/Медведевских С.В., Собина Е.П., Мигаль П.В., Горяева Л.И., Горбунова Е.М., Табатчикова Т.Н., Собина А.В., 

Фирсанов В.А., Медведевских М.Ю., Крашенинина М.П.  // Стандартные  образцы. 2014. № 3. С. 58-67. 
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Назва референтного матеріалу Ознаки відповідності 

речовини в якості первинних еталонів; 

• еталони біологічних властивостей, 

міжнародно прийняті ВООЗ та іншими 

міжнародними організаціями (міжнародні 

еталони, international standard) 

Вторинний референтний матеріал 
(secondary reference material): 

cертифікований референтний матеріал, 

значення властивості якого встановлено 

порівнянням з первинним еталоном, або 

з первинним референтним матеріалом 

тієї самої величини. Основне 

призначення – передавання розмірів від 

першого третьому рівню ієрархії 

• має підтвердження метрологічної 

простежуваності до найвищого доступного 

метрологічного рівня; 

• при відсутності первинного еталону і 

первинного референтного матеріалу 

сертифіковані значення вторинного 

референтного матеріалу можуть бути 

встановлені за допомогою референтної 

методики; 

• звичайно має відповідати складу (матриці) 

досліджуваних проб; 

• до другого рівня вторинних референтних 

матеріалів біологічних властивостей 

належать регіональні або національні 

референтні матеріали, які відкалібровані і 

простежуються до міжнародно узгоджених 

референтних матеріалів біологічних 

властивостей ВООЗ 

Робочий референтний матеріал 
(РРМ), (working reference material 

(WRM)):  

референтний матеріал, який 

призначений для калібрування засобів 

вимірювальної техніки та 

вимірювальних систем (калібратор) або 

перевірки правильності результатів 

робочих методик вимірювання 

лабораторії (контрольні матеріали 

правильності) 

• повинен мати характеристики 

невизначеності і підтвердження 

метрологічної простежуваності; 

• у сфері лабораторної медицини ці 

матеріали повинні відповідати вимогам 

ДСТУ EN ISO 15194; 

• матеріал повинен за складом (матрицею) 

відповідати вимірюваним пробам; 

• значення можуть бути встановлені в 

референтних вимірювальних лабораторіях; 

• за відсутності еталонів вищого рівня 

виготовляється з опорою на прийняту 

методику вимірювання виробника; 

• вимоги до невизначеності мають 

відповідати міжнародним, регіональним або 

національним нормам точності вимірювань 

Матеріал для контролю прецизійності 

вимірювань (quality control materials 

(QCMs), check material, check samples, 

set up samples) 

референтний матеріал, який 

• звичайно виготовляється виробником; 

• призначений для статистичного контролю 

стабільності аналітичного процесу; 

• має бути достатньо гомогенним і 

стабільним; 



ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ» 

Інструкція. Визначення придатності 

референтних матеріалів для застосування 

під час проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

СОУ ІСЯ/00.210:2019 

Редакція № 2 

Стор. 13       

Всього стор.   45 
 

Розроблено: Перевірено: Видав:  Введено: 

Івков А.Г. 

 

Стрілець В.О. ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ» 

27.06.2019 р. 

 

Назва референтного матеріалу Ознаки відповідності 

використовується для внутрішньо 

лабораторного контролю за 

прецизійністю аналітичного процесу 

вимірювань 

• має бути максимально наближеним до 

рутинних проб (матричний); 

• не має метрологічної простежуваності і 

встановленої невизначеності; 

• може використовуватися при 

міжлабораторних порівняннях для 

оцінювання прецизійності результатів (за 

відсутності відповідних СРМ) 

 

5.1.3 Встановлена МОЗМ ієрархія референтних матеріалів відносить їх 

до еталонів, що використовуються для встановлення простежуваності 

вимірювань при визначенні складу і властивостей речовин і матеріалів, з 

включенням системи референтних матеріалів як складової частини до 

системи національних еталонів. 

 

5.2 Різновиди референтних матеріалів 

5.2.1 Референтні матеріали використовуються для забезпечення 

вимірювань, пов'язаних з хімічним складом, біологічними, клінічними, 

фізичними, інженерними властивостями та іншими ознаками, такими як смак 

і запах. Ці матеріали можуть бути охарактеризовані для «ідентичності» 

(наприклад, хімічної структури, типу волокна, біологічних об’єктів 

(мікробіологічних видів тощо) або для «значень властивостей» (наприклад, 

кількості зазначеної хімічної речовини, твердості тощо). 

5.2.2 У метрологічній практиці зустрічаються наступні типи 

референтних матеріалів. 

1) Чисті речовини (pure substances), що характеризуються хімічною 

чистотою та/або слідовими домішками: 

- чисті хімічні речовини відомої чистоти (або відомого вмісту 

домішок), які використовуються як еталони для калібрування вимірювальних 

приладів; 

- еталонні розчини і газові суміші (standard solutions and gas mixtures), 

часто готують гравіметрично з чистих речовин і використовують для цілей 

калібрування; 

- чисті хімічні речовини відомої чистоти, використовувані для 

відтворення матриці (наприклад, мідь високої чистоти 99,99 % Cu, що 

використовується для приготування серії еталонних розчинів цинку в 

присутності міді для ICP-OES). Такі матеріали не повинні містити 

аналізовану речовину, яку визначають в аналізі. 
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2) Матричні референтні матеріали (matrix reference materials), що 

характеризуються за складом зазначених основних, мінорних (слідових) або 

мікроелементних складових. Такі матеріали можуть бути отримані з матриць, 

що вже містять необхідні компоненти, або через приготування синтетичних 

сумішей: 

- матричні РМ з сертифікованим вмістом речовини (наприклад, 

сироватка крові з сертифікованим вмістом холестерину); 

- матричні РМ, що використовуються для визначеної аналітичної 

методики, відтворюючи сертифіковані значення метод-залежно визначених 

величин, за умови використання описаних методик (наприклад, визначення 

«рухомих» компонентів у ґрунті зі зазначеним екстракційним середовищем). 

3) Фізико-хімічні референтні матеріали (physico-chemical reference 

materials), що характеризуються такими властивостями, як температура 

плавлення, в'язкість і оптична густина, рН (такі матеріали використовуються 

для калібрування ЗВТ, наприклад, віскозиметрів, рН-метрів). 

4) Референтні об'єкти або артефакти (reference objects or artefacts) з 

присвоєним значенням певних функціональних властивостей, таких як смак, 

запах, октанове число, температура спалаху і твердість. Наприклад, паливо з 

відповідним дослідним октановим числом (RON) або моторним октановим 

числом (MON) – обидва числа оцінюються за однією й тією ж методикою 

вимірювання, відмінності виникають з умов, які створюються під час 

вимірювань. 

5.2.3 Існують наступні типи і категорії референтних матеріалів, 

зазначені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Ієрархія системи референтних матеріалів для забезпечення 

єдності вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів 

 

ЕТАЛОНИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН (МАСИ, ОБ’ЄМУ, ТЕМПЕРАТУРИ,  
ЧАСУ …) 

які необхідні при приготуванні і використанні референтних матеріалів  

РЕФЕРЕНТНІ МАТЕРІАЛИ 
 

«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

Референтні матеріали найвищого рівня метрологічної простежуваності —  

чисті речовини і первинні калібратори 

Первинні референтні 

матеріали для 

Вихідні референтні 

матеріали для 

Первинні референтні 

матеріали для 

Міжнародні 

біологічні референтні 
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«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

забезпечення 

простежуваності 

до одиниць SI: 

 

• Сертифіковані 

референтні 

високочисті 

матеріали, вироблені 

NIST, США, 

SRM High-Purity 

Materials (NIST); 

• Сертифіковані 

референтні матеріали 

первинних газових 

сумішей, вироблені 

NIST, США, 

SRM Primary Gas 

Mixtures (NIST); 

• Сертифіковані 

референтні чисті 

речовини, вироблені 

BAM, 

CRM Primary pure 

substances (BAM) 

• Первинний 

референтний 

матеріал (ПРМ),  

Primary reference 

material (PRM) 

створення 

простежуваності 

до затверджених 

еталонів 

 

Приклад 

• СРМ у галузі 

твердометрії за 

шкалою Роквелла 

тощо 

реалізації одиниць SI 

(високочисті 

матеріали in vitro 

діагностики, High-

Purity Materials) 

 

Приклади 

• NIST SRM 917b  

crystalline glucose; 

• NIST Standard 

Reference Material 

911c Cholesterol 

матеріали (препарати) 

для створення 

простежуваності до 

затверджених 

еталонів ВООЗ 

(WHO International 

Biological Reference 

Preparations); 

міжнародні еталони 

(International 

standard IS);  

Біологічні 

властивості 

найчастіше 

надаються в умовних 

одиницях. 

 

Приклади 

• Anti-D 

Immunoglobulin 

(Replacement IS); 

• Thyroid-Stimulating 

Hormone, 

Recombinant, Human, 

for Bioassay (1st 

International standard; 

• Follicle-Stimulating 

Hormone, human, 

recombinant, for 

bioassay (2nd 

International 

Standard), 

Ferritin, Human, 

recombinant. WHO 

International Standard; 

• Haemiglobincyanide 

WHO International 

Standard 

Blood coagulation 

Factors II, VII, IX, X 

Plasma (4th 

International Standard 
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«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

2010); 

• Botulinum Antitoxin 

Equine Type D (1st 

International Standard 

Референтні матеріали другого рівня — отримують значення  

від найвищого рівня і передають нижньому рівню 

Вторинні референтні 

матеріали, що 

надають 

простежуваність до 

одиниць SI: 

 

• Сертифіковані 

референтні матричні 

матеріали, 

Matrix reference 

materials SRM NIST 

CRM, ERM, BCR 

Matrix reference 

materials CRM, ERM, 

BCR 

• «Еталонний» 

референтний 

матеріал, вироблений 

NIST, США і 

супроводжуваний 

відповідним 

сертифікатом 
4
; 

NIST standard 

reference material 

(SRM
®

) 

• Референтний 

матеріал, випущений 

NIST, США з 

протоколом 

Вторинні референтні 

матеріали, що 

надають 

простежуваність до 

вихідних 

референтних 

матеріалів з 

простежуваністю 

до затверджених 

еталонів 

Сертифіковані 

матричні референтні 

матеріали in vitro 

діагноститки, що 

забезпечують 

простежуваність до 

одиниць SI і 

призначені для 

передачі розмірів 

референтним 

матеріалам третього 

рівня  

 

Приклади 

• NIST SRM909b, 

Human Serum; 

• NIST Standard 

Reference Material 

965b 

Glucose in Frozen 

Human Serum; 

• NIST Standard 

Reference Material® 

1951c Lipids in Frozen 

Human Serum; 

• ERM-AD452_IFCC 

GAMMA-

GLUTAMYLTRANS

FERASE (catalytic 

Вторинні референтні 

біологічні матеріали, 

що створюють 

простежуваність до 

затверджених 

еталонів ВООЗ: 

• Вторинний 

референтний 

матеріал ВООЗ 

Secondary standards 

WHO, 

Secondary standard 

 

Прийняті 

виробником 

калібратори (Master 

calibrators, 

Manufacturer’s 

working calibrator )) 

для приготування 

робочих калібраторів. 

 

Приклади 

Nordic Biomarker’s D-

dimer Master 

calibrators, 

D-dimer Master 

calibrators (Mitsubishi  

Kagaku Iatron, Inc) 

                                                 
4 Товарний знак SRM® зареєстрований NIST для сертифікованих референтних матеріалів, які він виготовляє з добре 

встановленим складом чи/та властивостями. SRM (NIST SRM) використовують для калібрування приладів, для 
перевірки точності конкретних вимірювань, SRM допомагають користувачу зв'язати свої результати з міжнародно-
визнаними еталонами та в будь-який бажаний момент перевірити точність результатів своїх вимірювань. 
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«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

дослідження, замість 

сертифіката
5
, 

NIST Reference 

Material (NIST RM) 

• NIST 

простежуваний 

референтний 

матеріал
6
, 

NIST traceable 

reference material 

(NTRM) 

• Європейський 

референтний 

матеріал, вироблений 

учасниками 

європейського 

консорціуму ERM
7
; 

european reference 

material (ERM®) 

• Вторинний 

референтний 

матеріал,  

Secondary reference 

material 

• Референтний 

еталон, 

Reference standard 

• Калібрувальний 

еталон
8
, 

Calibration standard 

 

concentration) 

(сертифікований 

референтний 

матеріал з 

простежуваністю до 

первинної 

референтної 

методики IFCC 

вимірювання 

концентрації 

каталітичної 

активності гамма-

глютамілтранс-

пептидази)  

                                                 
5 NIST випускає референтні матеріали NIST SRM з метою забезпечення дослідників різних лабораторій однорідним 

та стабільним матеріалом, щоб вони могли упевнитися, що досліджують той самий матеріал; і для забезпечення 
доступності матеріалу, виробленого та сертифікованого іншою організацією, ніж NIST. 

6 NIST простежуваний референтний матеріал (NTRM) – це розроблений для комерційного застосування референтний 
матеріал з чітко визначеним зв'язком простежуваності з існуючими еталонами NIST, який відповідає додатковим 
критеріям сертифікації, специфічним для NIST і може бути визнаний регуляторним органом еквівалентним CRM. 

7 До складу Європейського консорціуму ERM входять Федеральний інститут досліджень та випробувань матеріалів 
(BAM, Німеччина) і Державна хімічна лабораторія (LGC, Велика Британія), до 1 липня 2017 року до складу цього 
консорціуму входив також і Обʼєднаний дослідницький центр (JRC — Науковий центр Європейського Союзу, Брюссель, 
Бельгія). ERM забезпечує простежуваність результатів вимірювань до кінцевої (найвищої) точки його ланцюга 
простежуваності у якості основного еталона в хімії. 

8 Калібрувальний еталон — це поняття, введене в хіміко-аналітичних вимірюваннях для позначення сертифікованих 
референтних матеріалів (СРМ), призначених для калібрування аналітичних систем і засобів вимірювання. Термін може 
використовуватися також і для калібрувальних розчинів, самостійно приготованих лабораторією. 



ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ» 

Інструкція. Визначення придатності 

референтних матеріалів для застосування 

під час проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

СОУ ІСЯ/00.210:2019 

Редакція № 2 

Стор. 18       

Всього стор.   45 
 

Розроблено: Перевірено: Видав:  Введено: 

Івков А.Г. 

 

Стрілець В.О. ННЦ «ІНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГІЇ» 

27.06.2019 р. 

 

«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

Референтні матеріали третього рівня – робочі для користувачів 

  Калібратори наборів 

реагентів фірм –

виробників з 

простежуваність до 

референтних 

матеріалів вищого 

рівня або до обраних 

методик виробника 

 

Приклад 

TruCal U Version 

15.04.2019 (без 

невизначеності) 

Калібратори наборів 

фірм – виробників 

реагентів: 

 

• Робочий 

референтний 

матеріал (кінцевого 

споживача) 

working reference 

material. working 

standard 

 

Приклад 

K-ASSAY Ferritin 

Calibrator (фірма 

KAMIYA 

BIOMEDICAL 

COMPANY) робочий 

калібратор 

простежується до 

World Health 

Organization 1st 

International Standards 

for Ferritin, lot 

80/602(NIBSC).  

  Контрольні 

матеріали фірм – 

виробників для 

перевірки точності 

(правильності і 

прецизійності, 

trueness control 

material) з 

невизначеністю та 

простежуваністю до 

первинних або 

вторинних 

референтних 

матеріалів або до 

обраних методик 

• Контрольні 

матеріали для 

перевірки роботи 

наборів або приладів 

фірми (правильності, 

trueness control 

material) 

 

Приклад 

Roche CARDIAC 

DDimer Control 

(cobas) 
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«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

виробника (при 

відсутності останніх) 

 

Приклади 

• Seronorm™ Human 

Lot 1412548, 

TruLab N Version 

22.02.2019; 

• CORMAY SERUM 

HN Cat. No/Nr kat.: 5-

172 Lot/Seria: 801-07 

Exp./Data waż.: 2020-

11 

(без невизначеності) 

Іn-house референтні матеріали 

За відсутності (або неможливості придбання) необхідних референтних матеріалів 

першого, другого і третього рівнів, виготовлених виробником, в деяких випадках 

лабораторії використовують "in-house референтні матеріали" – наближені до рутинних 

зразків референтні матеріали для калібрування і перевіряння правильності робочих 

вимірювань (методик), які відповідним чином охарактеризовані 

Референтні матеріали без простежуваності до SI, – призначені для контролю за 

прецизійністю 

Контрольні матеріали фірм виробників  для контролю стабільності аналітичних систем 

(контрольні матеріали прецизійності, матеріали контролю якості, quality control  

material 
9
). 

Матеріали не потребують даних щодо простежуваності і невизначеності 

 Приклади 

• Сухая сыворотка Биоконт С,не 

аттестованная, 

• ЖСВ-Контроль (воспроизводимость), 

жид. сыворотка. Медлакор, 

Самостійно виготовлені матеріали для контролю якості (прецизійності) відповідно до 

вимог ISO Guide 80 

 Приклад 

Матеріали, виготовлені лабораторією згідно 

з «Інструкцією щодо приготування та 

використання контрольних зразків для 

                                                 
9
 Термін "quality control material" (матеріал для контролю якості ) означає матеріали, які звичайно використовують для 

оцінювання прецизійності  вимірювань, цей термін не створює нового класу референтних матеріалів — такі матеріали 
мають назви " in-house референтні матеріали", "зразки контролю якості", "контрольні зразки", "встановлені зразки" й т.і.  
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«Індустріальні», довкілля, харчові Для in vitro діагностики 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

З простежуваністю 

до одиниць SI 

Без 

простежуваності 

до одиниць SI 

внутрішньолабораторного контролю якості 

досліджень», затвердженою Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 

14.01.2015 № 4 

 

6 МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ, 

ПРИДАТНИХ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПОВІРКИ 

ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗВТ 

 

6.1 При здійсненні повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

використовують сертифіковані референтні матеріали. Якщо з технічних 

причин сертифіковані референтні матеріали не можуть бути застосовані, 

можуть використовуватися інші референтні матеріали, за умови наявності 

належного обґрунтування. 

6.2 Сертифіковані референтні матеріали, які застосовують під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, повинні 

супроводжуватися сертифікатами, що відповідають вимогам ДСТУ-Н ISO 

Guide 31 (або ISO Guide 31), в яких повинні бути наведені встановлені згідно 

з ДСТУ-Н ISO Guide 35 присвоєні значення властивостей референтних 

матеріалів з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю. 

Сертифіковані референтні матеріали, які застосовують під час повірки 

ЗВТ для діагностики in vitro, повинні відповідати також вимогам ДСТУ EN 

ISO 15194. 

6.3 Зазначене у сертифікаті найменування сертифікованої властивості 

референтного матеріалу (величини, відтворюваної референтним матеріалом), 

який застосовують під час проведення повірки законодавчо регульованого 

ЗВТ, повинно відповідати найменуванню вимірюваної законодавчо 

регульованим ЗВТ величини, встановленому методикою повірки (у тому 

числі, з урахуванням її перетворень відповідно до рівняння вимірювань та 

інших необхідних трансформацій, визначених методикою повірки). 

6.4 Приписані значення властивостей референтних матеріалів, які 

застосовують в методиках повірки законодавчо регульованих ЗВТ, повинні 

відповідати реалізації одиниць, в яких виражено наведені у сертифікатах 

значення цих характеристик. 

6.5 Референтні матеріали повинні мати сертифіковані (приписані, точно 

встановлені) значення, метрологічно простежувані до самого верхнього 
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можливого метрологічного рівня відповідно до існуючої в даний час ієрархії 

калібрувань та метрологічної простежуваності. 

Природа (особливість) аналізованої речовини є значущою в хімічних 

вимірюваннях, тому вимірювана величина «масова частка компоненту X» не 

є істинно «безрозмірною», а завжди є відношенням відповідної маси частки 

кількості речовини визначуваного компоненту X до інтегрованої маси 

кількості речовини суміші всіх речовин (виражених через масу). Це означає, 

що кожен результат такого вимірювання має бути простежуваним до еталону 

конкретної речовини X. 

Коли це можливо, сертифіковані значення метрологічно повинні бути 

простежувані до відповідних національних (первинних) еталонів одиниць SI. 

У випадках, коли метрологічна простежуваність значень цих властивостей до 

системи одиниць SI є технічно неможливою, референтні матеріали повинні 

демонструвати метрологічну простежуваність до найвищого наявного 

метрологічного рівня, який є загальноприйнятий у цій галузі – до інших 

узгоджених міжнародних основ для порівняння (прийнятих опорних 

значень), як це рекомендовано ДСТУ-Н ISO Guide 35 (9.2), ISO 17034 (7.9), 

ДСТУ ISO/IEC 17025 (6.5) та ДСТУ EN ISO 17511. Для in vitro діагностики 

це можуть бути також біологічні еталони ВООЗ, міжнародно узгоджені 

методик вимірювань/досліджень, або обрані виробниками виробів для in vitro 

діагностики при відсутності референтних матеріалів вищого рівня. 

У кожному конкретному випадку вищий рівень метрологічної 

простежуваності повинен бути відомим і задокументованим. 

Значення метрологічних характеристик сертифікованих РМ, 

випущених НМІ та включених до бази даних KCDB BIPM, або випущених 

виробниками референтних матеріалів, що мають підтверджену у 

встановленому порядку компетентність згідно з чинною версією ISO Guide 

34, а також значення, присвоєні атестованим РМ), охопленим записами в базі 

даних JCTLM, вважаються такими, що мають встановлену простежуваність. 

У випадках застосування РМ, що не відповідають зазначеним вище 

умовам і вважаються критичними, розробник, чи користувач такої методики 

повірки повинен продемонструвати, що кожний такий РМ придатний для 

даного використання згідно з призначенням і вимогами відповідної методики 

повірки. 

6.6 При здійсненні повірки законодавчо регульованих ЗВТ необхідно 

використовувати сертифіковані референтні матеріали, виготовлені 

компетентним виробником. Компетентними вважаються виробники, які 

мають підтверджену в установленому порядку відповідність вимогам 

стандарту ISO 17034 (або ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 34), та наукові 

метрологічні центри, система менеджменту якості яких отримала успішну 
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оцінку регіональної організації з метрології на відповідність вимогам ДСТУ 

ISO 9001 та ДСТУ ISO 17034. 

6.7 Сертифікати референтних матеріалів, видані відповідно до ISO 

Guide 31 міжнародною організацією або виробниками іншої держави, що 

мають підтверджену згідно вимог ISO 17034 компетентність, визнаються 

такими, що підтверджують встановлення сертифікованих значень 

властивостей з визначеними невизначеностями вимірювань і 

простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35, якщо вони відповідають 

«Угоді про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів про 

калібрування і вимірювання, які видаються національними метрологічними 

інститутами», та «Настанові з реалізації Угоди Guide CIPM MRA-G-01». 

 

7 ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ РЕФЕРЕНТНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОВІРКИ 

ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗВТ 

 

7.1 Організація визначення придатності до застосування 

референтних матеріалів під час повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

7.1.1 На етапі розроблення методик повірки законодавчо регульованих 

ЗВТ Науково-методичний центр ССЗ здійснює: 

- експертизу розроблюваних науковими метрологічними центрами 

проектів методик повірки законодавчо регульованих ЗВТ з метою визначення 

придатності/непридатності референтних матеріалів, які розробники 

включають до проектів розроблених ними методик повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ; 

- погодження, за умови отримання позитивних результатів визначення 

придатності референтних матеріалів, проекту розробленої методики повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ перед поданням методики повірки для 

затвердження, або для включення до національного стандарту. 

7.1.2 На етапі застосування методик повірки законодавчо регульованих 

ЗВТ Науково-методичний центр ССЗ виконує: 

- дослідження придатності референтних матеріалів, які підприємства 

згідно затверджених методик повірки застосовують під час проведення ними 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації; 

- надання, за умови отримання позитивних результатів дослідження, 

Висновку щодо придатності референтних матеріалів, які застосовує 

підприємство під час повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 

7.1.3 Процедура визначення придатності до застосування референтних 

матеріалів під час повірки законодавчо регульованих ЗВТ включає наступні 

етапи: 
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а) подання замовником до Науково-методичного центру ССЗ Заявки з 

додаванням передбачених Заявкою матеріалів і фотокопій документів, 

завірених замовником; 

б) перевіряння наявності, комплектності й правильності оформлення 

наданих замовником матеріалів і фотокопій документів; 

в) дослідження відповідності призначуваних до застосування 

(застосовуваних) замовником референтних матеріалів вимогам до 

застосування референтних матеріалів під час повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ; 

г) оформлення результатів визначення придатності/непридатності 

референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ. 

 

7.2 Подання заявки 

7.2.1 Заявка – сукупність документів, потрібних для здійснення 

визначення придатності референтних матеріалів для застосування під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Форму Заявки наведено 

у Додатку А. 

7.2.2 Заявку складають українською мовою. Якщо деякі документи, що 

входять до Заявки, викладено іншою мовою, ніж українська, до них додають 

переклад цих документів українською (виключення допускається для 

документів, викладених російською). 

7.2.3 До Заявки додають такі документи: 

а) систематизовані відомості щодо методик повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ (групованих за видами вимірювань) із зазначенням 

відповідних референтних матеріалів, обраних розробником для включення до 

методик повірки, чи використовуваних користувачем методики повірки під 

час проведення повірки згідно з цими методиками; 

б) проекти розроблених методик повірки законодавчо регульованих 

ЗВТ, що передбачають застосування референтних матеріалів; 

або 

фотокопії витягів титулу, вступних частин (що визначають 

найменування і сферу застосування) та розділів «Засоби повірки», 

«Підготовка до проведення повірки» і «Проведення повірки» для 

застосовуваних на підприємстві методик повірки законодавчо регульованих 

ЗВТ, що регламентують застосування референтних матеріалів; 

в) фотокопії сертифікатів (паспортів) на пропоновані чи застосовувані 

замовником референтні матеріали, використання яких передбачено 

методиками повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 
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7.2.4 Усі розділи Заявки повинні бути заповнені. У разі, коли необхідні 

відомості за браком місця не можуть бути повністю розміщені у відповідних 

розділах, їх надають на додатковому аркуші з приміткою у відповідному 

розділі Заявки – «див. на окремому аркуші». Аркуші фотокопій доданих до 

Заявки документів обов'язково повинні мати достатню якість, що забезпечує 

можливість їх прочитання, і бути завіреними замовником. 

 

7.3 Перевіряння наявності, комплектності та правильності 

оформлення наданої замовником документації 

7.3.1 Під час перевіряння комплектності наданих документів і 

матеріалів необхідно: 

а) перевірити фактичну наявність (на паперових носіях) методики 

повірки (чи необхідних розділів методики) і зазначеного в Заявці документу 

на реально застосовуваний РМ. зазначених в Заявці (перевіряння 

комплектності проводиться без перевіряння фактичного змісту наданих 

документів і матеріалів); 

б) скласти Відомість комплектності документів і матеріалів, доданих до 

Заявки на визначення придатності референтних матеріалів, застосовуваних 

при проведенні повірки законодавчо регульованих ЗВТ за формою, 

наведеною у Додатку Б; 

в) надіслати Замовнику інформацію щодо некомплекту (якщо це має 

місце) наданих матеріалів. 

7.3.2 Листування стосовно Заявки ведеться українською мовою. 

Листування провадиться: з боку заявника – за поштовою адресою Науково-

методичного центру ССЗ, з боку Науково-методичного центру ССЗ – за 

юридичною адресою замовника, зазначеною у Заявці. 

7.3.3 Матеріали, що надсилаються до Науково-методичного центру 

ССЗ після подання Заявки, повинні містити номер Заявки, якщо цей номер 

відомий замовнику. Якщо номер Заявці ще не надано або він невідомий 

замовнику, посилання на Заявку вважається ідентифікованим у разі наявності 

вихідного номера Заявки (чи супровідного листа надісланих документів), або 

наданого ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» вхідного номера цих документів. 

7.3.4 Вся надана замовником інформація та документація, якщо інше не 

передбачено угодою зі замовником, вважаються конфіденційними та не 

можуть бути передані третій стороні без згоди замовника. Замовник має 

право відмовити Науково-методичному центру ССЗ у наданні певної 

інформації чи документації, які складають на його думку комерційну 

таємницю, або взагалі відмовитись від отримання Висновку щодо 

придатності/непридатності референтних матеріалів для застосування під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, якщо прийняття рішення 
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Науково-методичним центром ССЗ неможливе без надання виробником такої 

інформації чи документації. 

 

8 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ВИМОГАМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД 

ЧАС ПОВІРКИ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗВТ 

 

8.1 Зміст досліджень з визначення відповідності референтних 

матеріалів вимогам до застосування під час повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ 

8.1.1 Додані замовником до Заявки документація і матеріали, повинні 

забезпечувати отримання наступної інформації: 

а) найменування документу на методику повірки законодавчо 

регульованого ЗВТ, її шифр (номер реєстрації), ким розроблена, дата 

затвердження; 

б) найменування величини (характеристики) референтного матеріалу, 

пропоноване розробником, чи встановлене методикою повірки; 

в) вимоги до значення властивості (характеристики) референтного 

матеріалу, або вимоги до діапазону сертифікованих значень властивості 

(характеристики) референтного матеріалу, обґрунтовано пропоновані, чи 

встановлені методикою повірки; 

г) вимоги до значення невизначеності сертифікованої характеристики 

референтного матеріалу, обґрунтовано пропоновані, чи встановлені 

методикою повірки до сертифікованих характеристик референтного 

матеріалу; 

д) найменування, вид (категорія, тип) референтного матеріалу, 

встановлюваного (з обґрунтуванням вимог до простежуваності й 

компетентності виробника), чи визначеного вимогами методики повірки. 

У разі відсутності у поданих матеріалах відповідної інформації, 

зазначеної у цьому пункті, вони повертаються без подальшого розгляду для 

виправлення і доповнення. Якщо невідповідність не буде усунуто протягом 

одного місяця від дати одержання повідомлення Заявником, дата подання 

Заявки встановлюється за датою одержання Науково-методичним центром 

ССЗ останнього з виправлених або відсутніх документів. У іншому разі 

Заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається відповідне 

повідомлення. 

8.1.2 При дослідженні відповідності вимогам референтних матеріалів, 

пропонованих розробленими, чи встановлених застосовуваними методиками 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ, необхідно: 
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а) перевірити обґрунтованість вимог до характеристик референтних 

матеріалів, встановлених в наданих розробником проектах методик повірки, 

чи з'ясувати вимоги до характеристик референтних матеріалів, встановлені 

застосовуваними підприємством методиками повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ; 

б) з'ясувати характеристики пропонованих до застосування, чи 

фактично застосовуваних під час повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

референтних матеріалів, зазначені в наданих документах на ці РМ; 

г) виконати співставлення отриманих значень характеристик 

пропонованих до застосування, чи фактично застосовуваних референтних 

матеріалів з вимогами до цих характеристик, які встановлені методиками 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ; 

д) підготувати Висновок за результатами визначення придатності 

референтних матеріалів, які застосовуються Замовником. 

 

8.2 З'ясування вимог до референтних матеріалів, призначених до 

застосування (використовуваних) у методиках повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ 

8.2.1 З’ясування вимог при включенні розробником референтних 

матеріалів до розроблюваної методики повірки законодавчо регульованого 

ЗВТ 

Для визначення обґрунтованості вимог до референтних матеріалів, які 

розробник методики призначає до застосування в розроблюваній ним 

методиці повірки законодавчо регульованих ЗВТ, Науково-методичний центр 

ССЗ повинен розглянути наступні, надані розробником методики повірки 

відомості: 

а) щодо визначення найменування величини законодавчо 

регульованого ЗВТ, що підлягає повірці, пов'язаної зі застосуванням при його 

повірці обраного розробником референтним матеріалом; 

б) щодо відповідності характеристик призначуваного розробником 

референтного матеріалу і значень їх невизначеностей, необхідних для 

здійснення повірки, встановлених на основі вимог до точності вимірювання 

величин, що повіряються, встановлених технічною документацією на цей 

ЗВТ; 

в) щодо обґрунтованості вибору референтних матеріалів, у тому числі 

стосовно їх стабільності, комутативності, оцінку впливу на процес повірки 

матриці і будь-яких перетворень аналіта у вимірювальному процесі повірки; 

г) щодо вибору вимоги до простежуваності значень характеристик 

обраного референтних матеріалів; 
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д) щодо компетентності виробника обраного референтного матеріалу 

— наявність акредитації виробника за ДСТУ-Н ISO Guide 34; ISO 17034; 

ДСТУ ISO/IEC 17025; ДСТУ EN ISO 15189. 

ж) щодо проведеного розробником методики повірки пошуку на ринку 

потрібних референтних матеріалів та оцінювання придатності й відповідності 

характеристик референтного матеріалу, відібраного для використання в 

розроблюваній методиці повірки законодавчо регульованого засобу 

вимірювальної техніки; 

і) щодо обґрунтування рішення щодо включення обраного 

референтного матеріалу до розроблюваної методики повірки законодавчо 

регульованого засобу вимірювальної техніки, чи винесення (у разі 

відсутності) рішення про необхідність розроблення відсутнього 

референтного матеріалу зі значеннями характеристик референтних 

матеріалів і їх невизначеностей, необхідними для здійснення повірки 
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. 

Для з'ясування вимог до референтних матеріалів, Науково-методичний 

центр ССЗ виконує узагальнення і аналіз повноти та достатності наданих 

розробником відомостей для обґрунтування здійсненого ним вибору 

референтних матеріалів, пропонованих для включення до методик повірки 
законодавчо регульованих ЗВТ. 

8.2.2 З’ясування вимог при застосуванні референтних матеріалів 

підприємством під час повірки законодавчо регульованого ЗВТ згідно з 

методикою повірки 

Для з'ясування вимог до референтних матеріалів, які підприємство 

повинно застосовувати згідно з методикою повірки під час повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, Науково-

методичний центр ССЗ повинен опрацювати вимоги, встановлені наданими 

користувачем методиками повірки законодавчо-регульованих ЗВТ. 

 

8.3 Встановлення атрибутів і фактичних характеристик 

референтних матеріалів, пропонованих до застосування, чи фактично 

застосовуваних у методиках повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

8.3.1 Відомості щодо референтних матеріалів, що пропонуються до 

застосування (застосовуються) під час проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ, Науково-методичний центр ССЗ з'ясовує на основі 

зазначених у наданих замовником сертифікатах (паспортах) даних з 

отриманням таких характеристик: 

а) найменування документа на методику повірки, що передбачає 

застосування референтного матеріалу; 
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б) найменування вимірюваної величини (характеристики) 

референтного матеріалу за документом на референтний матеріал; 

в) призначення референтного матеріалу за документом на референтний 

матеріал; 

г) матриця референтного матеріалу – сукупність компонентів РМ за 

виключенням вимірюваного компонента – аналіта за документом на 

референтний матеріал*; 

д) комутабельність референтного матеріалу за документом на 

референтний матеріал*; 

е) значення величини (характеристики) референтного матеріалу за 

документом на референтний матеріал; 
 
_____________________________ 
* зірочкою позначені характеристики референтного матеріалу, врахування яких додатково обов’язкове при 

визначенні придатності референтних матеріалів виробів in vitro діагностики. 

 

ж) похибка (невизначеність) сертифікованого значення за документом 

на референтний матеріал; 

и) тип документу на референтний матеріал; 

л) шифр, категорія референтного матеріалу за документом на 

референтний матеріал; 

м) відомості щодо простежуваності значень референтного матеріалу; 

н) виробник референтного матеріалу, наявність компетентності; 

о) вимоги до умов зберігання референтного матеріалу за документом на 

референтний матеріал; 

п) фактичні умови зберігання референтного матеріалу за даними 

підприємства; 

р) встановлений виробником термін придатності за документом на 

референтний матеріал. 

8.3.2 Дослідження придатності референтного матеріалу може 

потребувати для розгляду деяких пунктів додаткових даних з урахуванням 

фармакологічного та клінічного використання референтного матеріалу, його 

доступності, придатності з точки зору невизначеності, методів сертифікації, 

та спеціальних інструкцій, якщо це необхідно. 

 

8.4 Опрацювання отриманих результатів дослідження з метою 

визначення придатності референтних матеріалів для застосування під 

час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

8.4.1 Для того, щоб підсумувати отримані відомості щодо референтних 

матеріалів, Науково-методичний центр ССЗ узагальнює та аналізує повноту 

та доречність наданої замовником інформації для розгляду можливості 
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підтвердження придатності референтних матеріалів для застосування під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 

8.4.2 Визначення придатності референтних матеріалів до застосування 

під час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ провадиться з 

використанням наступної нормативної документації: 

а) ДСТУ-Н ISO Guide 35; 

б) ISO Guide 31; 

в) ДСТУ ISO 17034; 

г) ДСТУ ISO/IEC 17025; 

д) ДСТУ EN ISO 18153; 

е) ДСТУ EN ISO 15193; 

ж) ДСТУ EN ISO 15194; 

з) ISO 15194; 

и) ДСТУ EN ISO 17511; 

к) ДСТУ EN ISO 15189; 

л) ДСТУ OIML D 18, 

м) ДСТУ OIML D 20; 

н) Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що 

перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів. 

8.4.3 Визначення придатності референтних матеріалів для застосування 

при проведенні повірки законодавчо регульованих ЗВТ провадиться з 

урахуванням відомостей, отриманих за розділом 8.3 цієї Інструкції. 

8.4.4 Дослідження придатності референтних матеріалів які розробник 

призначає для включення до розроблюваної ним методики повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ, передбачає проведення: 

- дослідження на основі поданих розробником обґрунтувань, 

відомостей, матеріалів і документів правильності встановлення вимог до 

метрологічних властивостей референтного матеріалу, визнаних необхідними 

для забезпечення для забезпечення точності повірки законодавчо 

регульованого ЗВТ; 

- дослідження відповідності значень сертифікованих властивостей 

пропонованого референтного матеріалу і характеристик невизначеності 

вимогам, визнаним необхідними для забезпечення необхідної точності під 

час проведення повірки законодавчо регульованого ЗВТ. 

8.4.5 Дослідження придатності референтних матеріалів, які 

підприємства застосовують під час проведення ними повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, включає здійснення: 

- перевіряння відповідності супроводжувального документу 

референтного матеріалу вимогам ДСТУ-Н ISO Guide 31, у тому числі, але не 

обмежуючись цим, наявності значень сертифікованих властивостей 
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референтного матеріалу і характеристик невизначеності (похибки), 

відомостей щодо однорідності матеріалу, простежуваності та гарантованого 

виробником терміну придатності референтного матеріалу; 

- дослідження відповідності зазначених у сертифікаті чи іншому 

супроводжувальному документі значень характеристик референтного 

матеріалу вимогам, встановленим застосовуваною підприємством методикою 

повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. 

8.4.6 При здійсненні оцінювання придатності референтних матеріалів, 

які мають застосовувати (застосовують) під час проведення ними повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ, необхідно враховувати також нижче 

викладені загальні вимоги: 

а) референтний матеріал повинен мати задокументовано підтверджену 

метрологічну простежуваність до еталона чи іншої відповідної опори 

(визнаної основи для порівняння), як це рекомендовано ДСТУ-Н ISO Guide 

35 і ДСТУ ISO/IEC 17025; 

б) оцінювання Науково-методичним центром ССЗ компетентності 

виробника референтного матеріалу включає аналіз відомостей відомості та 

документи виробника, що підтверджують його компетентність, а саме 

наявність акредитації виробника за ДСТУ-Н ISO Guide 34; ISO 17034; ДСТУ 

ISO/IEC 17025; ДСТУ EN ISO 15189; 

в) референтний матеріал повинен мати матрицю, наближену до об'єкта 

вимірювань, оскільки використання неправильної матриці може давати 

неправильний результат; 

г) індикативне значення не можна використовувати як опору для 

порівняння у ланцюгу простежуваності; 

д) імпортовані з країн ЄС вироби in vitro діагностики мають 

відповідати вимогам Regulation (EU) 2017/746 Of the European Parliament and 

of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing 

Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA 

relevance) (Регламент ЄС 2017/746 Європейського Парламенту та Ради від 5 

квітня 2017 року про діагностичні медичні вироби in vitro та про скасування 

Директиви 98/79/ЄС та Рішення Комісії 2010/227/ЄС). 

е) сертифікат референтного матеріалу може містити інструкції щодо 

використання за призначенням і обмеження у використанні матеріалу. 

8.4.7 У За рішенням Науково-методичного центру ССЗ може бути 

розглянута доцільність і необхідність проведення додаткових теоретичних і 

експериментальних досліджень і визначення вимог до них, необхідних для 

забезпечення необхідної достовірності результатів визнання придатності 

референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки 
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законодавчо регульованих ЗВТ. Такі дослідження мають провадитися за 

програмою, затвердженою Науково-методичним центром ССЗ. 

 

8.5 Узагальнення результатів дослідження і формулювання 

висновку щодо придатності/непридатності референтних матеріалів для 

застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

8.5.1 Отримані вище за підсумками перевіряння дані, що стосуються 

питань визначення придатності референтних матеріалів для застосування під 

час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, узагальнюють і 

заносять до Відомостей аналізу відповідності придатності референтних 

матеріалів для застосування під час проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ за формою, наведеною у Додатку В. 

8.5.2 Визначення придатності референтних матеріалів для застосування 

під час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ Науково-

методичний центр ССЗ здійснює методом співставлення/порівняння, 

отриманих в результаті досліджень фактичних атрибутів і значень 

характеристик, зазначених в наданих замовником сертифікатах (паспортах) 

референтних матеріалів: 

а) під час розроблення методик повірки – з вимогами до значень 

характеристик референтних матеріалів і їх невизначеностей, які розробник 

методики повірки вважає за необхідне встановити в методиці для 

забезпечення точності повірки; 

б) при застосуванні методик повірки підприємством – з вимогами до 

значень характеристик застосовуваних референтних матеріалів, 

встановленими методиками повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 

8.5.3 Результати визначення придатності референтного матеріалу для 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ вважаються позитивними, якщо 

характеристики референтного матеріалу пропонованого (чи застосовуваного) 

для повірки законодавчо регульованих ЗВТ забезпечують необхідну точність 

під час проведення повірки (чи відповідають встановленим вимогам) за 

методикою повірки законодавчо регульованих ЗВТ). 

8.5.4 Формулювання висновку і оформлення результатів визначення 

придатності референтних матеріалів для застосування під час проведення 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 

Проведення визначення придатності референтних матеріалів 

завершується складанням висновку, оформленого в письмовому виді. 

При формулюванні висновку мають бути взяті до уваги: 

- підстави, відповідно до яких необхідна процедура визначення 

придатності референтних матеріалів для застосування під час проведення 
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повірки законодавчо регульованих ЗВТ (далі – визначення придатності 

референтних матеріалів); 

- наданий для визначення придатності референтних матеріалів 

комплект документів; 

- фактичні дані, отримані за підсумками перевіряння відповідності; 

- висновки з визначення придатності референтних матеріалів в цілому. 

8.5.5 За результатами проведених досліджень з визначення придатності 

референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ має бути установлено: 

1.___________________________________________________________________________ . 
(висновки за результатами перевіряння відповідності комплекту документів, поданих замовником) 

2. ___________________________________________________________________________ . 
(висновки за результатами перевіряння відповідності найменування і нормованих значень метрологічних 

характеристик, наведених у документі референтного матеріалу, вимогам до розроблення чи застосування методики 

повірки законодавчо регульованих ЗВТ) 

3. ___________________________________________________________________________ . 
(висновки за результатами визначення відповідності пропонованих до застосування, чи застосовуваних при 

здійсненні повірки законодавчо регульованих ЗВТ референтних матеріалів вимогам національних і міжнародних 

стандартів та інших нормативних документів до операцій і умов їх виготовлення і застосування) 

4. ___________________________________________________________________________ . 
(висновки за результатами перевіряння простежуваності пропонованих до застосування, чи застосовуваних при 

здійсненні повірки законодавчо регульованих ЗВТ референтних матеріалів) 

5. ___________________________________________________________________________ . 
(висновки за результатами перевірки компетентності виробників пропонованих до застосування, чи 

застосовуваних при здійсненні повірки законодавчо регульованих ЗВТ референтних матеріалів) 

 

8.6 Підстави для відмови 
8.6.1 Підставами для відмови у визнанні референтних матеріалів 

придатними для застосування під час проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ є: 

- подання науковим метрологічним центром, метрологічним центром, 

повірочною лабораторією неповного пакета документів, необхідних для 

одержання Висновку; 

- виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних 

відомостей; 

- негативний висновок за результатами проведених досліджень з 

визначення придатності референтних матеріалів для застосування під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. 

8.6.2 Негативний експертний висновок Науково-методичного центру 

ССЗ або відмова замовника від отримання висновку Науково-методичного 

центру ССЗ жодним чином не обмежує вільне застосування його 

референтних матеріалів, окрім проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ відповідно до статті 3 Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність». 
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8.7 Оформлення результатів визначення придатності 

За результатами здійсненого перевіряння відповідності встановленим 

вимогам Науково-методичний центр ССЗ приймає рішення щодо 

придатності/непридатності референтного матеріалу для застосування під час 

проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та надає замовнику 

відповідний висновок за формою, наведеною у додатку Г. 

 

9. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ 

ВИСНОВКУ 

 

9.1 У випадку незгоди з негативним висновком Науково-методичного 

центру ССЗ Замовник може подати до Науково-методичного центру ССЗ 

мотивоване заперечення проти Висновку щодо непридатності цього 

референтного матеріалу для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ. 

9.2 Результати розгляду заперечення та відповіді замовника, якщо вони 

визнані Науково-методичним центром ССЗ умотивованими, враховуються 

при складанні Висновку за результатами визначення придатності 

референтного матеріалу для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ. 

9.3 Під час розгляду заперечення проти виданого негативного висновку 

Науково-методичного центру ССЗ встановлюється, чи є воно мотивованим, а 

саме: 

- чи доводять вимоги заперечення викладені в ньому обставини; 

- чи містить заперечення докази, на підставі яких Висновок Науково-

методичного центру ССЗ не відповідає встановленим умовам визнання 

придатності для застосування під час проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ; 

- чи додано до заперечення документи, зазначені в ньому як докази 

наявності викладених у запереченні обставин; 

- чи підтверджують додані до заперечення документи наявність 

викладених у запереченні обставин. 

9.4 Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, 

що викладені в ньому вимоги є мотивованими у повному обсязі, після 

перегляду у кінцевому висновку зазначається: «З урахуванням у повному 

обсязі заперечення, оскільки в ньому викладено обставини, що 

обґрунтовують відповідність референтного матеріалу встановленим умовам 

визнання придатності для застосування під час проведення повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ. 
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9.5 Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, 

що викладені в ньому вимоги не є мотивованими в повному обсязі, до 

наданого негативного висновку за заявкою вноситься відповідний запис: 

«Заперечення проти Висновку Науково-методичного центру ССЗ повністю 

не враховано, оскільки воно не є мотивованим, а саме, викладені в ньому 

обставини не обґрунтовують вимоги заперечення та/або відсутні документи, 

зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин; 

та/або додані до заперечення документи не підтверджують наявності 

викладених у ньому обставин; та/або наведені в ньому докази не мають 

значення для розгляду заперечення». 
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Додаток А 
 

Форма Заявки 

на визначення придатності референтних матеріалів, що застосовуються при проведенні 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

 

 

 
До Науково-методичного центру  

Служби стандартних зразків складу  
та властивостей речовин і матеріалів 

ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»  
Генеральному директору  

_________________________ 

Вихідний № _______  від ___._____.20__ р. 

 

З А Я В К А  №_______ 
на визначення придатності референтних матеріалів, 

що застосовуються при проведенні повірки законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки 

 
 

 

     ______________      
(назва підприємства – заявника, код ЄДРПОУ) 

просить провести визначення придатності референтних матеріалів (стандартних 

зразків), що застосовуються при проведенні повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки. Оплату гарантуємо. 

Перелік методик повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

(групованих за видами вимірювань) зі зазначенням відповідних референтних матеріалів, 

використовуваних _________________________________________ під час проведення  
                                                                            (назва підприємства – заявника) 
повірки згідно з цими методиками, наведено у Додатку А до цієї Заявки. 

До Заявки додаються завірені підприємством: 

- копії методик повірки, або копії витягів вступних частин (що визначають 

найменування і сферу застосування) та розділів «Засоби повірки», «Підготовка до 

проведення повірки» і «Проведення повірки» зазначених у Додатку А, методик повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що регламентують 

застосування референтних матеріалів (Додаток Б); 

- копії сертифікатів (паспортів) на зазначені у Додатку А референтні матеріали 

(Додаток В); 

Оперативний зв’язок за цією Заявкою просимо підтримувати з уповноваженим 

співробітником ___________ , посада ___________ ,  тел.: __________, e-mail: ________ . 
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Продовження Додатку А 
Наші реквізити: 

 

Замовник Назва підприємства-заявника 

В особі Директора (П.І.Б. повністю), що діє 

На підставі Статуту / або довіреності 

Наші реквізити Вулиця, будинок, офіс, місто, поштовий індекс 

 Р/р ХХХХХХХХХХХХХХ у ПрАТ «ХХХХбанк» м. ХХХХХ, 

 МФО ХХХХХХ, Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ, 

 ІПН ХХХХХХХХХХХХ, свідоцтво № ХХХХХХХХ 

 

Керівник підприємства _________________    ______________________ 
 (підпис)     (прізвище, ініціали) 

МП 

 
 

Додаток А  

до Заявки № ______ від _____ 20__ р. 

(обов’язковий) 

Перелік методик повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

що передбачають застосування референтних матеріалів, використовуваних 

__________________________________ при проведенні повірки  
                                                   (назва підприємства – заявника) 

 
№ 

п/ч 

Найменування, 

шифр 

документа 

на методику 

повірки ЗВТ 

(методика) 

Найменування 

вимірюваної 

величини і 

припустима 

похибка ЗВТ, 

що повіряється 

Встановлені методикою вимоги до застосовуваного РМ Вид і шифр 

документу на 

РМ, фактично 

застосо-

вуваний 

підприємством  

Фактичні 

умови 

зберігання РМ 

на 

підприємстві 

найменування та 

інтервал припустимих 

значень сертифікованої 

властивості РМ 

за методикою 

похибка чи 

невизначеність 

значення РМ, 

регламентовані 

методикою  

ідентифікатор 

(шифр, код) 

РМ, регламен-

тованого 

методикою 

Вид вимірювань — 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

Вид вимірювань — 

…        

 

 

Уповноважений співробітник, посада, __________  _____________  ___________ 
        (прізвище, ініціали)   (підпис)  

 

МП  
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Продовження Додатку А 

 

Додаток Б  

до Заявки № ____ від _____ 20_ р. 

(обов’язковий) 

 

Копії доданих до Заявки методик повірки, або копії витягів вступних частин (що 

визначають найменування і сферу застосування) та розділів «Засоби повірки», 

«Підготовка до проведення повірки» і «Проведення повірки» методик повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що регламентують 

застосування референтних матеріалів: 

1. ______________________________________________________________на ___ стор. 

2. ______________________________________________________________на ___ стор. 

3. ______________________________________________________________на ___ стор. 

3. ______________________________________________________________на ___ стор. 

…________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Уповноважений співробітник, посада, __________  _____________  ___________ 
        (прізвище, ініціали)   (підпис)  
 

МП  

 

 

Додаток В  

до Заявки № ______ від _____ 20_ р. 

(обов’язковий) 

Копії доданих до Заявки сертифікатів (паспортів) на референтні матеріали 

(для референтних матеріалів закордонного виробництва – із додаванням текстів перекладу 

документів українською мовою): 

1. ______________________________________________________________на ___ стор. 

2. ______________________________________________________________на ___ стор. 

3. ______________________________________________________________на ___ стор. 

…________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Уповноважений співробітник, посада, _________  _____________  __________ 
        (прізвище, ініціали)   (підпис)  

 

МП  
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Додаток Б 

 
Форма Відомості комплектності документів і матеріалів, доданих до Заявки на визначення придатності референтних матеріалів,  

застосовуваних при проведенні повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

 

Відомість комплектності документів і матеріалів,  

доданих до Заявки на визначення придатності референтних матеріалів,  

застосовуваних при проведенні повірки законодавчо регульованих ЗВТ 

Назва підприємства–заявника: ________________________________ 

Дата отримання пакету документів: __.__.20__ р. 

№ 

п/ч 

Найменування, шифр 

документа на методику 

повірки 

Наявність копії методики повірки 

(копій витягів розділів методик) 
Наданий документ РМ 

Примітка Зауваження 
вступна 

частина 

засоби 

повірки 

підготовка 

до повірки 

проведення 

повірки 

Вид 

документу 

Найменування, шифр 

(реєстраційний номер) і 

категорія (вид) РМ 

          

          

3          

4          

5          

…          
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Додаток В 
 

Форма Вiдомості визначення придатності референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки 

 

Вiдомiсть визначення придатності референтних матеріалів для застосування  

під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

в ________________________________________________________________________________________ 
 (назва підприємства – заявника) 

 

Найменування, 
шифр 

документа 
на методику 

повірки 
(методика) 

Найменування 
вимірюваної 

величини 
(характеристики) 

за методикою 
за документом 

на РМ 

Так

/ні 

Значення 
величини 

(характеристики) 
РМ 

за методикою 
за документом 

на РМ 

Так

/ні 

Похибка чи 
невизначеність 
сертифікованого 

значення 

за методикою 
за документом 

на РМ 

Так

/ні 

Тип 
документу 

на РМ 

Шифр, 
категорія РМ: 

за методикою 
за документом 

на РМ 

Так

/ні 

Відомості 
щодо 

простежу-
ваності 
значень 

РМ 

Виробник 
РМ, його 
компе-

тентність 

Умови 
зберігання РМ: 

за докумен-
том на РМ 

на підприємстві 

Так

/ні 

Термін 
придатності 

РМ 
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Додаток Г 
 

Форма Висновку, складеного за результатами визначення придатності референтних 

матеріалів 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» 

(ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ») 

------------------------------------------------------------------- 

Науково-методичний центр Служби стандартних зразків складу та властивостей 

речовин і матеріалів 

(Науково-методичний центр ССЗ) 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Заступник генерального директора 

з науково-метрологічної роботи 

ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» 

 

______________________________ 

 

«____» __________ 20__ р. 

 

 

ВИСНОВОК, 

складений за результатами визначення придатності референтних матеріалів, 

які застосовує  _______________________________________________ 
                                                                                                        (назва підприємства – заявника) 

 при проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 
 

«___» __________ 20__ року       №  _________/20__ 
(дата видання документа)       ( номер документа/рік видачі) 

1. Підстави для здійснення процедури визначення придатності референтних 

матеріалів (референтних матеріалів, стандартних зразків, засобів in vitro діагностики і 

інших засобів забезпечення і контролю точності) для застосування під час проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки: 

a) «Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», затверджений 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016 № 193; 

b) Заявка (лист-замовлення) _____________________________________________ 
                                                                                                                                     (назва підприємства – заявника) 

від « ___ » ______ 20 __ року № _______________. 

2. Науково-методичний центр ССЗ виконав визначення придатності референтних 

матеріалів для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки згідно наступної нормативної документації: 

a) ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. 

Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності; 
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b) ISO Guide 31:2015 Reference materials. Contents of certificates, labels and 

accompanying documentation (Референтні матеріали. Зміст сертифікатів, етикеток і 

пов`язаної документації); 

c) ДСТУ ISO 17034:201_ Загальні вимоги до компетентності виробників 

референтних матеріалів (ISO 17034:2016, IDT); 

d) ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних 

та калібрувальних лабораторій; 

e) ISO 15194: 2009 In vitro diagnostic medical devices – Measurement of quantities in 

samples of biological origin – Requirements for certified reference materials and the content of 

supporting documentation (Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин 

у біологічних пробах Вимоги до сертифікованих референтних матеріалів і змісту 

супровідної документації); 

f) ДСТУ EN ISO 17511:2015 Метрологічна простежуваність значень, приписаних 

калібраторам і контрольним матеріалам; 

g) ДСТУ EN ISO 15189:2015 Медичні лабораторії. Вимоги до якості та 

компетентності; 

h) ДСТУ OIML D 20: 2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів 

вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDT); 

i) Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів", затверджений 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016 № 193; 

k) СОУ РМ НЯ/00.209:2019 Інструкція з визначення придатності референтних 

матеріалів для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки. 

3. Визначення придатності референтних матеріалів для застосування при 

проведенні повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки здійснено з 

урахуванням наступних відомостей: 

a) документа на методику повірки; 

b) характеристики РМ (за методикою та за документом на РМ); 

c) призначення РМ (за методикою та за документом на РМ); 

d) матриці РМ — сукупності компонентів РМ за виключенням вимірюваного 

компонента – аналіта (за методикою та за документом на РМ)*; 

e) комутабельності РМ (за методикою та за документом на РМ)*; 

f) сертифікованого значення характеристики (за методикою та за документом на 

РМ); 

g) похибки (невизначеності) сертифікованого значення (за методикою та за 

документом на РМ); 

h) типу документу на РМ; 

i) шифру, категорії РМ (за методикою та за документом на РМ); 

j) простежуваності значень РМ; 

k) виробника РМ, наявності підтвердженої компетентності; 

l) терміну придатності РМ; 

m) умов зберігання РМ. 
_______________________________________________ 

* зірочкою позначені характеристики РМ, обов’язкові для визначення придатності 

референтних матеріалів виробів in vitro діагностики. 
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4. Визначення придатності здійснювали методом співставлення фактичних 

характеристик і властивостей застосовуваних референтних матеріалів з вимогами до цих 

характеристик і властивостей, які встановлені методиками повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки. 

5. При визначенні придатності були проведені: 

5.1. Перевіряння відповідності комплекту поданих документів установленим 

вимогам для проведення визначення придатності референтних матеріалів проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 

5.2. Дослідження відповідності засвідчених у документі референтного матеріалу 

шифру, категорії РМ та найменування, сертифікованого значення і невизначеності 

(похибки) сертифікованої властивості РМ, вимогам методики повірки законодавчо 

регульованого засобу вимірювальної техніки. 

5.3. Дослідження відповідності застосовуваних при здійсненні повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки референтних матеріалів вимогам 

національних і міжнародних стандартів та іншої нормативної документації до їх 

виготовлення і застосування. 

5.4. Дослідження простежуваності референтних матеріалів, застосовуваних при 

здійсненні повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 

5.5. Перевіряння компетентності виробників застосовуваних при здійсненні 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки референтних матеріалів. 

5.6. Перевіряння відомостей щодо терміну придатності та відповідності умов 

зберігання РМ на підприємстві вимогам документу на РМ. 

6. На підставі результатів проведених досліджень з визначення придатності 

референтних матеріалів для застосування під час проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки встановлено наступне: 

6.1. Перелік референтних матеріалів, визначених придатними для застосування під 

час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

наведено у Додатку А. 

6.2. Відмовлено в визнанні придатності для застосування під час проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на підставі 

__________________________ (за наявності), наведено у Додатку Б. 

7. У процесі проведення випробувань відмічено недоліки (за наявності) __________ 

Додатки: 

 

 Директор Наукового центру законодавчої  

метрології, міжнародного співробітництва та 

інформаційних технологій (НЦ-4) 

__________________ ______________ 

Визначення придатності здійснив(ла),  ___________ _________________ , 

_______________________    (підпис)  (прізвище) 

(посада)        ____  ____________ 20__ р. 
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

З Інструкцією ознайомлений: 
 

П.І.Б Посада Дата Підпис 
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ЛИСТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
 

Номер зміни Дата введення  

в дію 

Номер 

зміненого пункту 

ПІБ особи, яка 

зробила запис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


