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ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ З ЯКОСТІ 
 

Орган з сертифікації ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» (далі ОС) є приватним, невідомчим 
органом з сертифікації. 

Метою діяльності ОС є надання усім зацікавленим організаціям послуг з сертифікації 
систем управління у визначеній сфері діяльності відповідно до правил і процедур системи оцінки 
відповідності/сертифікації. 

 
Зважаючи на встановлену стратегічну місію, керівництво ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» 

вважає, що її виконання можливе лише за досягнення таких основних цілей з якості: 
- гарантування замовникам високого рівня якості проведення сертифікації систем 

управління та отримання обґрунтованих, неупереджених, достовірних результатів 
сертифікації; 

- задоволення потреб замовників у проведенні та одержанні ними об’єктивної, 
кваліфікованої експертизи відповідності сертифікації вимогам національних і міжнародних 
стандартів та політик; 

- офіційне підтвердження органами з акредитації відповідності ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ 
СЕРТИФІК» вимогам ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2015; 

- досягнення і підтримка у ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» рівня кваліфікації та організації 
діяльності, компетентності і незалежності, які б відповідали вимогам і очікуванням замовників, 
що є основою досягнення стану, коли рівень невідповідної роботи з сертифікації, відмов, 
рекламацій та скарг замовників прагнутиме до 0% від загальної кількості виконаних робіт з 
сертифікації. 

Керівництво ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» гарантує, що діяльність з досягнення 
стратегічних цілей та цілей з якості буде базуватися на виконанні таких принципів: 

- створення оптимальних умов для залучення всього персоналу ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ 
СЕРТИФІК» до діяльності з управління, формування стійкого усвідомлення обґрунтованості та 
важливості персональної діяльності та її результатів в досягненні цілей організації; 

- ознайомлення всього персоналу з Політикою з якості та документацією СУ, дотримання її 
під час своєї діяльності, що є основою виконання персоналом всіх встановлених вимог під час 
проведення робіт з сертифікації;  

- проведення робіт з сертифікації у відповідності до вимог чинних міжнародних, 
національних та регіональних НД, вимог встановлених замовниками; 

- використання всіх можливих засобів для забезпечення унеможливлення зовнішнього та 
внутрішнього, фінансового та будь-якого іншого впливу на персонал, що проводить випробування, 
і може вплинути на достовірність отриманих результатів з сертифікації; 

- формування інформаційного простору, який би забезпечував обмін інформацією про 
результативність функціонування системи управління на всіх організаційних рівнях ТОВ 
«ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК». 

 
Цим документом зобов’язую працівників ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» здійснювати свою 

діяльність  для досягнення цілей організації лише на основі належної сертифікаційної практики, 
вимог діючого законодавства та замовників, підтримуючи та поліпшуючи якість робіт з 
сертифікації: 

Неупередженість:  
розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації систем 

управління ОС регулює конфлікт інтересів і забезпечує об’єктивність своєї діяльності: 

- ОС визначає, аналізує та документує загрози своєї неупередженості і робить всі 
необхідні дії для їх усунення чи зменшення;  

- ОС виступає як орган, незалежний від організації, яка є об'єктом сертифікації системи 
управління; 

- ОС виключає будь-яку можливість адміністративного, комерційного, фінансового і 
іншого тиску, з метою вплинути на об'єктивність результатів сертифікації; 

- ОС виключає будь-які види діяльності, які можуть вплинути на неупередженість його 
діяльності; 

- ОС виконує роботи у суворій відповідності з вимогами чинних нормативних документів; 

- ОС забезпечує і контролює відсутність особистої фінансової зацікавленості 
співробітників в результатах сертифікації; 

- ОС у своєму складі створив спеціальній комітет, одним з основних завдань якого є 
забезпечення неупередженості. 

Компетентність: 
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- ОС забезпечує достатній склад компетентного персоналу, що має відповідну освіту, 
спеціальну підготовку, необхідний досвід для проведення робіт з сертифікації систем управління, 
які забезпечують довіру, на високому рівні, відповідно до визначеної сфери діяльності. 

Відповідальність: 

- ОС при ухваленні рішень ґрунтується на достатніх об'єктивних свідоцтвах 
відповідності (або невідповідності) і забезпечує, щоб на рішення не впливали інші інтереси і інші 
сторони, зокрема, у разі прийняття рішення щодо призупинення, скасування або скорочення сфери 
сертифікації.  

Відкритість: 

- з метою забезпечення впевненості у чесності та достовірності сертифікації ОС 
забезпечує рівний доступ зацікавлених сторін до інформації щодо процесів аудиту та 
сертифікації систем управління, стану сертифікації системи управління будь-якої організації 
шляхом розміщення інформації на веб-сайті організації або надання інформації на запит. 

Конфіденційність: 

- з метою отримання привілейованого доступу до інформації, яка потрібна для 
адекватної оцінки відповідності вимогам сертифікації ОС бере на себе зобов'язання забезпечувати 
конфіденційність всієї інформації, одержаної чи створеної при проведенні робіт із сертифікації. 

Зберігання зареєстрованих даних: 

- ОС забезпечує зберігання записів щодо сертифікації протягом часу, що дорівнює 
тривалості поточного циклу сертифікації плюс один повний цикл з обмеженням доступу до них 
та дотриманням умов конфіденційності.  

Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації: 

- з метою утримання від подальшого рекламування сертифікації систем управління 
заявником, ОС на запит будь-якої сторони чітко повідомляє про статус сертифікованої системи 
управління якістю заявника: призупинена, скасована або скорочена. 

Реагування на скарги: 

- з метою збереження довіри до сертифікаційної діяльності та захисту органу з 
сертифікації систем управління, його заявників та інших користувачів сертифікації від помилок, 
упущень або неналежної поведінки ОС забезпечує ефективне реагування на скарги та апеляції 
заявників стосовно сертифікації систем управління і, в разі визнання їх обґрунтованими, вживає 
відповідні заходи для їх вирішення. 

Ризик - орієнтований підхід: ОС приймає до уваги та мінімізує ризики, пов'язані з 
наданням компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації. 
 

Керівництво та персонал ОС ТОВ «ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» впевнені, що співпраця з ОС ТОВ 
«ІМПЕРІУМ СЕРТИФІК» справдить очікування всіх замовників щодо достовірності результатів 
сертифікації, їх кваліфікованої експертизи, забезпечить лише позитивні емоції та закладе 
підґрунтя до подальшої довготривалої ділової співпраці. 

 


