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Об’єкт дослідження – оцінювання придатності методик вимірювань, що
використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під час
контролю стану навколишнього природного середовища.
Мета роботи – забезпечення єдності та необхідної точності результатів
вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під
час контролю стану навколишнього природного середовища, шляхом
розроблення нормативного документу Державної екологічної інспекції України
СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища» та впровадження її у вимірювальні підрозділи
територіальних органів Державної екологічної інспекції України.
Актуальність НДР зумовлено проблемою довіри до вимірювальної
інформації про стан об’єктів довкілля та джерел їх забруднення; необхідністю
захисту споживачів цієї інформації, зокрема, органів виконавчої влади від
наслідків неправомірних управлінських рішень, прийнятих із використанням
недостовірних результатів вимірювань.
Метод досліджень – аналітичний огляд існуючих національних та
міжнародних

документів

з

питань

оцінювання

придатності

методик

вимірювань.
Розроблено проект нормативного документу Державної екологічної
інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану
навколишнього природного середовища».
Розроблений проект СОУ включає:

- основні етапи валідації методів вимірюванння та вимоги до них;
- вимоги до розрахунку метрологічних характеристик методів
вимірювання;
- рекомендації щодо верифікації та валідації методів вимірювання для
різних випадків.
Виконана НДР має суттєве значення для забезпечення:
- достовірності вимірювальної інформації щодо показників стану
навколишнього

природного

середовища,

насамперед

концентрацій

забруднюючих речовин в об’єктах довкілля та джерелах їх забруднення,
отриманої під час здійснення контролю та моніторингу, яка підпадає під сферу
законодавчо регульованої метрології;
- наближення практики вимірювальних підрозділів територіальних
органів Державної екологічної інспекції України до стандартів ЄС.
Розроблюваний СОУ буде використано вимірювальними підрозділами
Державної екологічної інспекції України в складі з іншими документами
системи управління вимірюваннями для:
- забезпечення сталого функціонування системи управління;
- підготовки персоналу до виконання робіт відповідно до вимог системи
управління та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 і ДСТУ ISO 10012:2005;
- удосконалення та впорядкування діяльності із забезпечення якості;
- підтвердження відповідності системи управління вимогам відповідних
стандартів.
Впровадження цього нормативного документу Державної екологічної
інспекції України сприятиме
- підвищенню достовірності вимірювальної інформації щодо показників
стану навколишнього природного середовища;
- ефективності контролю та моніторингу;
- створенню підгрунтя для напрацювання та впровадження правильних
управлінських рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища
та екологічної безпеки.
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул.. Бакуліна, 6
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ВСТУП
Основною метою будь-якого експериментального дослідження, зокрема
хімічного аналізу, є отримання інформації про об'єкт.
Щоб отримувати достовірну вимірювальну інформацію про об'єкт
досліджень дуже важливо мати надійний вимірювальнй інструмент, а саме
відповідний аналітичний метод; його вибирають з числа наявних або
розробляють спеціально. В обох випадках потрібно оцінити, чи відповідає
метод поставленій задачі. Добра практика вимірювальних лабораторій повинна
обов'язково передбачати процедуру перевірки придатності методу, наявність
такої процедури є однією з основних вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1].
Валідація це процес визначення деяких ключових характеристик методу, за
допомогою яких можна підтвердити, що даний метод у разі правильного його
застосування дає результати, відповідні цільовим призначенням. Іншими
словами, це перевірка можливості використовувати метод для тих чи інших
досліджень. У деяких нормативних документах замість терміна «валідація»
іноді використовують термін «оцінка придатності методик». Згідно з ДСТУ
ISO/IEC 17025:2017 [1] «Валідація це верифікація того, що зазначені вимоги є
відповідними для цільового використання». При цьму під верифікацією мається
на увазі надання об'єктивних доказів того, що даний об'єкт (у нашому випадку
метод, методика вимірювань) відповідає встановленим вимогам. Таким чином,
валідація

– надання об'єктивних

доказів того, що метод

відповідає

встановленим вимогам до його цільового використання, а саме для отримання
достовірної вимірювальної інформації про характеристики досліджуваного
об'єкту.
Процедура валідації застосовується до методів, які можуть бути викладені
у вигляді методик, процедур, державних стандартів тощо. Тому у цьому звіті
терміни «метод вимірювань» і «методика вимірювань» розглядаються як
тотожні.
Проводити валідацію методу необхідно у разі коли дані щодо його
метрологічних характеристик відсутні, або ймовірно можуть відрізнятися від

встановлених у стандартизованому методі внаслідок його модифікації або
нетрадиційного застосування. В ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] вказано, що
лабораторія повинна валідувати нестандартизовані методи, методи, розроблені
лабораторією, та стандартизовані методи, які використовуються в інший ніж
передбачено спосіб або модифіковані.
Детальних вимог до об'єму досліджень з валідації методик у [1] не
зазначається, але сказано, що валідація має бути настільки масштабною,
наскільки це необхідно для задоволення потреб даного застосування або
області застосування.
Існують певні рекомендації з валідації методик, встановлені міжнародними
організаціями. Вони необхідні для того, щоб розробники нових методик
визначали подібні характеристики методик і, як результат, щоб дві різних
методики одного призначення можна було порівняти. Це спрощує вибір
методики для конкретного дослідження.
Як зазначено в [1], валідація може охоплювати процедури відбору зразків,
обробку та транспортування зразків випробування або калібрування.
Прийоми, що використовуються для валідації методу, можуть бути одним
із або комбінацією таких:
- калібрування або оцінювання зміщення вимірювання та прецизійності з
використанням вихідних еталонів або стандартних зразків;
- систематичне оцінювання чинників, що впливають на результат;
- перевірка стійкості методу шляхом зміни регульованих параметрів, таких
як температура інкубатора, об’єм дози;
- порівняння з результатами, отриманими за іншими валідованими
методами;
- міжлабораторні порівняння;
- оцінка невизначеності результатів вимірювань на основі розуміння
теоретичних принципів методу та практичного досвіду роботи з відбору проб
або методу випробування.

Деякі характеристики методики і її принципову придатність для
використання можна визначити в одній лабораторії. Така валідація називається
внутрішньої і, як правило, проводиться одним аналітиком за допомогою одного
і того самого обладнання. Як результат такої валідації можна отримати дані про
повторюваність

(збіжність)

і

внутрішньо

лабораторну

(щоденну)

відтворюваність результатів вимірювань.
Для того щоб виявити, чи зможуть інші аналітики отримати такі самі
результати у разі використанні тієї самої методики, використовується валідація
шляхом порівняльної верифікації. Її проводять у двох-трьох лабораторіях.
Найтриваліший і складний процес це міжлабораторна валідація. При
цьому необхідно отримати результати як мінімум у восьми лабораторіях, проте
бажаним є участь в міжлабораторних дослідженнях дванадцяти- п'ятнадцяти
лабораторій. Організатор міжлабораторних досліджень надає для перевірки
методики знеособлені робочі зразки і стандартні зразки. Цей процес дозволяє
визначити всі необхідні робочі характеристики методики, включаючи
міжлабораторну відтворюваність результатів вимірювань.
Повторну валідацію проводять для вже валідованих методик, якщо
умови, для яких вони були розроблені, змінилися. Повторна валідація дозволяє
підтвердити, що в нових умови метод як і раніше ефективний.
Актуальність роботи пов’язано з проблемою довіри до вимірювальної
інформації про стан об’єктів довкілля та джерел їх забруднення; необхідністю
захисту споживачів цієї інформації, зокрема, органів виконавчої влади від
наслідків неправомірних управлінських рішень, прийнятих із використанням
недостовірних результатів вимірювань, реалізацією євроінтеграційних прагнень
України щодо питань оцінювання якості результатів вимірювань. Валідація
методик вимірювань є однією з необхідних і обов’язкових процедур для
вимірювальних лабораторій згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] і
ДСТУ ISO 10012:2005 [2].
Мета роботи полягає у забезпеченні єдності та необхідної точності
результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої

метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища,
шляхом розроблення нормативного документу Державної екологічної інспекції
України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища» та впровадження її у вимірювальні підрозділи
територіальних органів Державної екологічної інспекції України.
Для досягнення мети виконано наступні завдання:
вивчено та проаналізовано нормативно-методичну базу, переважно
міжнародні та європейські стандарти, керівні документи, з питань оцінювання
придатності методик вимірювання із метою досягнення необхідного рівня
відповідності розроблюваного документу світовому досвіду та практиці;
визначено основні вимоги до валідації методик вимірювань;
визначено різні шляхи валідації методик вимірювань;
розроблено

приклади

приклади

валідації

конкретних

методик

вимірювань;
розроблено проект нормативного документу Державної екологічної
інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану
навколишнього природного середовища» (далі – нормативний документ).
Розроблюваний нормативний документ призначено для імплементації
вимірювальними підрозділами територіальних органів Державної екологічної
інспекції України (далі – ВП ДЕІ) для вирішення таких завдань:
- валідації методик вимірювань і оцінювання характеристик якості
результатів вимірювань із урахуванням сучасних міжнародних підходів,
- підготовки персоналу ВП ДЕІ до виконання робіт із оцінювання
придатності методик вимірювань (валідації, верифікації),
- удосконалення та впорядкування діяльності ВП ДЕІ із забезпечення
якості,
- забезпечення сталого функціонування системи управління в ВП ДЕІ,

що дасть підґрунтя для підтвердження своєї кваліфікації щодо
проведення

вимірювань

для

цілей

моніторингу

стану

навколишнього

природного середовища і контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства (сфера законодавчо регульованої метрології) шляхом акредитації
за міжнародними правилами, встановленими ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] і
ДСТУ ISO 10012:2005 [2].
Впровадження цього нормативного документу сприятиме
- підвищенню достовірності вимірювальної інформації щодо показників
стану навколишнього природного середовища;
- ефективності контролю та моніторингу;
- створенню підгрунтя для напрацювання та впровадження правильних
управлінських рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища
та екологічної безпеки.
Роботу виконано на підставі:
Тематичного плану прикладних наукових досліджень на 2019-2021
науково-дослідної

установи

«Український

науково-дослідний

інститут

екологічних проблем» (п. 17);
пропозицій Державної екологічної інспекції України, лист № 2/7-4-885
від 17.02.2019.
Технічне завдання та календарний план НДР розглянуто та ухвалено
Вченою Радою УКРНДІЕП.

1 ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО
ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ СОУ
«ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У СФЕРІ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ПІД ЧАС
КОНТРОЛЮ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА»
На глобальному рівні, вимірювання лежать в основі світової науки і
міжнародної торгівлі. З поняттям "вимірювання" нерозривно пов’язана така
властивість як "єдність вимірювань", яка дає основу для визначення
придатності результатів вимірювань до конкретного застосування; оцінювання
ризиків і управління на їх основі; співставлення та взаємного визнання
результатів вимірювань на регіональному, національному та міжнародному
рівнях. Епоха глобального ринку вимагає єдиного підходу в питаннях, зокрема,
вирішення

еколого-господарських

проблем,

встановлення

відповідності

технічним вимогам товарів і послуг тощо. Такий механізм передбачає, що
методи оцінювання якості результатів вимірювань повинні бути глобально
єдиними з тим, щоб вимірювання, проведені в різних країнах, можна було
порівняти за єдиними правилами. Саме це забезпечить взаємне визнання
результатів вимірювань.
Щоб

методика

забезпечення
призначенню,

якості
а

вимірювань

зайняла

вимірювальної

саме

гарантувала

достойне

місце

в

системі

відповідала

своєму

лабораторії

та

отримання

достовірних

результатів

вимірювань характеристик досліджуваного об’єкту, усталена міжнародна
практика передбачає для вимірювальних лабораторій процедуру валідації
методик вимірювань. Валідація методики вимірювання - це процедура
доведення, що реалізація методики за умов конкретної вимірювальної
лабораторії

відповідає

встановленим

вимогам.

Практика

валідаційних

експериментів дає розуміння суті методики вимірювань і усвідомлення
необхідності сурового дотримання її вимог. В результаті, під час наступної

експлуатації валідованої методики значною мірою знижується ймовірність
помилок.
Валідація методик є суттєва та необхідна частина роботи аналітичної
лабораторії. Більшість хіміків-аналітиків усвідомлюють її важливість, проте не завжди
розуміють, чому і коли її потрібно проводити і що саме для цього треба робити. Деякі
аналітики вважали, що валідація методу - це щось таке, що можна робити тільки у
співпраці з іншими лабораторіями, і, отже, її не проводили. Проясненню цього
питання посприяли вимоги таких стандартів, як ISO/IEC 17025 [1], ISO 15189 [3] та
ISO 15195 [4].
Передумовами розроблення проекту нормативного документу державної
екологічної

інспекції

України

СОУ

«Валідація

методик

вимірювань,

що

використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю
стану навколишнього природного середовища» є необхідність впровадження вимог
стандартів ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] та ДСТУ ISO 10012:2005 [2] до достовірності
результатів вимірювань, зокрема за рахунок використання методик вимірювань з
відомими метрологічними характеристиками. Для встановлення метрологічних
характеристик методик вимірювання проводять їх валідацію у спосіб, розроблений
лабораторії. Об’єм і номенклатура виконуваних валідаційних робіт мають відповідати
сфері застосування методики вимірювань і іншим встановленим до неї вимогам, при
цьому дотримуються балансу між запланованими витратами на валідацію методики і
отриманою від неї користю. Зазвичай, валідаційні дослідження повинні надати
мінімально достатню для підтвердження відповідності методу інформацію. В
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] зазначено, що:
- лабораторія повинна використовувати прийнятні методики та процедури для
здійснення всієї діяльності;
- лабораторія повинна перевірити, що вона може правильно застосовувати
методики ще до початку їх офіційного впровадження шляхом доведення того, що вона
може досягнути необхідну результативність;
- лабораторія повинна валідувати нестандартизовані методи, методи,
розроблені лабораторією, та стандартизовані методи, які використовуються в

інший ніж передбачено спосіб або модифіковані; валідація має бути настільки
масштабною, наскільки це необхідно для задоволення потреб даного
застосування або області застосування;
- валідація може охоплювати процедури відбору зразків, обробку та
транспортування зразків випробування або калібрування;
- прийоми, що використовуються для валідації методу, можуть бути
одним із або комбінацією таких: калібрування або оцінювання зміщення
вимірювання та прецизійності з використанням вихідних еталонів або
стандартних зразків; систематичне оцінювання чинників, що впливають на
результат; перевірка стійкості методу шляхом зміни регульованих параметрів,
таких як температура інкубатора, об’єм дози; порівняння з результатами,
отриманими за іншими валідованими методами; міжлабораторні порівняння;
оцінка невизначеності результатів вимірювань на основі розуміння теоретичних
принципів методу та практичного досвіду роботи з відбору проб або методу
випробування;
- якщо вносяться зміни до валідованого методу, вплив таких змін повинен
бути визначений і там, де вони впливають на початкову валідацію, повинна
бути проведена нова валідація методу;
- робочі характеристики валідованих методів, що використовуються за
призначенням, повинні відповідати потребам замовників та бути сумісними з
визначеними вимогами;
- робочі характеристики можуть включати, але не обмежуватися: діапазон
вимірювань,

точність,

невизначеність

результатів

вимірювання,

межу

виявлення, межу кількісного визначення, вибірковість методу, лінійність,
повторюваність або відтворюваність, стійкість до зовнішніх впливів або
перехресної чутливості до впливу матриці зразка чи об'єкта випробування та
зміщення вимірювання;
- лабораторія повинна зберігати наступні записи щодо валідації:
процедуру валідації, що була використана; специфікацію вимог; визначення
робочих характеристик методу; отримані результати; заяву про валідацію

методу, що деталізує його придатність до застосування за призначенням [1].
Таким чином, ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в достатній мірі специфікує
вимоги до валідації методик вимірювання.
Розроблення проекту нормативного документу державної екологічної
інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану
навколишнього природного середовища» відбувалось на підставі
Тематичного плану прикладних наукових досліджень на 2019-2021 роки
науково-дослідної

установи

«Український

науково-дослідний

інститут

екологічних проблем» за бюджетною програмою КПКВК 2701040 «Наукова і
науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів»;
Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року" від 28.01.2019 № 2697-VIIІ, розділ 2
[5];
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від
05.06.2014 № 1314-VII, стаття 7, частина 2 [6];
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до
компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій [1].

2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ
ПИТАНЬ ВАЛІДАЦІЇ МЕТОДИК ВИМІРЮВАНЬ
Під час кампанії з поширення у Великобританії належної практики
аналітичних вимірювань було сформульовано шість принципів, сукупність яких
утворює "правила найкращої лабораторної практики". Цими принципами, які
детально описано в окремій настанові [7], є такі:
1. "Аналітичне вимірювання повинно відповідати погодженим вимогам"
(тобто поставленій меті).
2. "Аналітичне вимірювання треба проводити за допомогою методів та
засобів, придатність яких для конкретного застосування було перевірено".
3. "Персонал, що виконує аналітичне вимірювання, повинен бути
достатньо кваліфікований та компетентний, щоб виконати поставлене
завдання" (та продемонструвати, що він може виконувати аналізування
належним чином).
4. "Необхідно регулярно проводити незалежне оцінювання технічних
показників роботи лабораторії".
5. "Результати аналізування, отримані в одній лабораторії, повинні бути
зіставні з результатами, отриманими в інших лабораторіях".
6. "Організації, що виконують аналітичне вимірювання, повинні мати
чітко визначені процедури контролювання та забезпечення якості".
Ці принципи було розвинуто і деталізовано в окремих і загальних
документах

різних

міжнародних

організацій:

зокрема

Міжнародної

електротехнічної комісії (IEC), Міжнародної організації зі стандартизації (ISO),
Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC),
Міжнародної організацієї акредитації лабораторій (ILAC), Міжнародного союзу
теоретичної і прикладної фізики (IUPAP), Міжнародного союзу теоретичної і
прикладної хімії (IUPAC), Міжнародної організації законодавчої метрології
(OIML), Міжнародної організації зі співробітництва в галузі простежуваності в
аналітичній хімії (CITAC), Європейської організації зі співробітництва в

аналітичній

хімії

(EURAHIM),

Європейської

федерації

лабораторій

(EUROLAB), тощо.
На початковому етапі процедура валідації (реалізації принципу № 2) отримала
розповсюдження в аналітичних вимірюваннях в харчовій і фармацевтичній
промисловостях, а потім увійшла у загально прийняту практику в других галузях.
Представники

хіміко-аналітичного

співтовариства

обґрунтовують

необхідність

валідації важливим містом хіміко-аналітичних вимірювань практично в усіх сферах
діяльності; їх, як правило, високою вартістю; частими випадками позовів та штрафів
внаслідок виникаючих розбіжностей між замовниками і виконавцями

щодо

достовірності отриманих результатів вимірювань. Впровадження процедури валідації
МВ є професійним обов’язком хіміка-аналітика, що зумовлено відповідальністю
перед замовниками, необхідністю формування довіри до результатів вимірювань і
інструментів їх отримання, зокрема методик вимірювань.
Валідація дає такі переваги:
- задоволення вимог замовника щодо точності і достовірності результатів
вимірювань;
- визнання результатів вимірювань на міждержавному рівні
- гарантування ефективності і безпеки використання продукції протягом усього
терміна її придатності;
- можливість здійснення експортних операцій тощо.

Першим розробленим документом з реалізації принципу № 2 було перше
видання Настанови EURACHEM для лабораторій з валідації методик [8].
У 2014 році відбулося друге видання цієї Настанови EURAHЕM [9], яке
було переведено українською мовою [10]. Це видання Настанови EURAHЕM є
відображенням відповідних змін у міжнародних стандартах та настановах.
По-перше, було переглянуто стандарти серії ISO 9000 [11, 12], які широко
застосовують як основу для систем керування якістю. Засадничі принципи цих
стандартів є невід'ємною частиною міжнародних стандартів та настанов з
оцінки відповідності, що встановлюють вимоги до компетентності лабораторій
[3, 4, 13 - 15], провайдерів перевірки кваліфікації [16 - 18] та виробників

стандартних зразків [19, 20]. У всіх цих документах підкреслено важливість
застосування валідованих методів.
По-друге, було розроблено або переглянуто деякі загальні або галузеві
настанови з валідації методів [21 - 31], ISO 13530 Настанови з аналітичного
контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води
прийнято в якості національного стандарту України [32]. Таким чином,
законодавство ЄС містить обов'язкові вимоги до аналітичного вимірювання у
багатьох галузях. Спроби міжнародного товариства уніфікувати номенклатуру
робочих характеристик методик вимірювань/випробувань, підходи до їх
визначення відображено у цілій низьці документів [33 - 37].
По-третє,

співтовариство

аналітиків доклало

чимало

зусиль

для

запровадження концепції невизначеності [38 - 42]. Наприклад, у документі
IUPAC "Гармонізовані рекомендації щодо валідації аналітичних методів в
одній лабораторії" (2002 р.) [43] було спрогнозовано, що "... у міру того як
непевність вимірів усе більше сприйматимуть як ключовий показник, що
характеризує як придатність для конкретного застосування, так і достовірність
результатів, хіміки-аналітики дедалі частіше проводитимуть валідацію методів
вимірювання для оцінювання непевності ...". Наразі різноманітні органи з
акредитації опублікували основні принципи та керівні документи, що
однозначно визнають можливість використання результатів валідації методів
для оцінювання непевності вимірів.
Окрім того, в цей період було суттєво переглянуто термінологію з
метрології з урахуванням особливостей хімічного та біологічного вимірювання
[44 - 52], зокрема "Міжнародний словник з метрології. Основні та загальні
поняття і відповідні терміни" (VIM) [44]. Попри те, що термінологія, яка
стосується валідації методів, ще далека від гармонізації, ситуація поліпшилася.
Також важливо, що VIM є директивним документом для лабораторій,
акредитованих, наприклад, відповідно до ISO/IEC 17025 та ISO 15189.
Таким чином, на даний час основним підсумовуючий документом з
питань валідації фізико-хімічних методів аналізу є друге видання Настанови

EURAHЕM [9], яке врахувало усі суттєві зміни у міжнародних стандартах та
настановах. У ньому приділено менше уваги термінам та визначенням. Замість
цього у Настанові дано посилання на VIM [44] та інші легко доступні джерела.
Окрім того, це видання доповнено інформацією про статистичне обґрунтування
для обчислення межі виявлення (Додаток B), дисперсійний аналіз (Додаток C)
та якісний аналіз (Додаток D).

3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО
ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ
СОУ «ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАНЬ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНОЇ
МЕТРОЛОГІЇ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»
Виходячи з передумов та актуальності розроблення нормативного
документу Державної екологічної інспекції України СОУ «Валідація методик
вимірювань, що використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
під час контролю стану навколишнього природного середовища», на підставі
аналітичного огляду міжнародних документів, що регламентують питання
валідації методів, маючи на меті досягнення необхідного рівня відповідності
розроблюваного документу міжнародним, в тому числі європейським нормам,
визначено номенклатуру і зміст основних вимог до розроблюваного документу:
- вживані терміни і визначення повинні відповідати міжнародним
словарям з метрології JCGM 200:2012 (VIM 3rd edition) [51] та прикладної
статистики ISO 3534-2:2006 [52]);
- загальні положення щодо валідації методик вимірювань повинні
відповідати вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] і Настанови EURAHЕM з
валідації [9];
- планування валідації методик вимірювань
- матеріально-технічне забезпечення валідації МВ повинне відповідати
вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1];
- оцінювання робочих характеристик методик вимірювань (правильність,
прецизійність, невизначеність, межа виявлення, межа визначення, робочий
діапазон, селективність, стійкість, аналітична чутливість) повинне враховувати
загально прийняту світову практику, рекомендації Настанови EURAHЕM з
валідації [9], ДСТУ ГОСТ ISO 5725, частини 1 – 6 [53 - 58], ГОСТ 8.010 [59];

- оформлення результатів валідації МВ повинне відповідати вимогам
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1];
- об’єм валідації МВ, номенклатура робочих характеристик МВ повинні
враховувати

загально

прийняту

світову

практику,

рекомендації

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [1] і Настанови EURAHЕM з валідації [9].
Номенклатурою обраних вимог зумовлено перелік структурних елементів
розроблюваної Методики, а їх рівнем і характером – змістовне наповнення цих
структурних елементів.
З урахуванням визначених основних вимог розроблено першу редакцію
проекту Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що
здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю
стану навколишнього природного середовища у складі наступних структурних
елементів:
Розділ 1 Галузь використання,
Розділ 2 Нормативні посилання,
Розділ 3 Терміни та визначення,
Розділ 4 Позначення та скорочення,
Розділ 5 Загальні положення,
Розділ 6 Планування валідації МВ,
Розділ 7 Матеріально-технічне забезпечення валідації МВ
Розділ 8 Оцінювання робочих характеристик методик вимірювань
(правильність,

прецизійність,

невизначеність,

межа

виявлення,

межа

визначення, робочий діапазон, селективність, стійкість, аналітична чутливість),
Розділ 9 Оформлення результатів валідації МВ,
Додаток А Вимоги до об’єму валідації МВ,
Додаток Б Вимоги до номенклатури робочих характеристик МВ у
залежності від призначення МВ (типу аналітичного завдання),
Додаток В Форма Програми/звіту з валідації МВ,
Додаток Ґ Форма Заяви про придатність МВ

ВИСНОВКИ
1 У ході виконання прикладної наукової роботи у відповідності до
сучасного світового стану знань і практики з забезпечення якості результатів
вимірювань:
проаналізовано керівні документи міжнародних організацій з метрології і
аналітичної хімії щодо валідації методик вимірювання;
встановлено основні вимоги до алгоритму і окремих суттєвих елементів
процедури валідації методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища;
розроблено проект нормативного документу Державної екологічної
інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у
сфері

законодавчо

регульованої

метрології

під

час

контролю

стану

навколишнього природного середовища»;
2 Розроблений нормативний документ буде використано вимірювальними
підрозділами Державної екологічної інспекції України в складі з іншими
документами системи управління вимірюваннями для:
- для валідації методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища;
- забезпечення сталого функціонування системи управління;
- підготовки персоналу до виконання робіт відповідно до вимог системи
управління та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 і ДСТУ ISO 10012:2005;
- удосконалення та впорядкування діяльності із забезпечення якості;
- підтвердження відповідності системи управління вимогам відповідних
стандартів.
3 Проект нормативного документу Державної екологічної інспекції
України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього

природного середовища» гармонізовано з міжнародними вимогами щодо
оцінювання придатності методик вимірювань;
4.

Розроблюваний

нормативний

документ

Державної

екологічної

інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану
навколишнього природного середовища» створює підґрунтя для отримання
достовірної вимірювальної інформації щодо стану об’єктів довкілля та джерел
їх забруднення в ході моніторингу стану довкіля та контролю за дотриманням
природоохоронного законодавства.
5. Виконана НДР повністю відповідає Технічному завданню.
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ДОДАТОК А
Копія технічного завдання на виконання прикладної наукової роботи
«Розроблення нормативного документу Державної екологічної
інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що
використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під
час контролю стану навколишнього природного середовища»

ДОДАТОК Б
Проект нормативного документу Державної екологічної інспекції
України СОУ «Валідація методик вимірювань, що
використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під
час контролю стану навколишнього природного середовища»

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
—————————————————————————————————
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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КОНТРОЛЮ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
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1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей нормативний документ встановлює основні вимоги до порядку та
змісту робіт із валідації (оцінювання придатності) методик вимірювань, що
використовуються в сфері законодавчо регульованої метрології під час
контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища.
Цей нормативний документ призначено для використання підрозділами
інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції
України та її територіальних органів, вимірювальних лабораторій організацій та
установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі –
вимірювальних лабораторій) для забезпечення якості результатів вимірювань,
що здійснюються в сфері законодавчо регульованої метрології під час
контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища,
зокрема шляхом валідації методик вимірювань.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому документі наведено посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ

ISO/IEC

17025:2017

Загальні

вимоги

до

компетентності

випробувальних та калібрувальних лабораторій,
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до
процесів вимірювання та вимірювального обладнання,
ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів та результатів вимірювань. Частина 1. Основні положення та
визначення
ДСТУ ГОСТ ISO 5725-2:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів та результатів вимірювань. Частина 2. Основний метод визначення
повторюваності та відтворюваності стандартного методу вимірювань
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ДСТУ ГОСТ ISO 5725-3:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів

та

результатів

вимірювань.

Частина

3.

Проміжні

показники

прецизійності стандартного методу
ДСТУ ГОСТ ISO 5725-4:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів та результатів вимірювань. Частина 4. Основні методи визначення
правильності стандартного методу вимірювань
ДСТУ ГОСТ ISO 5725-5:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів та результатів вимірювань. Частина 5. Альтернативні методи
визначення прецизійності стандартного методу вимірювань
ДСТУ ГОСТ ISO 5725-6:2005 Точність (правильність та прецизійність)
методів та результатів вимірювань. Частина 6. Застосування значень точності
на практиці
ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства
измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Нижче подано терміни, вжиті в цьому документі, та визначення
позначених ними понять.
3.1 верифікація (verification)
надання об'єктивних доказів того, що даний об`єкт відповідає зазначеним
вимогам.
Примітка.

Верифікація

методу

вимірювання

полягає

у

наданні

підтверджень того, що вимоги викладені в описі методу виконуються та
лабораторія демонструє прийнятні результати. Верифікація проводитися для
валідованих методів.
3.2 валідація (validation)
верифікація (3.1) того, що зазначені вимоги є відповідними для цільового
використання.
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Примітка.
підтверджень

Валідація

того,

що

методу

вимірювання

характеристики

методу

полягає

у

наданні

відповідають

вимогам

встановленим до методів вимірювання у відповідній сфері. Валідація
застосовується до методів метрологічні характеристики, яких невідомі, або
відрізняються від стандартних в наслідок модифікації або нецільового
застосування методу.
3.3 методика вимірювань, процедура вимірювань
Методика вимірювань – організаційно-методичний документ, який
містить опис методу вимірювань, основних і допоміжних процедур із
вимірювання, правил виконання цих процедур (зокрема, вимог до умов і засобів
вимірювань, обчислення результатів вимірювань), дотримання яких забезпечує
одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю.
3.4 невизначеність (вимірювання)
Параметр, який відноситься до результату вимірювання і характеризує
розкид його можливих значень. які обґрунтовано можуть бути приписані
вимірюваній величині
3.5 розширена невизначеність U
Невизначеність результату вимірювання, подана як інтервал, у межах
якого із заданою ймовірністю знаходиться значення вимірюваної величини
3.6 калібрування
Операція, за допомогою якої при заданих умовах на першому етапі,
встановлюють співвідношення між значеннями величини з невизначеностями
вимірювань, які забезпечують стандартні зразки, і відповідними показами
засобу вимірювальної техніки з пов'язаними з ними невизначеностями
вимірювань, а на другому етапі використовують цю інформацію для
встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу
засобу вимірювальної техніки [JCGM 200:2012]
3.7 вимірювальна функція
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Функція величин, значення якої, обчислене з використанням відомих
значень для вхідних величин в моделі вимірювань, є виміряним значенням
вихідної величини в цій моделі вимірювань [JCGM 200:2012]
3.8 стандартний зразок (еталон)
Реалізація визначення даної величини з встановленим значенням
величини і пов'язаної з ним невизначеності вимірювань, яка використовується в
якості основи для порівняння [JCGM 200:2012]
3.9 аналітична процедура
Сукупність дій пов'язана з визначенням складу та/або властивостей
об'єкту дослідження
3.10 межа виявлення (limit of detection)
Найменша

кількість

або

концентрація

визначуваної

речовини

в

аналізованій пробі, яку можна достовірно відрізнити від нуля чи холостої проби
3.11 межа визначення (limit of quantitation)
Кількість або концентрація визначуваної речовини в аналізованій пробі,
яку можна кількісно визначити на встановленому рівні довірчої ймовірності
3.12 точність (accuracy)
Ступінь близькості результату вимірювань до прийнятого опорного
значенням [ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005]
3.13 правильность (trueness)
Ступінь близькості середнього значення серії результатів вимірювань до
прийнятого опорного значення [ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005]
Примітка. Правильність розглядають як міру систематичних похибок і пов’язують з
простежуваністю вимірювань, яка є вимогою ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

3.14 прецизійність (precision)
Ступінь близькості один до одного незалежних результатів вимірювань,
отриманих за конкретних регламентованих умов [ДСТУ ГОСТ ISO 57251:2005]
Примітка. Прецизійність розглядають як міру випадкових похибок
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3.15 повторюваність, збіжність (repeatability)
Прецизійність за умов повторюваності [ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005]
3.16 воспроизводимость (reproducibility)
Прецизійність за умов відтворюваності [ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005]
3.17 специфічність (specificity)
Здатність методики достовірно вимірювати концентрацію аналіту в
присутності компонентів, які очікувано можуть бути присутні в матриці зразка
(домішки, споріднені хімічні сполуки, продукти розкладу, тощо)
3.18 лінійність (linearity)
Здатність методики продемонструвати, щоо результати вимірювань
пропорційні концентрації аналіта в зразку в межах конкретного інтервала
3.18 робочий діапазон, інтервал методики (range)
Інтервал значень вимірюваної величини, в межах якого унормовані
характеристики точності
3.19 робастність, стабільність (robustness)
Здатність методики не піддаватися понаднормативним відхиленням
параметрів.я

4. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
u – cтандартна невизначеність;
uc – сумарна cтандартна невизначеність;
U – розширена невизначеність;
СКО (s) – середньоквадратичне відхилення
%ВСКО (%RSD) – Відносне середньоквадратичне відхилення виражене у
відсотках
k – коефіцієнт охоплення
МВ – методика вимірювань;
ВЛ – вимірювальна лабораторія
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ЗВТ – засіб вимірювальної техніки
СКВ – середньоквадратичне (стандартне) відхилення

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Процедура валідації МВ призначена для визначення придатності МВ
для

конкретного

застосування.

В процесі

валідації

оцінюють

робочі

характеристики МВ і порівнюють їх зі встановленими вимогами, приймають
рішення про придатність МВ.
5.2 Лабораторія повинна валідувати нестандартизовані МВ; МВ,
розроблені лабораторією, та стандартизовані МВ, які використовуються в
інший ніж передбачено спосіб або модифіковані.
Якщо вносяться зміни до вже провалідованої МВ, вплив таких змін
повинен бути визначений і там, де вони впливають на результати первинної
валідації, необхідно провести повторну валідацію МВ.
5.3 До робочих характеристик МВ відносяться: діапазон вимірювання;
лінійний діапазон вимірювання; межа виявлення; межа визначення; точність, а
саме

правильність

(зсув,

зміщення)

та

прецизійність;

невизначеність;

селективність; стійкість (робастність) тощо.
Валідацію МВ проводять і оцінюють її робочі характеристики до
впровадження МВ в практику ВЛ, але після теоретичного і практичного
освоєння МВ.
Робочі характеристики валідованих МВ, що використовуються за
призначенням, повинні відповідати встановленим вимогам.
5.4 Валідація повинна, як мінімум, охоплювати наступні етапи:
- аналізування ВЛ вимог законодавства або замовника щодо конкретного
вимірювального завдання;
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- планування об’єму валідації (номенклатури робочих характеристик МВ,
які є суттєвими для встановлення придатності МВ для конкретної ситуації);
валідаційних досліджень (їх номенклатури, послідовності, змісту); ресурсів
(відповідальний персонал, терміни, стандартні зразки тощо);
- експериментальні валідаційні дослідження на предмет чи можуть бути
виконані встановлені вимоги у разі застосування МВ з вказаними робочими
характеристиками;
- оброблення результатів експериментальних валідаційних досліджень,
розрахунки робочих характеристик МВ;
- складання звіту з валідації МВ, виводу щодо придатності МВ у разі її
конкретного застосування.
5.5 Валідацію МВ проводять за одним із наступних способів або їх
комбінацією.
5.5.1 Оцінювання робочих характеристик МВ, а саме правильності (зсуву,
зміщення) та прецизійності, з використанням еталонів/стандартних зразків або
простежуваних атестованих сумішей з матрицею, подібною до об'єкту аналізу.
Виконують повторні вимірювання вмісту аналіту в стандартному зразку
або атестованій суміші, отримані результати обраховують за 8.1 та 8.2.
Цей спосіб використовують за наявності стандартних зразків та коли
оцінювання іншими способами є більш затратним;
5.5.2 Систематичне оцінювання чинників, що впливають на результат.
Цей

спосіб

може

бути

використаний

для

оцінювання

робочих

характеристик МВ, а саме правильності (зсуву, зміщення) та прецизійності, за
результатами внутрішньолабораторного контрою якості вимірювань. Цей
спосіб може бути використаний, як оцінювання окремих етапів МВ, так і для
оцінювання МВ вцілому.
5.5.3 Перевірка робастності (стійкості) МВ шляхом запланованих змін
регульованих параметрів.
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Спосіб використовують разом із іншими способами для визначення
робочих характеристик МВ.
5.5.4 Порівняння з результатами, отриманими за іншими валідованими
методами.
Спосіб використовують для оцінювання МВ вцілому.
5.5.5 Міжлабораторне порівняння.
Спосіб використовують для оцінювання МВ вцілому.
5.5.6 Оцінювання невизначеності, пов’язаної з результатами вимірювань,
на основі розуміння теоретичних принципів методу та практичного досвіду.
Застосовується у разі поетапного оцінювання МВ.
5.6 Якщо ВЛ застосовує стандартизовані МВ або МВ, розроблені
професійно

досвідченою

інститутом,

виробником

організацією
обладнання),

(наприклад,
із

науково-дослідниим

встановленим

робочими

характеристики; матеріали розробки яких пройшли державну метрологічну
експертизу, вона може не проводити їх валідацію.
Проте,

відповідно

до

вимог

основоположного

стандарту

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, ВЛ повинна в цьому разі верифікувати
характеристики МВ.
Верифікація також проводиться в наступних випадках:
- до впровадження МВ в роботу ВЛ повинна підтвердити, що вона може
належним чином застосовувати вибрані МВ, забезпечуючи необхідну точність
виконання;
- при внесенні змін до МВ організацією-розробником верифікація
повинна бути проведена повторно в необхідному обсязі;
- при наявності істотних змін, наприклад, при ЗВТ на аналогічне нове,
переміщенні обладнання, оновленні програмного забезпечення і т.п .;
- при виявленні в ході внутрішньолабораторного контролю якості змін
характеристик застосовуваної МВ.
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6. ПЛАНУВАННЯ ВАЛІДАЦІЇ МВ
6.1 До початку робіт з валідації ВЛ повинна розробити і задокументувати
план/програму валідації МВ.
План/програму валідації МВ розробляє робоча група компетентного
персоналу ВЛ.
План/програму валідації МВ затверджує керівник ВЛ.
6.2 Для складання плана/програми валідації
- надають проект МВ, оформлений відповідно до ГОСТ 8.010, з
детальним описом аналітичної процедури (у разі розроблення МВ ВЛ) або
детальний опис аналітичної процедури стандартизованої МВ (у разі валідації
стандартизованої МВ);
- аналізують аналітичну процедуру, визначають елементи аналітичної
процедури, зміни яких суттєво впливають на результат вимірювання (до таких
чинників можна віднести коливання робочих характеристик ЗВТ, стандартних
зразків для калібрування та верифікації, реагентів та матеріалів, умов
оточуючого середовища під час проведення вимірювань та обладнання, яке їх
контролює та/або забезпечує);
- оцінюють здатність персоналу до проведення валідацї вцілому або
окремих валідаційних робіт, визначають необхідність навчання.
6.3 План/програма валідації МВ повинен передбачати визначення:
- об’єму валідації (номенклатури робочих характеристик МВ, які є
суттєвими для встановлення придатності МВ для конкретної ситуації);
- номенклатури об’єктів вимірювань/матриці, які будуть досліджені;
- способу валідації або їх комбінації відповідно до 5.6;
- об’єму експериментальних валідаційних досліджень для кожного
визначеного об’єкту відповідно до визначеного способу валідації або їх
комбінації (номенклатури досліджень, їх послідовності і змісту; типу і кількості
зразків, кількості вимірювань кожного зразка і умови проведення вимірювань);
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-

алгоритмів

оцінювання

робочих

характеристик

МВ,

методів

статистичної обробки результатів експериментальних валідаційних досліджень;
- необхідних ресурсів, зокрема уповноваженого персоналу, термінів
проведення експериментальних досліджень, приміщень, ЗВТ, стандартних
зразків, хімічних реактивів тощо;
- правила прийняття рішення щодо придатності МВ для конкретного
застосування.
6.4 Об'єм валідації (номенклатура робочих характеристик МВ, які є
суттєвими для встановлення придатності МВ для конкретної ситуації) та об'єм
валідаційних робіт повинен бути встановлений лабораторією в залежності від
конкретної ситуації з урахування специфіки застосування МВ, встановлених
вимог, наприклад законодавчих.
Примітка: ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 зазначає, що валідація має бути
настільки масштабною, наскільки це необхідно для задоволення потреб даного
застосування або області застосування.
Мінімально необхідний об'єм валідації МВ визначають і планують
відповідно до додатку А.
Додатково

для

вибору

робочих

характеристик

МВ,

які

досліджують/оцінюють з метою встановлення придатності МВ для показників
стану об'єктів довкілля, використовують рекомендації додатку Б.
6.5 Номенклатуру об’єктів вимірювань/матриці, які будуть досліджені,
планують у відповідності до передбачуваної сфери застосування МВ.
6.6 Спосіб валідації або їх комбінацію визначають відповідно до 5.6
6.7

Об’єм

експериментальних

валідаційних

досліджень

(а

саме

номенклатуру досліджень, їх послідовність і змісту; тип і кількість зразків,
кількість вимірювань кожного зразка і умови проведення вимірювань),
алгоритми оцінювання робочих характеристик МВ, методи статистичної
обробки результатів експериментальних валідаційних досліджень, необхідні
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ресурси визначають для кожного досліджуваного об’єкту відповідно до
запланованого способу валідації або їх комбінації.
6.8 Планування валідації МВ вцілому та/або окремих її етапів здійснюють
згідно з загально прийнятою практикою, зокрема, керуючись рекомендаціями
ДСТУ ГОСТ ISO 5725 (частини 1 – 6), Настанови EURACHEM з валідації,
вимогами

цього

нормативного

документа,

принципами

достатності,

теоретичними знаннями й практичним досвідом тощо.
6.9 В ході планування визначаються з правилом прийняття рішення щодо
придатності МВ для конкретного застосування.
МВ вважають непридатною для конкретного застосування якщо виявлено
невідповідність оцінених робочих характеристик МВ встановленим замовником
або законодавством. У разі відсутності вимог, встановлених законодавством
або

замовником

МВ,

користуються

орієнтовними

критеріями

щодо

прийнятності значень робочих характеристик МВ відповідно до Таблиця Б.2
додатку Б.
Зокрема, МВ вважають непридатною для конкретного застосування:
- якщо виявлено відсутність специфічності та лінійності МВ;
- якщо виявлено невідповідність межі виявлення або межі визначення МВ
гранично-допустимій концентрації або іншому аналогічному нормативу на
вміст забруднюючої речовини;
- якщо виявлено невідповідність показників точності (правильності та
прецизійності)

або

невизначеності

МВ

встановленим

вимогам

(їх

перевищення).
6.10 Рекомендовану форму плану/програми валідації МВ наведено у
додатку В.
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7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛІДАЦІЇ МВ
7.1 ВЛ повинна забезпечити необхідні матеріально-технічні ресурси для
проведення валідації МВ.
7.2

Валідацію

проводять

компетений

персонал,

уповноважений

керівництвом ВЛ на виконання робіт з валідації на основі наявних знань і
досвіду, включаючи:
- технічні (теоретичні та практичні) знання щодо конкретних показників
якості досліджуваних об’єктів вимірювань, методів їх вимірювання;
- знання МВ, розуміння передбачуваного використання МВ;
- практичний досвід виконання вимірювань за МВ, що проходить
валідацію.
За необхідності керівництво ВЛ забезпечує навчання персоналу, що буде
проводити валідацію. ознайомлення з процедурою та/або
Ці знання і досвід повинні бути задокументовані згідно з встановленими
відповідним лабораторними процедурами.
Уповноважені на виконання робіт з валідації МВ особи виконують
експериментальні валідаційні дослідження, статистичне оброблення результатів
експериментальних досліджень, складають звіт із валідації МВ і висновок щодо
придатності МВ.
7.3 Валідацію проводять із використанням метрологічно забезпечених
ЗВТ, а саме повірених та/або каліброваних компетентними калібрувальними
лабораторіями. Звіт з валідації МВ повинен містити посилання на документи,
що підтверджують повірку або калібровку застосовуваних ЗВТ
7.4 Приміщення, їх обладнання повинні відповідати умовам виконання
вимірювань під час експериментальних валідаційних досліджень.
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8. ОЦІНЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК МВ
8.1 Правильність/зсув
8.1.1 Оцінювання правильності/зсуву здійснюють через порівняння
середнього значення результатів, отриманих за МВ, х , з відповідним опорним
значенням, хоп.. У якості опорного значення використовують:
а) значення вимірюваної величини у стандартному зразку чи атестованій
суміші;
б) значення внесеної у пробу добавки стандартного зразка або чистої
речовини;
в) значення вимірюваної величини у пробі, отримане за допомогою
надійної, наприклад арбітражної, валідованої МВ. Дослідження зсуву має
охоплювати усю сферу застосування МВ, і тому, можливо, доведеться
аналізувати різні типи проб та/або визначати різні рівні вмісту аналіту (в
загальному випадку це три рівні концентрацій: на початку вимірювального
діапазону, його середині і кінці).
8.1.2

У

стандартних

разі
зразків

використання
чи

для

атестованих

оцінювання
сумішей,

правильності/зсуву

виконують

не

менше

10 повторних вимірювань величини х за умов повторюваності/збіжності,
розраховують відповідне середнє значення x , розраховують правильність/зсув,
b, в абсолютній формі за формулою:
(1)

b  x  xоп.

Правильність/зсув у відносній формі, b,% , розраховують за формулою:
b,% 

x  xоп.
 100
xоп.

(2)

Правильність/зсув як ступінь вилучення аналіту, Recov,%, розраховують
за формулою:
Re cov,% 

x
 100
xоп.

(3)
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8.1.3 У разі використання для оцінювання правильності/зсуву методу
добавок, виконують за умов повторюваності/збіжності не менше 10 повторних
вимірювань величини у тестовій пробі і у тестовій пробі з введеною добавкою,
розраховують

відповідні

середні

значення

x

та

x доб. ,

розраховують

правильність/зсув, b, в абсолютній формі (4):
(4)

b  x доб.  x  xдоб.

чи у відносній формі (5):
b,% 

(5)

x доб.  x  xдоб.
 100
xдоб.

чи як ступінь вилучення добавки, Recov (6):
Re cov,% 

(6)

x доб.  x
 100
xдоб.

де x – середнє значення величини у пробі;
x доб. – середнє значення величини у пробі з добавкою;
x доб. – відоме значення добавки.

8.1.4

У

разі

використання

для

оцінювання

правильності/зсуву

референтної чи арбітражної МВ виконують не менше 10 повторних вимірювань
величини в тестовій пробі за умов повторюваності/збіжності досліджуваною
МВ і не менше 10 повторних вимірювань величини в тій же пробі референтною
МВ, розраховують відповідні середні значення x та x ref . , розраховують
правильність/зсув, b, в абсолютній формі (7):
(7)

b  x  x ref .

чи у відносній формі (8):
b,% 

x  x ref .
 100
xref.

(8)

чи як ступінь вилучення аналіту, Recov (9):
Re cov,% 

x
x ref .

 100

(9)
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8.2 Прецизійність
Прецизійність оцінюють в умовах збіжності і внутрішньолабораторної (за
необхідності,

і

міжлабораторної)

відтворюваності,

виконуючи

по

6 – 15 повторних вимірювань за МВ, розраховують відповідні СКВ, S r і S R. .
Sr 

SR 

(10)

n
1
(xi ( r )  x i ( r ) )2

n j (n  1 ) i=1

(11)

n
1
 (xi ( R )  x i ( R ) )2
n j (n  1 ) i=1

де: n – кількість повторних вимірювань;
n j – кількість вимірювань для опосереднення результату вимірювань;
xi (r ) , xi (R ) – результат одиничного вимірювання в умовах збіжності та

відтворюваності відповідно;
x i (r ) , x i ( R ) – середнє значення вимірювання в умовах збіжності та

відтворюваності відповідно;
За

необхідності,

розраховують

межу

збіжності

r

і

межу

внутрішньолабораторної відтворюваності R (15, 16)
r  2,77  S r

(13)

R  2,77  S R

(14)

R  2,77  u c

(15)

Оцінювання прецизійності здійснюють, у загальному випадку, на трьох
рівнях концентрацій: на початку вимірювального діапазону, його середині і
кінці.
8.3 Невизначеність вимірювання
Розрахунок невизначеності вимірювання проводять за Методикою
розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища або іншими документами. Розрахунки невизначеності
обов’язково документують.
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8.4 Межа виявлення, межа визначення
Межу виявлення LOD та межу визначення LOQ оцінюють за формулами
(16) і (17) відповідно:
LOD = 3 • Sо,

(16)

LOQ = 10• Sо,

(17)

де Sо ― СКВ результатів вимірювань величини в холостому зразку чи зразку із
низьким значенням вимірюваної величини, виконаних за умов збіжності у
повній відповідності з МВ, включаючи всі етапи пробопідготовки, при цьому
кількість повторних вимірювань m має відповідати вимозі 6 ≤ m ≤ 15.
Якщо за МВ передбачено отримання результату як середнього із n
результатів вимірювань, межі виявлення і визначення оцінюють за формулами
(18) і (19) відповідно:
LOD 
LOQ 

3  Sо

(18)

n
10  Sо
n

(19)

При відніманні значень фону (холостої проби) під час розрахунків
результатів вимірювань, межі виявлення і визначення оцінюють за формулами
(20) і (21) відповідно:
S 
 S
LOD  3   о  x 
n
 n

(20)

S 
 S
LOQ  10   о  x 
n
 n

(21)

де S x - стандартне відхилення вимірювань фонового значення (холостої проби)
Для інструментальних МВ, в яких використовується градуювальна
(калібрувальна) характеристика, Sо розраховують за формулою (22):
Sо 

S
,
b

(22)
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де

S ― СКВ аналітичного сигналу;
b ― коефіцієнт чутливості (тангенс кута нахилу градуювальної

характеристики).
Для

лінійної

градуювальної

характеристики

за

значення

СКВ

аналітичного сигналу, S, приймають СКВ вільного члена, Sa .
Якщо МВ призначено для вимірювання величини в межах встановленого
нормативу, який суттєво вищий ніж межа кількісного визначення, немає
потреби оцінювати реальні значення меж виявлення і визначення. У цьому разі
можна прийняти, що LOQ дорівнює нижній границі робочого діапазону
вимірювань.
8.5 Робочий діапазон
8.5.1 Оцінювання робочого діапазону МВ передбачає:
-

визначення

робочого

діапазону

ЗВТ

шляхом оцінки робочих

характеристик калібрувальної залежності (лінійного діапазону, невизначеності
калібрування, правильності вимірювання) та межі визначення LOQ.
- визначення робочих характеристик пробопідготовки.
- порівняння отриманих робочих характеристик з встановленими
вимогами.
8.5.2 Оцінювання робочого діапазону ЗВТ, визначення лінійності
здійснюється в три етапи:
етап 1 - підтвердження виду калібрувальної залежності,
етап 2 - підтвердження, що робочий діапазон ЗВТ сумісний з інтервалом,
зазначеним у сфері застосування МВ,
етап 3 - підтвердження правильності запропонованого МВ методу
калібрування ЗВТ (одноточкова, двоточкова чи багатоточкова калібрувальна
залежність).
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На етапі 1
- готують холостий зразок і від 6 до 10 калібрувальних зразків, значення
вимірюваної величини в яких перекриває очікуваний діапазон на ± (10 –20) %
та рівномірно розподілені по усьому діапазону;
- вимірюють аналітичний сигнал від кожного зразка;
- будують калібрувальний графік;
- візуально оцінюють робочий діапазон за видом калібрувального
графіку, вибирають лінійну його ділянку;
на етапі 2
- вимірюють 2-3 рази аналітичний сигнал від кожного зразка в лінійному
діапазоні;
- розраховують параметри регресії, розраховують і наносять на графік
залишки – різниці між виміряним та розрахованим за лінійною залежністю
значеннями аналітичного сигналу для кожного зразка;
- візуально оцінюють розподіл залишків: випадковий розподіл залишків
навколо нульового начення свідчить на користь лінійної залежності,
систематичний відхил – проти;
на етапі 3
- калібрують ЗВТ згідно з МВ;
- вимірюють 2-3 рази холостий зразок і від 6 до 10 контрольних зразків,
значення вимірюваної величини в яких рівномірно розподілені по усьому
досліджуваному діапазону;
- вимірюють аналітичний сигнал від кожного зразка;
- будують графік залежності виміряної величини (концентрації) від
відповідних опорних значень;
- візуально оцінюють лінійний діапазон, верхню та нижню його межі;
- розраховують параметри регресії, розраховують і наносять на графік
залишки – різниці між виміряним та опорним значеннями величини
(концентрації) для кожного зразка;
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- візуально оцінюють розподіл залишків: випадковий розподіл залишків
навколо нульового значення свідчить на користь лінійної залежності,
систематичний відхил – проти;
Допустимо діапазон лінійності визначати за літературними даними.
8.5.3 Невизначеність калібрування визначають за Методикою розрахунку
невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо
регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного
середовища або іншими документами.
8.5.4 Правильність визначають шляхом аналізування стандартного зразку
з вмістом аналіту, що відповідає початку, середені та кінцю робочого діапазону,
та проведенням розрахунків за 8.1.
8.5.5 За межу визначення приймають нижню межу робочого діапазону
ЗВТ.
8.5.6 Визначають робочі характеристики пробопідготовки, а саме
невизначеність і правильність.
8.5.7 Результати, отримані в межах робочого діапазону МВ, повинні мати
прийнятний рівень правильності та проміжної (внутрішньолабораторної)
прецизійності.
8.5.8

Оцінювання

робочого

діапазону непотрібне,

якщо

оценені

невизначеність (або правильність/зсув) і прецизійність.
7.6 Селективність
Найчастіше

селективність

МВ

забезпечується

самим

методом

вимірювання та/або конструктивними особливостями ЗВТ і не потребує
додаткового доведення.
У разі необхідності, селективність МВ підтверджують за допомогою
результатів вимірювань, отриманих на модельних сумішах відомого складу, а
саме доводять, що наявність супутніх компонентів не впливає на результат
вимірювання або враховується.
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7.7 Стійкість
Оцінювання стійкості здійснюють у разі МВ, розроблених лабораторією
або стандартизованих МВ, які передбачено до застосування поза встановленою
сферою. Для цього визначають змінні параметри, які можуть суттєво вплинути
на робочі характеристики МВ, здійснюють планування експерименту і
виконують відповідні експериментальні дослідження, визначають вплив кожної
зміни умов на результати вимірювання величини, визначають значущі впливи.
Досліджування стійкості проводять шляхом вимірювань зразків з відомим
вмістом аналіту в різних

умовах. Умови та результати

обов'язково

документують.
На основі отриманих відхилів визначають діапазон умов придатності
методу.

9. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАЛІДАЦІЇ МВ
9.1 ВЛ повинна задокументувати і зберігати матеріали валідації.
9.2 Звіт з валідації повинен включати наступні структурні частини:
- сферу застосування МВ (у цій частині ВЛ повинна навести коротку і
недвозначну інформацію про сферу застосування МВ; її статус, наприклад,
модифікований міжнародний стандарт або метод, розроблений в лабораторії, і
т.д.; вимірювану величину; одиниці вимірювання і т.п. );
- план/програму валідації (у цьому розділі слід вказати обсяг валідації,
наприклад:

повна

характеристик,

валідація

розширення

МВ,
сфери

валідація

окремих

застосування

і

т.д.;

його

робочих

номенклатуру

характеристик, які будуть досліджені, а також хто і коли буде виконувати
валідаційні експерименти);
- робочі характеристики (у цьому розділі має бути дано коротке
пояснення характеристик, вказані критерії прийнятності, опис планованих
експериментів і методології оцінки результатів, наведено посилання на
керівний документ з валідації, наприклад цей нормативний документ; повинні
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бути наведені результати і висновки за результатами експериментів; кожну
досліджувану характеристику методу випробувань слід описувати окремо);
- висновки (у цьому розділі повинні бути приведені підсумки роботи з
валідації та результати досліджень; дата введення МВ в лабораторну практику;
може бути надана інформація про допуск персоналу до проведення вимірювань
за

МВ,

представлені

висновки

щодо

регулярного

застосування

МВ,

внутрішнього і зовнішнього контролю якості; заява про придатність МВ для
конкретного застосування.
9.3 Звіт із валідації має бути датований і підписаний особою, що
призначена бути відповідальною за валідацію досліджуваної МВ, затверджений
керівником ВЛ, зберігатися як частина документації для МВ.
9.4 Звіт з валідації оформлюють відповідно до рекомендацій додатка В.

9.5 Окремо складають заяву про придатність МВ до контного
застосування за формою додатка Ґ.
Крім цього, ВЛ повинна зберігати такі записи про валідацію:
- застосовану процедуру валідації;
-

перелік

вимог

законодавства

або

клієнта

для

конкретного

вимірювального завдання;
- план/програму валідації.
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ДОДАТОК А
(обов’язковий)
ВИМОГИ ДО ОБ’ЄМУ ВАЛІДАЦІЇ МВ
№
з/п
1
2

3

4

5

Методика вимірювань

Об’єм валідації

МВ розроблено ВЛ

Валідація МВ за всіма базовими
характеристиками МВ
Валідація МВ за всіма базовими
характеристиками МВ

МВ розроблено
професійно досвідченою
організацією (науководослідниим інститутом,
виробником обладнання)
та/або опубліковано в
науковому виданні, але в
ній відсутні базові
характеристики
МВ розроблено
1) ВЛ повинна верифікувати свою здатність
професійно досвідченою
застосовувати МВ, не порушуючи
організацією (науково- встановлені розробником МВ характеристики
дослідниим інститутом, 2) ВЛ повинна оцінити необхідність валідації
виробником обладнання) додаткових (відсутніх у МВ) характеристик
та/або опубліковано в
науковому виданні;
в МВ встановлені
характеристики;
матеріали розробки МВ
пройшли державну
метрологічну експертизу
МВ стандартизовано, але 1) ВЛ повинна оцінити необхідність валідації
в ній відсутні
суттєвих для застосування МВ характеристик
характеристики
2) ВЛ повинна задокументувати свою
здатність застосовувати МВ з урахуванням
встановленої сфери та інших вимог
МВ стандартизовано і
видано в якості
міжнародного,
регіонального або
державного стандарту,
характеристики
встановлені

ВЛ повинна верифікувати свою здатність
застосовувати МВ, не порушуючи
встановлені характеристики
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№
з/п
6

7

8

9

Методика вимірювань

Об’єм валідації

, що відповідають п.п. 3,
5, але використовуються
з модифікацією
аналітичної процедури

ВЛ повинна перевірити і задокументувати
наявність впливу проведеної модифікації на
характеристики МВ:
- якщо наявність впливу модифікації
встановлено, суттєві характеристики МВ
повинні бути валідовані;
- у разі відсутності впливу модифікації
ВЛ повинна верифікувати свою здатність
застосовувати МВ, не порушуючи
встановлені характеристики
ВЛ повинна дослідити і валідувати для нової
ділянки діапазону такі характеристики МВ:
правильність і прецизійність

МВ валідовано і
допущено до
застосування в ВЛ, але
існує потреба в
розширення діапазону
вимірювань
МВ валідовано і
допущено до
застосування в ВЛ, але
існує потреба в заміні
ЗВТ, при цьому
метод/принцип
вимірювань той самий
МВ валідовано і
допущено до
застосування в ВЛ, але
існує потреба в
розширення сфери
застосування для нових
об’єктів вимірювань
(типів матриці)

ВЛ повинна при введенні нового ЗВТ
верифікувати такі характеристики МВ:
діапазон вимірювань, лінійність, межу
виявлення, правильність і прецизійність

ВЛ повинна дослідити і валідувати для
нового об’єкту вимірювань (типу матриці)
такі характеристики МВ: правильність і
прецизійність
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ДОДАТОК В
(довідковий)
Державна екологічна інспекція України
Відділ інструментально-лабораторного контролю
Адреса, телефон, адреса електронної пошти
(№ свідоцтва про оцінювання вимірювальних можливостей за ДСТУ ISO 10012:2005 або атестата акредитації за
ДСТУ ISO/IES 17025:2017, чинне до
)

ФОРМА ПРОГРАМИ/ЗВІТУ З ВАЛІДАЦІЇ МВ №
Назва і позначення документу
системи якості, що регламентує
проведення валідації/верифікації
МВ
Назва і позначення МВ
Статус МВ (стандартизована,
розроблена ВЛ, модифікована
тощо)
Тип МВ (кількісне чи якісне
визначення, визначення домішки
чи основної речовини)

від

СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього
природного середовища»

ФОРМА ПРОГРАМИ/ЗВІТУ З ВАЛІДАЦІЇ МВ №

від

Опис методу вимірювань
Необхідність у більшій
деталізації вимірювальної
процедури
Виконавець (ці) валідаційних
досліджень
Терміни проведення
валідації/верифікації
ЗВТ, інше випробувальне
обладнання з посиланнями на
документи, що підтверджують їх
повірку або калібровку
Стандартні зразки, хімічні
реактиви, інші витратні
матеріали
Приміщення, вимоги безпеки,
вимоги до умов середовища
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ФОРМА ПРОГРАМИ/ЗВІТУ З ВАЛІДАЦІЇ МВ №
Робочі характеристики*) МВ:

від

(а саме

Селективність
межа виявлення
межа кількісного визначення
робочий діапазон
Лінійність
аналітична чутливість
прецизійність за умов
повторюваності (збіжність)
прецизійність
внутрішньолабораторна
Невизначеність
стійкість (робастність)
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Примітки. 1. У разі планування робіт з валідації напроти кожної робочої характеристики, дослідження і оцінювання
якої заплановано, вказують алгоритм оцінювання робочої характеристики, тип і кількість зразків, кількість вимірювань
кожного зразка і умови проведення вимірювань, методи статистичної обробки результатів експериментальних
досліджень
2. У разі звітування щодо проведення робіт з валідації напроти кожної робочої характеристики, яку
досліджували й оцінювали, вказують встановлене значення робочої характеристики і наводять посилання на відповідний
протокол з оцінювання робочої характеристики з первинними вимірювальними даними та їх обчисленням.

Затвердив

Узгодив

Керівник ВЛ
(посада)
Відповідальна особа
(посада особи,
відповідальної за
проведення валідації)

(дата)

(підпис)

(ПІБ)

(дата)

(підпис)

(ПІБ)
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ДОДАТОК В
(довідковий)
Верифікація МВ
Б.1 Визначають вимоги встановлені МВ до обладнання, персоналу, умов
довкілля, реактивів тощо.
Б.2 Документують відповідність визначеним у Б.1 вимогам.
Примітка. Під документуванням мається на увазі створення документу з
переліком вимог, відміток про відповідність, підписом відповідальних осіб.
Б.3 Підтверджують відповідність проведених вимірювань метрологічним
характеристикам, які наведені у МВ.
Примітка. Під підтвердженням мається на увазі проведення вимірювань
за МВ направлених на підтвердження зазначених в ній характеристик з
подальшим створенням документу з описом проведених вимірювань та
відміток про відповідність і підписом відповідальних осіб.
Б.4 Оформлення документів про верифікацію МВ.

ДОДАТОК Ґ
(довідковий)
ФОРМА
ЗАЯВА ПРО ПРИДАТНІСТЬ МЕТОДУ
Метод:
назва методу, МВ, тощо
Валідований у звязку з
причина валідації (модифікація, нова розробка, тощо)

Визнано придатним (не придатним) до вимірювання
у
показник
назва об'єкту контролю
що підтверджується результатами задокументованими в
ідентифікаційні дані
звіту, протоколів тощо

дата

посада

підпис

ПІБ
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ДОДАТОК В
Рецензія внутрішня

ДОДАТОК Г
Рецензія зовнішня

ДОДАТОК Д
Витяг з протоколу засідання Вченої ради

