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Робоча навчальна програма  

з опанування та використання методики здійснення діяльності щодо оцінки 

відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення 

діяльності щодо стандартів  

загальним обсягом 120 годин за очно-заочною формою навчання 

Місце надання науково-освітньої послуги: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 

16, УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

Орієнтовна вартість 1000,00 грн/люд. (вартість навчання залежить від 

наповнюваності груп) 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

ЛЗ ПЗ СР Всього 

1 Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади             

 технічного регулювання та оцінки відповідності продукції 

1.1 Закон України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності” 

1  7 8 

1.2 Адаптація національних вимог щодо розроблення та 

застосування технічних регламентів та оцінки 

відповідності до міжнародних та європейських вимог 

1  7 8 

2 Основні положення  Закону  України  "Про  стандарти, технічні регламенти та процедури 

оцінки відповідності" 

2.1 Законодавство України у сфері стандартизації, 

технічного регулювання та оцінки відповідності. 

Об'єкти стандартизації та технічного регулювання 

1  7 8 

2.2 Загальні принципи розроблення та застосування 

стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки 

відповідності 

1  7 8 

3 Технічний регламент модулів оцінки відповідності 

3.1 Модулі оцінки відповідності: Внутрішній контроль 

виробництва. Експертиза типу. Відповідність типові на 

основі внутрішнього контролю виробництва. 

Відповідність типові на основі забезпечення якості 

виробничого процесу. 

1  7 8 

3.2 Модулі оцінки відповідності: Забезпечення якості 

виробничого процесу. Відповідність типові на основі 

забезпечення якості продукції. Відповідність типові на 

основі перевірки продукції. Відповідність на основі 

перевірки одиниці продукції. Відповідність на основі 

цілковитого забезпечення якості. 

1  7 8 



4 ПОСТАНОВА КМУ «Про затвердження Технічного регламенту  затвердження типу 

сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, 

систем, складових частин  та окремих технічних вузлів» від 28 грудня 2011 р. N 1367 

4.1 Вимоги до транспортного засобу, компонента 1  6 8 

4.2 Особливості проведення процедури затвердження типу 

транспортних засобів 

1  7 8 

5 Зміни, внесені до ПОСТАНОВИ КМУ N 1367 від 28 грудня 2011 р., згідно з Постановою КМУ  N 

1069 ( 1069-2016-п ) від 28.12.2016 

5.1 Зміни стосовно особливості проведення процедури 

затвердження типу транспортних засобів малих і 

кінцевих серій 

1  7 8 

5.2 Зміни стосовно забезпечення відповідності 

транспортного засобу, компонента затвердженому типу 

1  7 8 

6 Особливості взаємодії з іншими Технічними регламентами 

6.1 Взаємодія з Технічним регламентом щодо складових 

частин і характеристик колісних сільськогосподарських 

та лісогосподарських тракторів 

1  7 8 

6.2 Взаємодія з Технічним регламентом безпеки машин 1 2 6 9 

7 Особливості взаємодії виробників, постачальників і визначених Законодавством органів нагляду 

7.1 Забезпечення належної якості виробництва 1  6 7 

7.2 Особливості взаємодії виробників, постачальників і 

визначених Законодавством органів нагляду 

1  6 7 

8 Техніка проведення аудиту 

8.1 Підготування плану аудиту. Визначення робочих 

завдань для групи аудиту 

1 2 3 5 

8.2 Підготування робочих документів. Здійснення 

аудиторської діяльності 

1  3 4 

Всього 16 4 100 120 

 

 

 

 

Керівник НДР 19-19         Р.М. Тріщ 


