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Робоча навчальна програма 

з опанування та використання методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у 

сфері дії технічних регламентів 

№ 

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. Законодавство України в галузі сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання 

2.1 Сертифікація транспортних засобів, їхніх складових 

(запасних) частин та обладнання 

1  7 8 

2.2 Наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 

„Порядок затвердження конструкції транспортних 

засобів, їх частин та обладнання” та „Порядок ведення 

реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та 

обладнання і виданих виробниками сертифікатів 

відповідності транспортних засобів та обладнання” 

1  7 8 

3. Наказ  Міністерства  інфраструктури України від 17.08.2012  № 521 «ПОРЯДОК 

затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання» 

3.1 Процедури затвердження типу конструкції 

транспортних засобів (КТЗ) та обладнання 

2  8 10 

3.2 Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання 1  7 8 

3.3 Затвердження типу продукції, виготовленої із 

застосуванням нових технологій 

2 2 10 14 

4. Зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, 

затверджені Наказом Міністерства  інфраструктури України від 22.05.2017 №188 

4.1 Механізм затвердження конструкції колісних 

транспортних засобів (далі - КТЗ) категорій M, N, O, L 

1  7 8 

4.2 Індивідуальне затвердження конструкції транспортних 

засобів, їх частин та обладнання 

2  8 10 

5. Порядок  затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання 

5.1 Подання заяви на затвердження типу КТЗ та обладнання 1  7 8 

5.2 Поетапне затвердження типу КТЗ 1 2 10 13 

6. Порядок  ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих 

виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання 

6.1 Загальні положення 1  7 8 

6.2 Порядок реєстрації сертифікатів 1  8 9 
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