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1. Анотація до курсу  

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ – дисципліна, що вивчає 

основи сертифікації автомобілів та методів і способів її проведення; формування 

знань відповідних документів та їх оформлення, існуючих законодавчих 

документів, що регламентують сертифікацію автомобілів; методологічні основи 

андерайтингу за видами автотранспортного страхування; сутність та значення 

міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка». 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни полягає в освоєнні студентами основ сертифікації 

автомобілів, формуванні наукового світогляду та культури сертифікації 

автомобілів. Одночасно розширюються і поглиблюються знання студентів про 

існуючі законодавчі документи, що регламентують сертифікацію автомобілів. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення: 

 основ сертифікації автомобілів та методів і способів її проведення; 

 відповідних документів та їх оформлення; 

 існуючих законодавчих документів, що регламентують сертифікацію 

автомобілів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні історичні відомості про розвиток сертифікації; 

 термінологію, позначення в сертифікації; 

 існуючі законодавчі документи, що регламентують сертифікацію автомобілів. 

вміти: 

 розуміти суть сертифікації автомобілів; 

 проводити сертифікацію автотранспортних засобів; 

 виявляти недоліки автотранспортних засобів при проведенні сертифікації; 

 використовувати набуті знання при сертифікації транспортних засобів; 

 виконувати розрахунок необхідних параметрів при проведенні сертифікації 

транспортних засобів. 

 

3. Результати навчання 

Знати: закони України про страхування цивільної відповідальності. Про 

компетенцію державних органів, на основі чинного законодавства про 

сертифікацію й ліцензування транспортних засобів підприємницької діяльності за 

допомогою інструктивних документів визначати вимоги до транспортних засобів 



та підготувати належні документи для проходження сертифікації й ліцензування 

на автомобільному транспорті. 

Вміти: на основі знань законодавства організовувати роботу незалежної технічної 

експертизи транспортного засобу при ОСАГО й уміти встановлювати обставини, 

що впливають на виплату страхової компенсації за договором обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу. 

 

4. Структура курсу 

Лекційний курс (формулювання тем) 

 

Тема 1 Зміст сертифікації. 

Предмет, об'єкт і завдання сертифікації. Система стандартів з сертифікації. 

Основні положення і порядок проведення сертифікації. Національний знак 

відповідності. Основні поняття з сертифікації. 

 

Тема 2 Основи сертифікації 

Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку. Міжнародні організації з 

акредитації та сертифікації. Стандартизація термінів у галузі сертифікації. 

Організаційна система (система сертифікації). Види сертифікації. Схеми, засоби і 

методи здійснення сертифікації. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі. 

 

Тема 3 Національна система сертифікації України. 

Терміни та поняття щодо національної системи сертифікації України. 

Основоположні стандарти, що регламентують сертифікацію в Україні. 

Концептуальні принципи національної політики в галузі сертифікації. Структурна 

схема системи сертифікації УкрСЕПРО. Основні функції учасників сертифікації. 

Функції та організаційна структура органу з сертифікації. Порядок та схеми 

проведення сертифікації продукції. Порядок впровадження модульного підходу 

оцінки відповідності. Принципи системи сертифікації УкрСЕПРО. 

 

Тема 4 Сертифікація товарів і послуг в автомобільній галузі. 

Терміни та поняття щодо сертифікації товарів і послуг. Продукція, що підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні. Завдання і принципи сертифікації на 

автомобільному транспорті. Досвід створення і функціонування систем 

сертифікації однорідної продукції і послуг на автомобільному транспорті. 

Сертифікація дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя. 

Сертифікація послуг автомобільного транспорту. Сертифікація послуг з ремонту 

та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових. 



Практичні заняття (теми) 

1.Оформлення заявки на проведення сертифікації у Системі УкрСЕПРО ДТЗ, 

кузовів і шасі, що були в користуванні та ввозяться з-за кордону. 

2. Оформлення заявки на проведення сертифікації системи управління якістю в 

системі сертифікації 

3. Оформлення заявки на визнання іноземного сертифіката відповідності щодо 

партії продукції 

4. Оформлення заявки на проведення сертифікації продукції(складових частин 

автомобіля) у Системі сертифікації УкрСЕПРО 

5. Оформлення заявки на проведення сертифікації серійної продукції у Системі 

сертифікації УкрСЕПРО 

6. Оформлення заявки на проведення сертифікації транспортних засобів у Системі 

сертифікації УкрСЕПРО 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання.  

Дистанційна платформа Мoodlе, MS Office 365.   

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Навчальні досягнення здобувачів освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

«5» «відмінно» 

«4» «добре» 

«3» «задовільно» 

«2» «незадовільно» 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі).  



У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання.  

7.2.Комунікаційна політика  

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. 

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в онлайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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