
ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗАГАЛЬНІ) 
 

№ 
п/п 

Найменування 
персоналу 

Вимоги до знань, досвіду роботи 
персоналу, що підтверджуються 

під час сертифікації 

Вимоги до базової освіти та 
підготовки за окремим технічним 
регламентом відповідно до якого 

проводиться сертифікація 
персоналу 

1 Експерт-
фахівець 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність теоретичної і практичної 
підготовки, професійних знань, 
виробничого стажу та досвіду 
роботи у сфері дій технічних 
регламентів не менше 2-х років, а 
також відповідного стану здоров’я 

Наявність вищої, або середньої 
спеціальної освіти за 
інженерним/технічним напрямом, 
або у сфері природничих наук, 
вільне володіння усно та письмово 
державною мовою. Наявність 
свідоцтва про проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за 
окремим технічним регламентом. 

2 Аудитор 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність професійних знань, 
теоретичної і практичної підготовки, 
виробничого стажу (не менше 4-х 
років) та досвіду роботи з оцінки 
відповідності/сертифікації 
однорідних груп продукції, які 
відносяться до сфери дії технічного 
регламенту, а також відповідного 
стану здоров’я.  
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж в 
3-х аудитах, або процедурах оцінки 
відповідності за модулями, 
передбаченими конкретним ТР. 

Наявність закінченої вищої освіти за 
інженерним/технічним напрямом, 
або у сфері природничих наук, 
вільне володіння усно та письмово 
державною мовою.  
Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за 
окремим технічним регламентом. 

3 Головний 
Аудитор 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність професійних знань, 
теоретичної і практичної підготовки 
та щонайменше 4-річного 
виробничого стажу і досвіду роботи 
у сфері оцінки 
відповідності/сертифікації 
однорідних груп продукції, які 
відносяться до сфери дії технічного 
регламенту. (Може бути врахований 
досвід роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО).  
Участь кандидата як мінімум в 6-ти 
повних роботах з оцінювання 
відповідності продукції за модулями, 
передбаченими конкретним ТР, 4-ри 
з яких передбачають використання 
модулів D, E, H (оцінка елементів 
СУЯ за ДСТУ ISO 9001-2009) та їх 
можливих модифікацій. 

Наявність закінченої вищої освіти за 
інженерним/технічним напрямом, 
або у сфері природничих наук, 
вільне володіння усно та письмово 
державною мовою.  
Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за ДСТУ 
ISO 19011 (або наявність 
сертифіката компетентності 
аудитора за ДСТУ ISO 9001-2009) 
та окремим технічним регламентом. 

 
 
 

 

 



                     ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
(Технічний регламент щодо медичних виробів, Технічний регламент 
щодо активних медичних виробів, які імплантують, Технічний 
регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro). 
 

№ 
п/п 

Найменування 
персоналу 

Вимоги до знань, досвіду роботи 
персоналу, що підтверджуються під 

час сертифікації 

Вимоги до базової освіти та 
підготовки за окремим технічним 
регламентом відповідно до якого 

проводиться 
сертифікація/атестація персоналу 

1 Експерт-
фахівець 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність теоретичної і практичної 
підготовки, професійних знань, 
виробничого стажу та досвіду роботи 
у промисловості, що має відношення 
до медичних виробів, в галузях 
промисловості, що тісно пов`язані з 
медичними виробами  на посадах, 
що пов`язані з дослідженнями, 
розробкою, випробуваннями, 
виробництвом, науково-технічною 
експертизою, на посадах, що має 
відношення до застосування 
медичних технологій при наданні 
медичних послуг, до експлуатації 
медичних виробів,  до клінічних або 
лабораторних досліджень,тощо та 
досвіду роботи з оцінки 
відповідності/сертифікації однорідних 
груп продукції, які відносяться до 
сфери дії технічного регламенту,не 
менше 2-х років, та відповідного 
стану здоров’я(Може бути 
врахований досвід роботи у системі 
сертифікації УкрСЕПРО). 

Наявність вищої, або середньої 
спеціальної освіти за 
інженерним/технічним напрямом, 
або у сфері природничих наук, 
вільне володіння усно та письмово 
державною мовою. 
Кваліфікація:Інженер (хімік, механік, 
електрик, електронік, 
технолог),фізик, лікар, біолог, 
фармацевт. Знання спеціальних 
стандартів систем управління, ДСТУ 
ISO 13485 (навчання в обсязі не 
менше 8 годин), навчання в обсязі 
16 годин щодо управління ризиками  
за ДСТУ ISO 14971), документів 
GHTF, тощо Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за 
окремим технічним регламентом. 

2 Аудитор 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність професійних знань, 
теоретичної і практичної підготовки, 
виробничого стажу (не менше 4-х 
років досвіду  роботи у 
промисловості, що має відношення 
до медичних виробів, включаючи 
щонайменше 2 роки стажу в одному 
чи більше  місць: в галузях 
промисловості, що тісно пов`язані з 
медичними виробами  на посадах, 
що пов`язані з дослідженнями, 
розробкою, випробуваннями, 
виробництвом, науково-технічною 
експертизою; 
 2 роки роботи на посадах, що має 
відношення до застосування 
медичних технологій при наданні 
медичних послуг, до експлуатації 
медичних виробів,  до клінічних або 
лабораторних досліджень,тощо.) та 

Наявність закінченої вищої медичної 
або технічної освіти, вільне 
володіння усно та письмово 
державною 
мовою. Кваліфікація:Інженер (хімік, 
механік, електрик, електронік, 
технолог),фізик, лікар, біолог, 
фармацевт 
Знання спеціальних стандартів 
систем управління, ДСТУ ISO 13485 
(навчання в обсязі не менше 16 
годин) , навчання в обсязі 16 годин 
щодо управління ризиками  за ДСТУ 
ISO 14971 або статус аудитора 
щодо ДСТУ ISO 13485 документів 
GHTF, тощо. 
Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за 
окремим технічним регламентом. 



досвіду роботи з оцінки 
відповідності/сертифікації однорідних 
груп продукції, які відносяться до 
сфери дії технічного регламенту, а 
також відповідного стану 
здоров’я. (Може бути врахований 
досвід роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО). 
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж в 3-
х аудитах, або процедурах оцінки 
відповідності за модулями, 
передбаченими конкретним ТР. 

3 Головний 
Аудитор 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 

Наявність професійних знань, 
теоретичної і практичної підготовки 
та щонайменше 4-річного 
виробничого стажу і досвіду роботи у 
сфері оцінки 
відповідності/сертифікації однорідних 
груп продукції, які відносяться до 
сфери дії технічного регламенту. 
(Може бути врахований досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО).  
Участь кандидата як мінімум в 6-ти 
повних роботах з оцінювання 
відповідності продукції за модулями, 
передбаченими конкретним ТР, 4-ри 
з яких передбачають використання 
модулів D, E, H (оцінка елементів 
СУЯ за ДСТУ ISO 9001-2009) та їх 
можливих модифікацій. 
3 аудити на відповідність ISO 13485  
в ролі виконуючого обов’язки 
керівника групи під наглядом іншого 
затвердженого керівника групи  

Наявність закінченої вищої медичної 
або технічної освіти, вільне 
володіння усно та письмово 
державною мовою. 
Кваліфікація:Інженер (хімік, механік, 
електрик, електронік, 
технолог),фізик, лікар, біолог, 
фармацевт Знання спеціальних 
стандартів систем управління, ДСТУ 
ISO 13485 (навчання в обсязі не 
менше 16 годин) , навчання в обсязі 
16 годин щодо управління ризиками  
за ДСТУ ISO 14971 або статус 
аудитора щодо ДСТУ ISO 13485 
документів GHTF, тощо. 
Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за 
окремим технічним регламентом. 
Наявність свідоцтва про 
проходження курсу 
підготовки/перепідготовки за ДСТУ 
ISO 19011 (або наявність 
сертифіката компетентності 
аудитора за ДСТУ ISO 9001-2009) та 
окремим технічним регламентом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 
за Технічним регламентом надання послуг з перевезення пасажирів 

та вантажів залізничним транспортом 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Найменування 
персоналу  

 

 
 

Вимоги до знань, досвіду роботи 
персоналу, що  

підтверджуються під час 
сертифікації 

Вимоги до базової освіти 
та підготовки за окремим 
технічним регламентом  

відповідно до якого 
проводиться 

сертифікація/атестація 
персоналу 

1. Експерт-
фахівець 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
надання послуг 
з перевезення 
пасажирів та 
вантажів 
залізничним 
транспортом 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту 
надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом не 
менше 3-х останніх 
безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом.  
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 3-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом або доказ 
прийняття участі у розробки 
нормативних документів з оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту (Наказ по 
підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів зі сфери 
оцінки процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який утворюється на 
підставі доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури)  

Наявність вищої (або 
середньої спеціальної) 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу 
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом надання 
послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом 
або доказу прийняття 
участі у розробці 
нормативних документів з 
оцінки процесів з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничнім 
транспортом та перевірки 
телематичних підсистем 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який 
утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури). 



2. Аудитор  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
надання послуг 
з перевезення 
пасажирів та 
вантажів 
залізничним 
транспортом 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту 
надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом не 
менше 4-х останніх 
безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом.  
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж 
у 3-х  аудитах або процедурах 
оцінки та перевірки у сфері 
надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом за 
модулями, передбаченими 
технічним регламентом надання 
послуг з перевезення пасажирів 
та вантажів залізничним 
транспортом.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 4-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом або доказ 
прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту (Наказ по 
підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів зі сфери 
оцінки процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який утворюється на 
підставі доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).  

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямом. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом надання 
послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом 
або доказу прийняття 
участі у розробці 
нормативних документів з 
оцінки процесів з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничнім 
транспортом та перевірки 
телематичних підсистем 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який 
утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури). 



3. Головний 
Аудитор  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
надання послуг 
з перевезення 
пасажирів та 
вантажів 
залізничним 
транспортом  

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту 
надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом не 
менше 5-ти останніх 
безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом.   
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж 
у 6-ти  аудитах або процедурах 
оцінки та перевірки у сфері 
надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом за 
модулями, передбаченими 
технічним регламентом надання 
послуг з перевезення пасажирів 
та вантажів залізничним 
транспортом.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 6-ти 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного 
регламенту надання послуг з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом або доказ 
прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту (Наказ по 
підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів зі сфери 
оцінки процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничнім транспортом та 
перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який утворюється на 
підставі доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).  

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямом. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
за ДСТУ ISO 19011( або 
наявність сертифіката 
компетентності аудитора 
ДСТУ ISO 9001-2009) та 
стажування за технічним 
регламентом надання 
послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом 
або доказу прийняття 
участі у розробці 
нормативних документів з 
оцінки процесів з 
перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним 
транспортом та перевірки 
телематичних підсистем 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
процесів з перевезення 
пасажирів та вантажів 
залізничним транспортом 
та перевірки телематичних 
підсистем залізничного 
транспорту, який 
утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури). 
 
 



 
 
 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 
за Технічним регламентом безпеки інфраструктури залізничного 

транспорту  

 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Найменування 
персоналу  

 

 
 

Вимоги до знань, досвіду роботи 
персоналу, що  

підтверджуються під час 
сертифікації 

Вимоги до базової освіти 
та підготовки за окремим 
технічним регламентом  

відповідно до якого 
проводиться 

сертифікація/атестація 
персоналу 

1.  Експерт-
фахівець  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
інфраструктури 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту не менше 3-х останніх 
безперервних років за напрямком 
технічного регламенту безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту.  
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 3-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки інфраструктури 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури залізничного 
транспорту. (Наказ по 
підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури залізничного 
транспорту, який утворюється на 
підставі доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).          

Наявність вищої (або 
середньої спеціальної) 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу 
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом безпеки 
інфраструктури 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури).     



2.  Аудитор  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
інфраструктури 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту не менше 4-х останніх 
безперервних років за напрямком 
технічного регламенту безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту.  
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж 
у 3-х  аудитах або процедурах 
оцінки та перевірки у сфері 
інфраструктури залізничного 
транспорту за модулями, 
передбаченими технічним 
регламентом безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 4-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки інфраструктури 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
підсистем інфраструктури 
залізничного транспорту (Наказ 
по підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів зі сфери 
оцінки продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
підсистем інфраструктури 
залізничного транспорту, який 
утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).    

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом безпеки  
інфраструктури 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури).   



3.  Головний 
Аудитор  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
інфраструктури 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
інфраструктури залізничного 
транспорту не менше 5-ти 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки інфраструктури 
залізничного транспорту.              
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 6-ти 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки інфраструктури 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури залізничного 
транспорту (Наказ по 
підприємству про утворення 
робочої групи з розробки 
нормативних документів зі сфери 
оцінки продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури залізничного 
транспорту, який утворюється на 
підставі доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).   

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
за ДСТУ ISO 19011( або 
наявність сертифіката 
компетентності аудитора 
ДСТУ ISO 9001-2009) та 
стажування за технічним 
регламентом безпеки  
інфраструктури 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
інфраструктури 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури).   
 
 

 



ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ 
за Технічним регламентом безпеки рухомого складу залізничного 

транспорту 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Найменування 
персоналу  

 

 
 

Вимоги до знань, досвіду роботи 
персоналу, що  

підтверджуються під час 
сертифікації 

Вимоги до базової освіти 
та підготовки за окремим 
технічним регламентом  

відповідно до якого 
проводиться 

сертифікація/атестація 
персоналу 

1. Експерт-
фахівець  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
рухомого складу 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту не менше 3-х останніх 
безперервних років за напрямком 
технічного регламенту безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 3-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки рухомого складу 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту, 
який утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури). 

Наявність вищої (або 
середньої спеціальної) 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу 
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом безпеки 
рухомого складу 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури). 



2. Аудитор 
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
рухомого складу 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту не менше 4-х останніх 
безперервних років за напрямком 
технічного регламенту безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту.  
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж 
у 3-х  аудитах або процедурах 
оцінки та перевірки у сфері 
рухомого складу залізничного 
транспорту за модулями, 
передбаченими технічним 
регламентом безпеки рухомого 
складу залізничного транспорту.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 4-х 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки рухомого складу 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту, 
який утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури). 

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямком. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
та стажування за технічним 
регламентом безпеки  
рухомого складу 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури). 



3. Головний 
Аудитор  
у сфері дії 
технічного 
регламенту 
безпеки 
рухомого складу 
залізничного 
транспорту 

Наявність теоретичної та 
практичної підготовки, 
професійних знань, виробничого 
стажу та досвіду роботи у сфері 
дії технічного регламенту безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту не менше  
5-ти останніх безперервних років 
за напрямком технічного 
регламенту безпеки рухомого 
складу залізничного транспорту.  
Документальне підтвердження 
участі/стажування не менше, ніж 
у  
6-ти  аудитах або процедурах 
оцінки відповідності, сумісності, 
придатності до використання та 
перевірки у сфері рухомого 
складу залізничного транспорту 
за модулями, передбаченими 
технічним регламентом безпеки 
рухомого складу залізничного 
транспорту.   
Може бути врахованим досвід 
роботи у системі сертифікації 
УкрСЕПРО на протязі 6-ти 
останніх безперервних років за 
напрямком технічного регламенту 
безпеки рухомого складу 
залізничного транспорту або 
доказ прийняття участі у розробці 
нормативних документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем рухомого 
складу залізничного транспорту, 
який утворюється на підставі 
доручення або наказу 
Мінекономрозвітку та/або 
Мінінфраструктури).   

Наявність закінченої вищої 
освіти за 
інженерним/технічним 
напрямом. Наявність 
свідоцтва про проходження 
курсу  
підготовки/перепідготовки 
за ДСТУ ISO 19011( або 
наявність сертифіката 
компетентності аудитора 
ДСТУ ISO 9001-2009) та 
стажування за технічним 
регламентом безпеки  
рухомого складу 
залізничного транспорту 
або доказу прийняття участі 
у розробці нормативних 
документів з оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту 
(Наказ по підприємству про 
утворення робочої групи з 
розробки нормативних 
документів зі сфери оцінки 
продукції, що постачається 
залізничному транспорту та 
перевірки підсистем 
рухомого складу 
залізничного транспорту, 
який утворюється на 
підставі доручення або 
наказу Мінекономрозвітку 
та/або Мінінфраструктури). 
 
 

 

 

 



 
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо навчання та тренінгів в галузі технічних регламентів 
 
 
Заклади, які здійснюють  підготовку або перекваліфікацію кандидатів в  

експерти,  аудитори у сфері дії технічних регламентів повинні щонайменше 

висвітлювати тематику: 

 Постанова КМУ 95 "Про  затвердження модулів оцінки відповідності, 

які використовуються для розроблення процедур оцінки 

відповідності, які використовуються для розроблення процедур 

оцінки відповідності, та праввил використання модулів оцінки 

відповідності» 

 Постанова КМУ 1184 «Про затвердження форми, опису знака 

відповідності технічним регламентам, правил та умов його 

нанесення» 

 Вимоги окремих технічних регламентів, у сфері дії яких проходить 

підготовку кандидат; 

 Вимоги Європейської директиви, на базі якої побудовано Технічний 

Регламент; 

 Взаємозв’язок з іншими ТР; 

 Для первинної підготовки термін має становити щонайменше 108 

годин (самостійна робота та лекції включно); 

 Для осіб, що вже мають певний досвід та проходять лише 

перепідготовку термін має становити щонайменше 32-64 години 

(самостійна робота та лекції включно); 

 Для закладів, які займаються перекваліфікацією персоналу – термін 

підготовки повинен становити 108 годин. 

 

Як варіанти закладів, які відповідають зазначеним вимогам: КНУТД - 

Київський національний університет технологій та дизайну, УІПА – 

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, ХНТУ – Херсонський 

національний технічний університет, КРОК – університет економіки і права 

та інші заклади. 



Відокремлений організаційно-методичний підрозділ «Персонал-
Експерт» організовує набір груп на навчання та підвищення кваліфікації 
кандидатів в аудитори за технічними регламентами, інженерно-технічного 
персоналу випробувальних лабораторій, метрологічних служб підприємств та 
організацій на базі Української Інженерно-педагогічної Академії (УІПА) за 
курсами: 

- підготовка кандидатів в аудитори з оцінки відповідності за Технічними 
регламентами; 

- впровадження міжнародних стандартів ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 17065 в випробувальних лабораторіях і органах з сертифікації та оцінки 
відповідності; 

- стандартизація, сертифікація та управління якістю; 
- проведення внутрішнього аудиту  відповідно до міжнародних стандартів 

ДСТУ ISO 9000 на підприємствах та організаціях; 
- впровадження статистичних методів та методик управління якістю; 
- метрологічне забезпечення виробництва. 
 
 
За результатами навчання УІПА видає свідоцтва про підвищення 

кваліфікації Державного зразка Міністерства освіти і науки України: 

 
 
 
А також, Відокремлений організаційно-методичний підрозділ 

«Персонал-Експерт» організовує: 
- семінарів в сфері дії Технічних Регламентів; 
- наукових конференцій. 

 
 
 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

http://p-expert.com.ua/doc/zayava_pov_kvalifik.pdf
http://p-expert.com.ua/doc/zayava_pov_kvalifik.pdf
http://p-expert.com.ua/doc/zayava_pov_kvalifik.pdf

