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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВАМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТРАНСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ. 

 

Наприклад: проведення необхідних заходів, пов'язаних з безпечною та 

ефективною експлуатацією автотранспортних засобів, виконання робіт із 

стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, 

розгляду та аналізу різної технічної документації. 
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Передумовами для вивчення дисципліни «Ліцензування і сертифікація 
на автомобільному транспорті» є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: «Транспортні засоби»; «Загальний курс 

транспорту»; «Спеціалізований рухомий склад»; «Основи технічної експлуатації 

автомобілів». 

Програмні результати навчання: 
ПРН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку 

транспортної галузі та технологій. 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, рівні. 

ПРН-21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності. 

ПРН-28. Демонструвати знання та пояснювати основні вимоги сертифікації та 

ліцензування на автомобільному транспорті, вміти оформляти необхідну 

транспортну документацію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

− роль і місце робіт з сертифікації у підвищенні якості продукції та 

забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

− міжнародні угоди та системи сертифікації; 

− структуру та функції органів з сертифікації послуг з технічного 

обслуговування та ремонту транспортних і транспортно-технологічних машин і 

устаткування галузі; 

повинні володіти:  

− методиками виконання процедур стандартизації та сертифікації; 

повинні вміти:  

− наводити схеми сертифікації продукції та послуг; 

− використовувати нормативну базу та міжнародні документи за порядком 

та процедурами проведення сертифікації; 

− аналізувати систему сертифікації автотранспортних засобів, учасників 

сертифікації та їх основні функції; 

− проводити сертифікацію автотранспортних засобів та інспекційний 

контроль; 

− визначати порядок сертифікації послуг з технічного обслуговування і 

ремонту автотранспортних засобів; 

− описувати порядок сертифікації автотранспортних засобів, зареєстрованих 

після внесення змін до їх конструкції; 
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− організовувати ліцензування послуг технічного сервісу на підприємствах, 

пов'язаних із здійсненням транспортного процесу, ремонтом і технічним 

обслуговуванням транспортних і транспортно-технологічних машин і 

устаткування галузі; 

− підготовлювати проведення ліцензування діяльності при перевезеннях 

пасажирів і вантажів; 

− вміти користуватись наявною нормативно-технічною та довідковою 

документацією. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1,2,3 Ліцензування на 
автомобільному транспорті 

6 4 - 12 

4,5,6 Сутність і зміст 
сертифікації 

6 4 - 12 

7,8,9,10 Система сертифікації на 
автомобільному транспорті 

8 4 - 12 

11,12,13 
 

Основні фактори безпеки 
автомобільних перевезень, 
вимоги до них 

6 6 - 10 

 Всього 26 18 0 46 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» 

за навчальною дисципліною «Ліцензування і сертифікація на автомобільному 

транспорті» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість балів Вид контролю 

Кількість у 
семестрі 

Контрольна робота 1 12 22 
Практичні роботи (виконання та 
захист) 

4 12 28 

Тестові завдання 1 6 10 
Контроль знань:    
Підсумковий (семестровий) 
контроль знань – іспит 

1 30 40 

Разом  60 100 
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З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в шостому 

семестрі. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни, метою якої є закріплення і систематизація 

знань, отриманих на лекціях та практичних заняттях, формування у студентів 

уявлення про державне регулювання транспортної діяльності, застосування 

ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті, процедури 

отримання ліцензії та сертифікату відповідності, здійснення транспортного 

контролю, функції органів державної виконавчої влади у сфері транспорту та 

вимоги до основних факторів безпеки автомобільних перевезень. 

В процесі виконання цього завдання студенти повинні навчитися: 

виконувати пошук, аналіз та систематизацію інформації відповідно до 

теоретичних завдань, користуватися довідковою і технічною літературою. 

Виконання індивідуального завдання у виді письмової контрольної роботи є 

обов’язковою умовою для отримання позитивної оцінки.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи представлені 

в методичних вказівках [4]. 

 

Два рази за семестр проводиться поточний експрес-контроль знань з 

використанням тестів, наприклад: 

1. Як називають юридичну особу або індивідуального підприємця, що 
має ліцензію? 

а) ліцензіат; 

б) здобувач ліцензії; 

в) ліцензіатор; 

г) володар ліцензії. 

2. Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою 
1) виробника; 

2) споживача; 

3) транспортної інспекції; 

4) органів виконавчої влади. 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді усного іспиту. 

Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань з наведеного нижче 

переліку. 
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Перелік питань до іспиту: 
 

1.Що означає термін «ліцензія»? Чим викликана необхідність введення 

ліцензування автотранспортної діяльності.  

2.Мета ліцензійної діяльності. 

3.Транспортна інспекція, історія її створення. 

4.Види діяльності, що ліцензуються в області автомобільного транспорту. 

5.Які документи необхідно надати для отримання ліцензії? 

6.Порядок отримання ліцензії. 

7.Які органи влади уповноважені видавати ліцензії? 

8.Опишіть порядок переоформлення документа, що підтверджує наявність 

ліцензії, вирішення спірних питань. 

9.Обов'язки власника ліцензії. 

10.Види контролю, що проводиться транспортною інспекцією. 

11.Санкції та відповідальність за порушення Ліцензійних умов та за здійснення 

діяльності без ліцензії. 

12.Розкрийте поняття: «сертифікація», «орган з сертифікації», «сертифікат 

відповідності». 

13.Цілі сертифікації. 

14.Технічні регламенти. Цілі їх прийняття. 

15.Що таке стандарт? Основні принципи стандартизації. 

16.Форми та учасники сертифікації. 

17.Обов’язкова сертифікація. Функції органу обов’язкової сертифікації. 

18.Добровільна сертифікація. Функції органу добровільної сертифікації. 

19.Права та обов'язки заявника в області обов'язкового підтвердження 

відповідності. 

20.Акредитація органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів). 

21.Державний контроль дотримання вимог технічних регламентів. 

22.Інформація про технічні регламенти, документах зі стандартизації та 

класифікації продукції та послуг. 

23.Надайте основні відомості про міжнародну сертифікацію. 

24.Сертифікація систем забезпечення якості. 

25.Основні напрямки розвитку сертифікації на автомобільному транспорті. 

26.Наведіть принципи розподілу автотранспортних засобів на типи та класи. 

27.Порядок сертифікації послуг з технічного обслуговування та ремонту 

автомототранспортних засобів. 

28.Наведіть перелік схем сертифікації послуг з технічного обслуговування та 

ремонту автомототранспортних засобів та розкрийте їх сутність. 
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29.Які процедури проводять під час сертифікації послуг з технічного 

обслуговування та ремонту автомототранспортних засобів. 

30.Методика сертифікації послуг з технічного обслуговування та ремонту 

автомототранспортних засобів. 

31.Опишіть процес перевірки надання послуг з технічного обслуговування та 

ремонту автомототранспортних засобів. 

32.Контроль метрологічного забезпечення виробництва ТО та ПР. 

33.Порядок сертифікації послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом. 

34.Методика оцінки процесу надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом. 

35.Основні вимоги щодо використання нормативних вимог і показників при 

ліцензуванні та сертифікації автомобільного транспорту. 

36.Екологічні вимоги при експлуатації автомобільного транспорту. 

37.Нормативні документи, які встановлюють екологічні вимоги при 

експлуатації автомобільного транспорту. 

38.Обладнання та порядок визначення екологічних характеристик автомобілів. 

39.Вимоги до гальмівного управління автомобілів. Документи, які 

регламентують його технічний стан. 

40.Методи випробувань гальмівного управління автомобілів. 

41.Обладнання, яке використовується для випробувань гальмівної системи 

автомобілів. 

42.Вимоги до рульового управління. Документи, які регламентують його 

технічний стан. 

43.Методи випробувань рульового управління автомобілів. 

44.Обладнання, яке використовується для випробувань рульового управління 

автомобілів. 

45.Вимоги до зовнішніх світлових приладів автомобілів. Документи, які 

регламентують технічний стан. 

46.Методи випробувань зовнішніх світлових приладів автомобілів. 

47.Обладнання, яке використовується для випробувань зовнішніх світлових 

приладів автомобілів. 

48.Вимоги до коліс і шин. Документи, які регламентують їх технічний стан. 

49.Вимоги до елементів конструкції автомобіля. 

50.Наведіть характеристику груп та видів автомобільних доріг. 

51.Наведіть характеристику вимог до автомобільних доріг. 

52.Забезпечення професійної надійності водіїв. 

53.Яку оперативну інформацію організація повинна надати водію перед виїздом 

на лінію? 
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54.Перелічіть обов’язки організацій та водіїв -підприємців відповідно до 

експлуатації автомобілів на лінії? 

55.Вимоги до кваліфікації керівників автотранспортних підприємств. 

56.Підвищення кваліфікації керівників автотранспортних підприємств. 

57.Атестація виконавчих керівників і спеціалістів автотранспортних 

підприємств. 

58.Вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень пасажирів автобусами на 

території України. 

59.Вимоги щодо організації забезпечення безпеки перевезення дітей. 

60.Планування роботи з попередження дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 

на автопідприємстві. 
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загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх 

багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та 
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6. Наказ № 520 Державного комітету України по стандартизації, метрології та 
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сертифікації «Про затвердження правил обов'язкової сертифікації послуг з 

ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх 

складових [від 28 серпня 1997 р.]. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0475-97. 

 


