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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основи ліцензування та сертифікації на  транспорті, ліцензійні умови 

впровадження господарської діяльності з надання послуг з 

перевезення вантажів та пасажирів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Студенти отримують інформацію з основ процесу ліцензування та 

сертифікації транспортної діяльності, ознайомлюються з процедурою 

ліцензування господарської діяльності з використання різних видів 

транспорту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
  знання нормативно-правової бази з питань ліцензування та 

сертифікації господарської діяльності; 

 знання алгоритму отримання ліцензії на здійснення діяльності в 

сфері транспортування вантажу і пасажирів; 

 знання документального забезпечення ліцензування; 

 знання порядку та умов призупинення і відновлення дії ліцензії та 

сертифікату; 

 знання особливостей та складових процесу сертифікації 

транспортних засобів. 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності: 

-  здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність працювати автономно та в команді; 

- здатність виконувати дослідження транспортних процесів у групі 

під керівництвом лідера, здатність до врахування різноманітних 

точок зору; здатність дотримуватися дисципліни, вміння планувати 

та управляти часом; 

Фахові компетентності: 

– здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів; 

– здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів та 

вантажу; 

–  здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні та екологічні складові організації 

перевезень; 

– знання законодавства України та міжнародних документів щодо 

транспортної діяльності, яка забезпечує здатність застосування 

нормативно-правових актів при вирішенні практичних завдань.   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1. Стандартизація і оцінка відповідності на транспорті.  

2. Загальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під 

час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і 

вантажів. 

3. Ліцензування господарської діяльності.  

4. Органи ліцензування. Порядок отримання ліцензії.  

5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів.  

6. Зупинення та відновлення ліцензії, анулювання ліцензії. Нагляд 

та контроль у сфері ліцензування. 

7. Сертифікація транспортних засобів, їхніх складових (запасних) 

частин та обладнання. Органи із сертифікації колісних 

транспортних засобів, уповноважених для видачі сертифікатів . 

8. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування 

дорожніх транспортних засобів та їх складових . 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи навчання: передбачено проведення лекцій, практичних 

занять, виконання індивідуальних завдань під час самостійної 

роботи. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Загальний курс транспорту», «Транспортна 

інфраструктура», «Ринок транспортних послуг». 

Пореквізити Знання з ліцензування та сертифікації транспортної діяльності 

можуть бути використані під час вивчення навчальних дисциплін 

«Основи управління бізнесом транспортних підприємств», 

«Міжнародні перевезення». 

Інформаційне 

забезпечення 

з  репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Закон України Про ліцензування видів господарської 

діяльності: чинне законодавство із змінами та доповненнями 

станом на 01 липня 2016 року : офіц. текст.  – К.: Паливода А. В., 

2016. – 48 с.  

2. Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та 

сертифікації: навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Кондор,2011. – 

427 с. 

3. Ліцензування в Україні. Загальні положення. Ліцензійні умови: 

нормативні акти/ Ващенко К. О., Іванченко О. Б., упоряд.; 

Дашкевич А. В., ред.  – Київ: Юрінком Інтер,2005. – 416 с. 

4. Ліцензування та патентування в Україні. Нормативна 

база/ Роїна О.М., упоряд.  – Київ: КНТ,2005. – 501 с. 

5. Мєдвєдєва Н.А., Радько О. В., Близнюк О.Д., Регульський М.М. 

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг: навчальний 

посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет.  –

 Київ: НАУ,2013. – 400 с.  

6. Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація 

товарів і послуг: підручник/ МОН МС України, Національний 

технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут" – 2-е вид.., перероб. та доп.  – Київ: Центр учбової 

літератури,2013. – 425 с. 
7. Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, 

сертифікація і управління якістю: навчальний посібник/ МОН 

України, Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  – Львів: Магнолія-

2006,2016. – 216 с. 



 

 

Фото 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених 

технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом 

до Інтернет, у тому числі за бездротової технології. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 
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