
Силабус дисципліни 

«Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті» 
для освітньо-професійної програми 

«Транспортно-експедиторська діяльність та логістика» 

на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 

спеціальність 275.02 «Транспортні технології (залізничний транспорт)» 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах ЄКТС 

Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті, 

3 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація 

про викладача 

Харченко Олеся Іванівна, кандидат технічних наук, доцент;  

тел. кафедри 373-15-70, olesiakh100@gmail.com 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Восьмий семестр (бакалавр) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів на 

автомобільному транспорті 
- здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні та екологічні складові організації 

перевезень 

Результати навчання: 

- організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів 

(автомобілів) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання 

перевезення 
- пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, 

правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Загальний курс транспорту», «Експлуатація 

транспортних засобів», «Організація автомобільних перевезень», 

«Логістика», «Вантажні перевезення та комерційна робота на 

транспорті» 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні блоки лекцій: 

- Основні принципи роботи дозвільних органів на транспорті 

- Напрямки діяльності дозвільних органів на транспорті 

Мова дисципліни Українська 



Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Закон України «Про транспорт» від 10.11.94 р. №232/94-ВР. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-

%D0%B2%D1%80 

2. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 07.05.2017 

р. №2344-14. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 

3. Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті» 

від 11.02.2015 р. № 103. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF 

4. Закон України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» від 28.09.2017 р. №222-19. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

5. Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та 

вантажів автомобільним транспортом» від 02.12.2015 р. № 1001. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-

%D0%BF 

6. Наказ Державної інспекції України з безпеки на наземному 

транспорті «Положення про Колегію Державної інспекції України з 

безпеки на наземному транспорті» від 21.03.2014 р. №187.  

7. Наказ Міністерства транспорту України «Про впорядкування 

системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на 

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 

транспортом» від 20.08.2004 р. № 757. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04/paran94#n94 

8. Наказ Міністерства інфраструктури України «Порядок ведення 

переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та 

технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в 

автомобільних транспортних засобах» від 17.04.2013 р. №226. 

Додаткова  

9. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері автомобільного транспорту» від 26.12.2016 р. № 

467 – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0088-

17/paran2#n2 

10. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження уніфікованої форми акту, складеного за результатами 

проведення планової (позапланової) перевірки додержання 

ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних 

перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» від 

27.12. 2016 р. № 470 – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0087-17/paran2#n2 

11. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, 

розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на 

транспорті, та форми для подання таких запитів» від 03.03.2017 р. № 

84 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0413-

17/paran2#n2 

12. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Порядок 

регулювання діяльності автостанцій» від 29.09.2010 № 700. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1068-10/parao31#o31 
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