
Організація контролю за транспортним процесом 

 

 

Мета викладання дисципліни: дати студентам учіння про порядок 

організації контролю за транспортним процесом та здійснення державного 

контролю на автомобільному транспорті. 

 

Завдання викладання дисципліни: дати тим, що навчаються повне 

уявлення про порядок здійснення державного контролю на автомобільному 

транспорті; про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення 

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт. 

 

 

Перелік знань, умінь, навичок після викладання дисципліни:  

 

Знання – базуються на знаннях нормативних актів, завдання та 

функцій державного регулювання та контролю діяльності автомобільного 

транспорту, сфері дії Порядку здійснення державного контролю на 

автомобільному транспорті. 

 

Уміння – використовуючи планові показники роботи транспорту за 

допомогою певних методик, в умовах відповідного відділу транспортного 

підприємства, вибрати форми і методи контролю за виконанням 

технологічного процесу та організувати контроль за його виконанням. 

 

Суть дисципліни: під час навчання дисципліни вивчаються такі 

питання: введення у нормативну базу, що регламентує порядок організації 

контролю за транспортним процесом; функції державного контролю, 

передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

автомобільний транспорт»»; порядок здійснення державного контролю на 

автомобільному транспорті; порядок контролю за додержанням Ліцензійних 

умов. 



Organization Of Control Of Transport Processes 

 

 

The aim of teaching: to give students learning on the organization of control 

of transport process and state control in road transport. 

 

The task of teaching: to give those who are studying full understanding of 

the exercise of state control in road transport, on how to control compliance with 

the licensing conditions of the business of providing transportation of passengers 

and goods by road according to the types of work.  

 

List knowledge, skills, after teaching the subject:  

 

Knowledge – based on knowledge of regulations, tasks and functions of state 

regulation and control of road transport, the scope of the exercise of state control in 

road transport.  

 

Skill – using targets of transport by using certain techniques, in terms of the 

department of transport companies to choose forms and methods of enforcement of 

process control and organize its implementation.  

 

Description of subjects: the training courses taught the following topics: 

introduction to the regulatory framework that regulates the procedure of control of 

the transport process, state control under the Law of Ukraine "On amending the 

Law of Ukraine" On Automobile Transport ", the exercise of state control in road 

transport, procedure for monitoring compliance with licensing conditions.  

 

 


