
Форма № Н-3.03у 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

Організація робіт на СТО 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни  

підготовки бакалавра 

Спеціальності 274 – Автомобільний транспорт 

освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2022 



2 

 

  

  

 

 

 



3 

 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Організація робіт на 

СТО»  складена відповідно до освітньо-професійної програми «Автомобільний 

транспорт» підготовки бакалавра спеціальності 274 – «Автомобільний 

транспорт». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організаційні засади 

виконання робіт з обслуговування транспортних засобів на станціях технічного 

обслуговування автомобілів з позиції ведення їх комерційної діяльності. 

 Міждисциплінарні зв’язки: на початок вивчення дисципліни студент має 

володіти знаннями з курсу вищої математики; економіки, організації, планування 

та управління суб'єктами господарювання; філософії; конструкції 

автотранспортних засобів; теорії експлуатаційних властивостей транспортних 

засобів; технічної експлуатації автомобілів; технології виробництва та ремонту 

автомобілів.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основа бізнес-моделі діяльності СТОА. 

2. Основи організації та управління діяльністю СТОА. 

3. Основи документообігу, що супроводжує діяльність СТОА. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Організація робіт на СТО» 

полягає у отриманні здобувачами освіти теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок, що забезпечують їхню кваліфіковану участь у вирішенні питань 

реалізації стратегії досягнення найбільшої ефективності та якості задоволення 

потреб замовників в індивідуальних послугах (роботах) на підприємствах 

автосервісу. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організація 

робіт на СТО» полягає у опануванні здобувачами освіти закономірностей і 

особливостей організації автосервісу та його окремих підсистем, спрямованими 
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на задоволення потреб споживачів та отримання прибутку за рахунок стабільного 

функціонування підприємств автосервісу  та підтримки їх ділової репутації. 

1.3. Студенти набувають таких компетентностей. 

Загальні компетентності: 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Фахові компетентності:  

Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їх систем. 

Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту. 

Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем автомобільного 

транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Результати навчання: 

Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні 

варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також 

технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів. 
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Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові та 

законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, Правила технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з 

експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх 

систем та елементів. 

Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи. 

Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію 

щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту та обслуговування 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших інструктивних вказівок, 

правил та методик. 

Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту. 

Здійснювати адміністративне діловодство, документування та управління 

якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація робіт на СТО» 

студент повинен 

знати: 

фундаментальні основи бізнес-моделі СТОА; 

способи планування роботи СТОА; 

теоретичні основи управляння роботою підприємств автосервісу; 

законодавчу базу, що регулює діяльність СТОА в Україні; 

основи документообігу, що супроводжує діяльність СТОА. 

уміти: 

враховувати та аналізувати основні показники ефективності роботи 

підприємств автосервісу та на їх основі приймати управлінські рішення. 

Теми практичних робіт охоплюють усі основні теми навчальної дисципліни, 

що вивчається. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години/5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основа бізнес-моделі діяльності СТОА. 

Тема 1. Автосервіс як бізнес. 

1.1 СТОА: капіталовкладення у бізнес «з нуля». 

1.2 Купівля СТОА. 

1.3 Цілодобова автомайстерня самообслуговування. 

1.4 Косметичний ремонт авто з їх подальшим перепродажем. 

1.5 Довідки та дозволи. 

1.6 Умови будівництва та розміщення СТОА. 

1.7 Посада менеджера автомобільного сервісу. 

Тема 2. Класифікація СТОА. 

Тема 3. Вимоги до СТОА. 

 

Змістовий модуль 2. Основи організації та управління діяльністю СТОА. 

Тема 1. Загальні вимоги щодо організації СТОА. 

1.1 Загальні вимоги щодо організації СТОА. 

1.2 Перелік постів СТОА та їх комплектація. 

1.3. Схеми розміщення постів на СТО. 

1.4. Загальні вимоги до кузовної та фарбувальної дільниці. 

Тема 2. Організаційна та виробнича структура СТОА. 

Тема 3. Основи організації ТО та ПР легкових автомобілів на 

підприємствах автосервісу. 

3.1 Виробничі операції автосервісу. 

3.2 Види робіт на СТОА. 

Тема 4. Технологічні процеси ТО та ПР легкових автомобілів. 

4.1 Облік наданих послуг на СТОА. 

4.2 Технологічні процеси на СТОА. 
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Змістовий модуль 3. Основи документообігу, що супроводжує діяльність 

СТОА. 

Тема 1. Управління, облік та аналіз в автосервісі (загальні відомості). 

1.1. Управління СТОА - Структура автосервісу. 

1.2. Система управління СТОА. 

1.3. Облік на СТОА. 

1.5. Аналіз та планування СТО. 

Тема 2. Законодавча база роботи СТОА. 

Тема 3. Документообіг на СТОА. 

 

3. Рекомендована література  

1. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник/ 

Грибут И.Э., Артюшенко В.М., Мазаева Н.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, 

Ю.П. Свириденко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. — (Серия 

«Сервис и туризм»). 

2. Автосервис как бизнес: величина вложений в классические СТО и 

новаторские бизнес-идеи по обслуживанию авто. URL: 

https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/avtoservis_kak_biznes_velichina_vlo

zheniy_v_klassicheskie_sto_i_novatorskie_biznes_idei_po_obsluzhivaniyu_avto 

3. Бухгалтерський облік ремонту автомобіля. URL: 

https://www.golovbuh.com.ua/article/7251-oblk-remontu-avtomoblya-koshtom-
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4. Вимоги до приміщення і будівлі автосервісу. URL: 
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http://icaap.org.ua/main/novini-ta-zm/novini-profes-v-ukran/vitrati-na-to-ta-remont-avto-yak-oblkuvati.html
http://icaap.org.ua/main/novini-ta-zm/novini-profes-v-ukran/vitrati-na-to-ta-remont-avto-yak-oblkuvati.html
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технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів. URL: 
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Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних 

транспортних засобів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-03#Text 

13. Класифікація підприємств автосервісу. URL: https://tea-i-
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14. Методи оцінювання якості технологічних процесів у системах 

автосервісу: Монографія / Л.А. Тарандушка, В.П. Матейчик, І.В. Грицук, Н.Л. 
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https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2840/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D1

%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%

D1%96%D0%B9.pdf  

15. Организация станции технического обслуживания. URL: http://avto-

barmashova.ru/organizazia_STO/index.html  

16. Організаційно технічна схема комплексної СТОА великої потужності. 
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обслуговування автомобілів (СТОА). URL: 
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https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2840/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2840/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf
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https://elektononika.ru/sensors/organizacionno-tehnicheskaya-shema-kompleksnoi-stoa-bolshoi-moshchnosti.html
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