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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Управління автосервісом» є однією з обов’язкових 

професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці бакалаврів за напрямом 

6.030601 «Менеджмент» та фаховим спрямуванням «Транспортний менеджмент 

і логістика». 

Окреслюються завдання навчальної дисципліни та її роль у підготовці 

висококваліфікованих фахівців транспортної галузі; значення теоретичних 

основ управління автосервісом; вимоги до системи підтримки та відновлення 

працездатності автомобілів; вимоги до системи забезпечення їх технічної 

експлуатації; вимоги до продукції автосервісу; значення діагностики в 

автосервісі; вимоги до виробничої структури автосервісу; організація надання 

автосервісу; організація роботи виробничої інфраструктури підприємств 

автосервісу; оперативне управління підприємствами сервісу автомобілів. 

 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів професійних 

теоретичних знань і практичних навичок щодо управління підприємствами 

автосервісу. 

 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- сутність та завдання автосервісу; 

- вимоги до системи підтримки автомобілів у працездатному та безпечному 

стані; 

- вимоги до системи забезпечення автомобілів запасними частинами та 

витратними матеріалами; 

- вимоги до обслуговування обладнання, пристосувань та інструментів 

підприємств автосервісу; 

- особливості продукту сучасного автосервісу; 

- особливості виробничої структури підприємств автосервісу; 

- засади управління сервісом автомобілів. 
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Після вивчення цього курсу студенти повинні вміти: 

- оптимізувати виробничу структуру підприємств автосервісу;  

- організувати процес діагностики стану автомобілів; 

- правильно проектувати виробничу інфраструктуру підприємств 

автосервісу; 

- розробляти виробничі програми підприємств автосервісу; 

- здійснювати оперативний аналіз виконання виробничих та економічних 

показників автосервісного підприємства. 

 

Дисципліна «Управління автосервісом» вивчається шляхом читання 

лекцій та проведення практичних занять. 

На лекціях викладаються теоретичні питання, розкривається суть 

процесів управління автосервісом, підвищення їх ефективності. Практичне 

закріплення знань здійснюється під час проведення практичних занять. 

 

Дисципліна «Управління автосервісом» вивчається із всебічним 

використанням знань, здобутих студентами з таких попередніх 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисципліни як «Основи 

економічної теорії», «Основи менеджменту», «Вища та прикладна математика», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Операційний менеджмент», 

«Маркетинг», «Економіка підприємства», «ЗЕД підприємства».  

Після вивчення дисципліни «Управління автосервісом» студенти 

матимуть необхідні теоретичні знання для вивчення таких професійно-

орієнтованих дисциплін як «Транспортний менеджмент», «Економіка 

транспортних перевезень», «Надійність складних автомобільних систем», 

«Управління міжнародними перевезеннями». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління автосервісом» 

 

№ 

з/п 

Назва модуля і теми 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління автосервісом 

1. Сутність і завдання автосервісу 

2. Сучасні системи підтримання та відновлення працездатності автомобіля 

3. Характерні особливості управління підприємствами автосервісу 

Змістовий модуль ІІ. Управління діяльністю підприємств 

автосервісу 

4. Сучасні організаційні структури управління підприємств автосервісу 

5. Організація та управління виробничою інфраструктурою автосервісних 

підприємств 

6. Оперативне управління підприємствами автосервісу 

7. Економічні та виробничі показники діяльності автосервісних підприємств 

           Всього кредитів:  

           Форма контролю: залік. 
 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління автосервісом» 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління автосервісом 

 

Тема 1. Сутність і завдання автосервісу 

Сучасний автомобільний сервіс: сутність, завдання та цілі.  

Автосервіс як інфраструктура автомобільного транспорту. 
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Складові сучасного автосервісу. Схема автосервісу. Станції технічного 

обслуговування автомобілів (СТО),  

Вимоги до системи торгівлі автомобілями. Вимоги до системи 

використання автомобіля. 

Соціально-економічна ефективність автосервісу. Системи забезпечення 

безпеки руху й усунення шкідливих наслідків експлуатації автомобілів. 

 

Література: 3, 4, 6-8 

 

Тема 2. Сучасні системи підтримання та відновлення працездатності 

автомобіля 

Вимоги щодо ефективності автовиробництва. Маркетингові вимоги щодо 

виробництва, реалізації та обслуговування автомобілів.  

Вимоги щодо забезпечення зручності місця, часу, організаційних і 

технологічних особливостей автосервісу. Мінімізація витрат часу клієнтів і 

тривалості перебування автомобіля на технічному обслуговуванні та ремонті. 

Вимоги щодо естетики і дизайну інтер’єрів виробничих і невиробничих  

приміщень.  

Проблеми якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

Спеціалізація виробництва за марками автомобілів та видами послуг. 

Оптимізація завантаженості виробничих потужностей підприємств 

автосерпвісу.  

Системи забезпечення підприємств автосервісу запасними частинами та 

витратними матеріалами. Системи забезпечення технічної експлуатації 

автомобілів. 

Література: 2, 4-6, 9, 13, 16 

 

Тема 3. Характерні особливості управління підприємствами автосервісу 
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Зростаючі вимоги до продукту автомобільного сервісу. Закон 

підвищення потреб. Методи задоволення потреб споживачів у послугах 

автосервісу.   

Особливості продукції автосервісу. Процес задоволення потреб в 

автосервісі.  

Значення діагностики як дієвого способу отримання інформації про 

актуальний стан автомобіля. 

Література: 1, 3, 7, 9,12  

 

 

Змістовий модуль ІІ.  Управління діяльністю підприємств 

автосервісу 

 

Тема 4. Сучасні організаційні структури управління підприємств 

автосервісу 

Організаційні структури управління сучасними підприємствами. 

Вимоги до організаційної структури управління автосервісого 

підприємства. Виробнича структура автосервісу.  

Універсалізація та спеціалізація підприємств автосервісу. Види 

спеціалізації підприємств автосервісу.  

Оптимізація виробничих потужностей та виробничої структури 

автосервісу в залежності від їх завдань і рівня універсалізації. 

 

Література: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 20 

  

Тема 5. Організація та управління виробничою інфраструктурою 

автосервісних підприємств 

Склад і особливості виробничої інфраструктури сучасних автосервісних 

підприємств. Класифікація основних засобів інфраструктури автосервісу. 
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Особливості комплектування постів фірмових станцій технічного 

обслуговування автомобілів. Вимоги до обслуговування обладнання на СТО. 

Складське господарство. Інструментальне господарство.  

Ефективність використання інфраструктури підприємств автосервісу. 

 

Література: 1, 3, 5-7, 9, 16 

 

Тема 6. Оперативне управління підприємствами автосервісу 

Сутність, роль і функції оперативного управління автосервісом. 

Оперативне планування в автосервісі. Зміст і завдання оперативного 

планування. Оперативна організація процесу надання послуг.  

Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу. 

Оперативний контроль ходу виконання виробничих завдань. 

Оперативний облік та оперативний аналіз.  

Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 

автосервісу. Планування виробничої програми СТО. Методика визначення 

потужності сучасного автосервісного підприємства.  

 

Література: 2-4, 7, 9, 11, 17 

 

Тема 7. Економічні та виробничі показники діяльності автосервісних 

підприємств 

Поняття оперативно-виробничого аналізу. Показники використання 

виробничих потужностей та обладнання автосервісних підприємств.  

Аналіз і  характеристика відхилень економічних і виробничих показників 

СТО. Організація обліку відхилень і джерела отримання інформації.  

Аналіз попиту на послуги. Облік попиту. Аналіз тривалості виробничого 

циклу.  

Розробка план-графіків виконання замовлень і плану завантаження постів 

ТО та ремонту автомобілів.  
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Планування потреби у запасних частинах і витратних матеріалах для 

виконання виробничої програми СТО. Комплектування замовлень. 

 

Література: 1-3, 6, 8, 13, 17, 18 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Важливою складовою частиною навчального процесу, активною формою 

самостійної роботи студентів є виконання контрольної роботи. 

Метою контрольної роботи є закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, які студенти отримали під час вивчення конкретної дисципліни. 

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні користуватися 

літературою, рекомендованою викладачем (наводиться далі у окремому 

списку). 

Варіант контрольної роботи вибирається студентом відповідно до 

останньої цифри своєї залікової книжки. Так, якщо остання цифра номера 

залікової книжки «0», студент розв’язує 10 варіант контрольної роботи. 

У контрольній роботі слід розкрити зміст теми, показати знання 

літературних джерел та навички розв'язання практичного завдання. 

Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частин. 

На титульній сторінці контрольної роботи необхідно записати номер 

залікової книжки, поставити дату виконання та особистий підпис.  

На наступній сторінці мають бути викладені завдання контрольної роботи 

у вигляді плану, у кінці роботи — висновок, та список використаних джерел 

(до загального обсягу роботи не враховується, кількість посилань – не менше 

восьми). 

Контрольна робота виконується у формі реферату загальним обсягом 15-

20 аркушів друкованого тексту (формат А4, шрифт Times New Roman або 

Arial, розмір шрифта 12-14, через 1,5 інтервали) і подається на рецензування 

не пізніше як за місяць до початку сесії. У разі незадовільного виконання 
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роботи, вона повертається студенту на доопрацювання, після чого передається 

для повторної перевірки. 

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної оцінки 

студент допускається до екзамену чи заліку. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Сучасний автомобільний сервіс: сутність, завдання та цілі.. 

2. Вимоги щодо естетики і дизайну інтер’єрів виробничих і невиробничих  

приміщень.  

3. Виробнича структура автосервісу. 

 

Варіант 2 

1. Сучасні вимоги до системи торгівлі автомобілями 

2. Роль і функції оперативного управління автосервісом 

3. Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 

автосервісу 

 

Варіант 3 

1. Автосервіс як частина інфраструктури автомобільного транспорту 

2. Проблеми якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів.  

3. Складське господарство СТО. 

 

Варіант 4 

1. Соціально-економічна ефективність автосервісу 

2. Виробнича структури сучасного автосервісу 
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3. Станції технічного обслуговування автомобілів.  

 

Варіант 5 

1. Складові автосервісу. 

2. Мінімізація витрат часу клієнтів і тривалості перебування автомобіля на 

технічному обслуговуванні та ремонті.. 

3. Універсалізація та спеціалізація підприємств автосервісу. 

 

Варіант 6 

1. Оптимізація завантаженості виробничих потужностей підприємств 

автосерпвісу. 

2.     Спеціалізація підприємств автосервісу 

3.     Економічні показники використання виробничих потужностей і обладнання 

підприємств автосервісу.  

 

Варіант 7 

1. Соціально-економічна ефективність автосервісу 

2. Склад виробничої структури автосервісу 

3. Планування виробничої програми СТО 

 

Варіант 8 

1. Схема автосервісу. 

2. Особливості продукції автосервісу. 

3. Інструментальне господарство СТО. 

 

Варіант 9 

1. Вимоги до системи використання автомобіля. 

2. Універсалізація та спеціалізація підприємств автосервісу. 

3. Планування виробничої програми СТО 
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Варіант 10 

1. Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу.  

2. Значення діагностики як дієвого способу отримання інформації про 

актуальний стан автомобіля  

3. Аналіз та облік попиту на послуги підприємств автосервісу.   

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Сучасний автомобільний сервіс: сутність, завдання та цілі. 

2. Складові автосервісу. 

3. Схема автосервісу. 

4. Автосервіс як важлива частина інфраструктури автомобільного 

транспорту. 

5. Сутність і ефективність автосервісу. 

6. Вимоги до системи торгівлі автомобілями. 

7. Соціально-економічна ефективність автосервісу. 

8. Вимоги до системи використання автомобіля. 

9. Системи забезпечення безпеки руху й усунення шкідливих наслідків 

експлуатації автомобілів. 

10. Маркетингові вимоги і вимоги ефективності виробництва в автосервісі. 

11. Забезпечення зручності місця, часу і процедури обслуговування. 

12. Мінімізація витрат часу клієнтів і тривалості перебування автомобіля на 

технічному обслуговуванні та ремонті. 

13. Високі вимоги до естетики і дизайну інтер’єрів виробничих приміщень. 

14. Висока якість технічного обслуговування і ремонту. 

15. Спеціалізація виробництва за марками автомобілів та видами послуг. 

16. Максимальне завантаження виробничих потужностей. 

17. Системи забезпечення запасними частинами підприємств автосервісу. 
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18. Системи забезпечення технічної експлуатації автомобілів. 

19. Вимоги до продукції автосервісу. 

20.  Закон підвищення потреб. 

21. Методи задоволення потреб у послугах автосервісу. 

22. Вимоги до розташування підприємств автосервісу. 

23. Особливості продукції автосервісу. 

24. Процес задоволення потреб у автосервісі. 

25. Діагностика як спосіб отримання інформації про стан автомобіля. 

26. Вимоги до виробничої структури підприємств автосервісу. 

27. Склад виробничої структури автосервісу. 

28. Залежність рівня універсалізації підприємств автосервісу від рівня 

концентрації парку і задоволення попиту. 

29. Спеціалізація підприємств автосервісу. 

30. Види спеціалізації підприємств автосервісу. 

31. Оптимізація виробничої потужності та виробничої структури автосервісу. 

32. Склад та особливості виробничої інфраструктури підприємств 

автосервісу. 

33. Класифікація основних засобів інфраструктури автосервісу. 

34. Особливості комплектування постів фірмових станцій технічного 

обслуговування автомобілів. 

35. Вимоги до обслуговування обладнання СТО. 

36. Організація складського господарства. 

37. Інструментальне господарство. 

38. Ефективність використання інфраструктури підприємств автосервісу. 

39. Функції оперативного управління автосервісом. 

40. Оперативне планування в автосервісі. 

41. Оперативна організація процесу надання послуг в автосервісі. 

42. Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу. 

43. Оперативний контроль ходу виконання виробничих завдань. 

44. Оперативний облік та оперативний аналіз. 



 14 

45. Зміст і завдання оперативного планування. 

46. Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 

автосервісу. 

47. Планування виробничої програми СТО. 

48. Методика визначення потужності СТО. 

49. Оперативно-виробничий аналіз. 

50. Показники використання виробничих потужностей та обладнання 

підприємств автосервісу. 

51. Аналіз відхилень економічних та виробничих показників СТО. 

52. Мінімізація витрат часу клієнтів. 

53. Організація обліку відхилень і джерела отримання інформації. 

54. Маркетинговий підхід до планування й реалізації послуг з технічного 

обслуговування автомобілів. 

55. Аналіз тривалості виробничого циклу. 

56. Порядок обліку й аналізу попиту. 

57. Розробка план-графіків виконання замовлень. 

58. Розробка плану завантаження постів ТО та ремонту автомобілів. 

59. Планування потреби у запасних частинах та витратних матеріалах для 

виконання виробничої програми. 

60. Комплектування замовлень на СТО. 
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