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1.1 Підприємства автосервісу 

Останнім часом в Україні досить з’являється відносно новий вид 

обслуговуючих підприємств автомобільного транспорту – лінії 

інструментального контролю (діагностична лабораторія, пункт технічного 

контролю). Поява таких підприємств пов’язана із реорганізацією системи 

державного технічного огляду та системи сертифікації автомобілів. Місце 

цих підприємств у структурі підприємств автомобільного транспорту 

наведено на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1 – Місце підприємств, які надають послуги з випробувань та 

перевірки технічного стану транспортних засобів у загальній структурі 

підприємств автомобільного транспорту 

 

Основним завданням ліній інструментального контролю є надання 

послуг по перевірці технічного стану транспортних засобів для 

різноманітних цілей (рисунок  1.2). 
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Рис. 1.2 – Послуги, які надають підприємства автосервісу 

 

Надання підприємствами послуг, згідно рис. 1.2, переважно 

здійснюється у відокремленому приміщенні, а виробничий персонал 

виділяється у окремий структурний підрозділ.  

Як зазначалося вище, на різних етапах функціонування підприємства 

є потреба оцінювати показники його діяльності, такі як: пропускна 

спроможність, ефективність роботи персоналу, ефективність використання 

ресурсів, і т.п. 

Одним з методів оцінки діяльності підприємства з технічної точки 

зору є здійснення технологічного розрахунку. 

1.2 Методи технологічного розрахунку підприємств автосервісу 

На пострадянському просторі під час технологічного розрахунку 

підприємств автомобільного транспорту застосовуються методики описані 

у [2 – 3]. У наведених джерелах наводяться методики розрахунку 

автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування, 

автозаправних станцій, стоянок, гаражів, мотелей. 

Професор Національного транспортного університету Марков О.Д. у 

[4] наводить класифікацію підприємств автосервісу. Відповідно до цієї 

класифікації лінії інструментального контролю доцільно віднести до 

пунктів технічного обслуговування автомобілів. Разом з тим у літературі 



практично відсутні дослідження пов’язані з технологічним розрахунком 

подібних підприємств. Останні дослідження щодо технологічного 

розрахунку підприємств автомобільного сервісу спрямовані на 

оптимізацію роботи робочих постів автосервісних підприємств [5], 

вдосконалення розрахунку трудомісткості робіт по технічному 

обслуговуванню та ремонту автомобілів [6], аналіз можливостей зниження 

трудомісткості робіт по технічному обслуговуванню та ремонту [7], 

виявлення факторів, які впливають та точність технологічного розрахунку 

та можливість її підвищення , аналіз досвіду інших країн щодо організації 

автомобільного сервісу . 

Щодо організації ліній діагностичного контролю то варто відмітити 

спрямованість на розрахунок потреби у кількості таких підприємств, а 

також напрямок до розрахунку пропускної можливості оператора 

технічного контролю.  

Таким чином встановлено відсутність методики розрахунку пунктів 

технічного обслуговування, зокрема ліній діагностичного контролю, тому 

для технологічного розрахунку доцільно використати класичні методики, 

наведені у [2 – 7]. 

1.3 Вимоги законодавства, щодо функціонування ліній 

діагностичного контролю 

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів 

перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та 

зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 року 

№ 137 [8] встановлено розрахунковий оперативний час обов’язкового 

технічного контролю транспортного засобу загального призначення, який 

максимально повинен становити: 30 хвилин – для причепів, 40 хвилин – 

для напівпричепів, 40 хвилин – для легкових автомобілів, 60 хвилин – для 

вантажних автомобілів, 65 хвилин – для автобусів. Однак до цього часу не 

включено затрати на оформлення та передачу протоколів перевірки 

технічного стану, а також оформлення заявки. Окрім того у Порядку  

перелік обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного 

контролю транспортних засобів. У вимогах до перевірки конструкції та 

технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки 

наведено типову послідовність операцій технічного контролю, також 

вимоги до технічного стану транспортних засобів, які перебувають в 

експлуатації наведено у ДСТУ 3649:2010 [9]. 

Для порівняння проведено аналіз вимог законодавства інших країн 

щодо перевірки технічного стану транспортних засобів. Так, у США 

інспектор може здійснити перевірку не більше 18 транспортних засобів за 

день, також, зазвичай на законодавчому рівні встановлюються вимоги до 

приміщень, в яких здійснюються роботи.  

Вимоги, які наведено у законодавчих та підзаконних актах можна 

прийняти в якості вихідних даних для технологічного розрахунку лінії 

інструментального контролю. 
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