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Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду  

провідного інженера сектору з питань нормування відділу дослідження безпеки на 

транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології центру наукових досліджень у 

сфері безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

 

1. Кваліфікаційні вимоги 

1.1. Освіта вища, не нижче другого (магістерського) рівня 

відповідного напряму підготовки. 

1.2. Науковий ступінь та вчене звання доктор філософії (кандидат наук) з відповідного 

наукового напряму (бажано). 

1.3. Досвід роботи стаж роботи на посаді інженера I категорії – не 

менше 2 років. 

1.4. Науковий доробок наукові праці, опубліковані у фахових виданнях 

за останні 5 років, та/або діючих патентів на 

винахід та/або корисну модель. 

1.5. Володіння мовами вільне володіння державною мовою. 

2. Професійні знання 

2.1. Знання спеціального законодавства, 

що пов’язане із завданнями та змістом 

роботи 

Знання законів України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», «Про транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», «Про дорожній 

рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», 

«Про науково-технічну експертизу», «Про 

стандартизацію», «Про охорону праці», 

інших нормативно-правових актів, актів 

міжнародного права та аcquis communautaire з 

питань, що стосуються діяльності підрозділу. 

2.2. Знання основ провадження наукової і 

науково-технічної діяльності, 

виконання робіт з інших питань 

діяльності підрозділу 

Знання методів та методологій досліджень, 

розробок; порядку укладання та виконання 

договорів, складання звітних документів; 

порядку оформлення наукової документації; 

політики у сфері якості підприємства та 

принципів управління якістю; основ організації 

діловодства. 

2.3. Знання з питань, що пов’язані із 

завданнями та змістом роботи 

Знання нормативних документів відповідно до 

посадових (функційних) обов’язків. 

2.4. Знання у сфері підготовки 

нормативно-правових актів і 

нормативних документів 

знання елементів нормопроектувальної техніки; 

знання порядку підготовки, подання та розгляду 

проектів актів Кабінету Міністрів України, 

підготовки та прийняття інших нормативно-

правових актів і нормативних документів.  

3. Вимоги до ділових та особистих якостей 

3.1. Необхідні ділові якості Компетентність у питаннях галузі 

автомобільного транспорту; наявність 

аналітичного мислення; здатність 

узагальнювати інформацію, встановлювати 
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логічні взаємозв’язки, робити коректні 

висновки; комунікабельність.  

3.2. Необхідні особисті якості Схильність до наукової діяльності; 

креативність; емоційна врівноваженість; 

відповідальність; уміння в рамках колективу 

генерувати творчі ідеї; ініціативність; 

цілеспрямованість; висока працездатність; 

життєва активність. 

4. Посадові (функційні) обов’язки 

4.1. Участь у розроблянні пропозицій, опрацюванні та підготуванні зауважень, у 

супроводженні проєктів законів України, інших нормативно-правових актів, 

національних і галузевих стандартів, інших нормативних документів і організаційно-

методичних документів, державних, галузевих науково-технічних програм, планів 

заходів за напрямами, що належать до компетенції підрозділу, підготуванні 

інформаційно-аналітичних та інших матеріалів. 

4.2. Участь у проведенні наукових, науково-технічних експертиз з питань безпеки на 

транспорті, конструкції колісних транспортних засобів, іншої продукції та пов’язаних з 

ними послуг, у тому числі виконання обов’язків секретаря, маркування справ з 

експертизи та ведення їх обліку в електронному вигляді, підготування для укладення 

договори із замовником, участь у листуванні з питань експертизи, подання на 

затвердження керівнику експертної групи реєстр виконаних робіт (наданих) послуг з 

експертизи. 

4.3. Оформлення та здійснення видачі  свідоцтв про погодження конструкції транспортного 

засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4.4. Виконання робіт з присвоєння суб’єктам господарювання міжнародного 

ідентифікаційного коду виробника (далі – код WMI), що входить в структуру 

ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN) (в тому числі – 

оформлення, ведення обліку, зберігання справ з присвоєння кодів WMI). 

4.5. Участь у розроблянні та вдосконаленні нормативних та методичних документів щодо 

робіт, виконуваних підрозділом. 

4.6. Надання пропозицій до плану науково-дослідних робіт та щодо виконання розробок 

нормативно-правових актів і нормативних документів, які стосуються компетенції 

підрозділу. 

4.7. Участь у роботі конференцій, круглих столів, семінарів, реалізації міжнародних проєктів і 

програм з тематики діяльності підрозділу. 

4.8. Виконання вимог нормативно–правових актів, правил, інструкцій з охорони праці, 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, правила експлуатації обладнання, 

устатковання, що використовується під час виробничої діяльності підрозділу, правила 

користування засобами колективного, індивідуального захисту та первинними засобами 

пожежогасіння 

4.9. Виконання Правила внутрішнього трудового розпорядку ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 

дотримується Кодексу поведінки та етичних норм для працівників 

ДП "ДержавтотрансНДІпроект", вимог Антикорупційної програми підприємства. 

 


