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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма фахових випробувань для здобуття ступеня магістр за 
спеціальністю 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 
(освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» (далі – Програма) є нормативним 
документом Луцького національного технічного університету, яка розроблена на 
основі здобутого ступеня бакалавр за  спеціальністю 275.03 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті) (освітньо-професійна програма «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 
науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального 
плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) вищої освіти з таких навчальних дисциплін:  

- загальний курс транспорту; 
- транспортні засоби; 
- дослідження операцій в транспортних системах; 
- системний аналіз; 
- економіка транспорту; 
- організація і технологія вантажно-розвантажуючих робіт; 
- теорія транспортних процесів і систем; 
- проектування транспортно-складських комплексів; 
- транспортна логістика; 
- взаємодія видів транспорту; 
- пасажирські перевезення; 
- вантажні перевезення; 
- організація і безпека дорожнього руху; 
- міжнародні перевезення 

 
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістр за 
спеціальністю 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 
(освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки 
абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 
вищої освіти і відбору  абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього 
ступеня магістр за спеціальністю 275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) (освітньо-професійна програма «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ  
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Знання: 
- концептуальні наукові та практичні знання; 
- критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання. 
 

Уміння/навички: 
- поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та 

іноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних 
спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності 
або навчання. 

Комунікація: 

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, 
власного досвіду та аргументації; 

- збір, інтерпретація та застосування даних; 
- спілкування з професійних питань, і томі числі іноземною мовою, усно та 

письмово. 

Відповідальність та автономія: 

- управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами; 
- спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; 
- формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; 
- організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; 
- здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 
 

ОСНОВИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 
Поняття про транспортну систему. Характеристика видів транспорту, що 

входять до складу транспортної системи. Характеристика транспортної системи 
України. Поняття єдина транспортна мережа та що вона характеризує. Роль 
автомобільного транспорту в функціонуванні транспортно-технологічних систем. 
Основні етапи переміщення вантажів із сфери виробництва в сферу споживання. 
Формування схем переміщення вантажів. Різні схеми переміщення 
вантажів за участю одного чи кількох видів транспорту. Основні елементи систем 
постачання. Перелік факторів, що впливають на вибір схеми перевезень вантажів. 
Технологічна структура систем доставки вантажів. Взаємозв'язок основних 
операцій з вантажами в системах виробництва, матеріально-технічного постачання 
та споживання, пов' язаних із їх переміщенням. Фактори, які впливають на 
зниження витрат та трудомісткості робіт в транспортно-технологічних системах. 
Ефективність функціонування транспортно-технологічних систем. Взаємодія 
транспортних підприємств, вантажовідправників, вантажоодержувачів. 
Координація дій транспорту, промислових підприємств, постачально-збутових та 
торгових організацій. 

Основні недоліки функціонування транспортно-технологічних систем. 
Застосування різних методів для зменшення недоліків функціонування 
транспортно-технологічних систем. Використання структурних, організаційних, 
інформаційних, статистичних методів для підвищення ефективності 
функціонування транспортно-технологічних систем. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ 
Продукція вантажного автомобільного транспорту. Транспортний процес. 

Циклічний характер транспортного процесу. Операції з транспортними засобами і 
вантажами. Зміна станів автомобіля в процесі експлуатації. Маршрути перевезень 
вантажів. Характеристика маятникових і кільцевих маршрутів. Перевезення 
вантажів із використанням змінних напівпричепів, великотоннажних контейнерів, 
змінних кузовів. Характеристика розвізних, збірних, розвізно-збірних маршрутів. 
Цикл перевезень. Оборот автомобіля. Класифікація циклів перевезень. 
Транспортна робота циклу перевезень. Система показників, що характеризують 
транспортну роботу простого циклу перевезень і розвізних маршрутів. Схема і 
епюра транспортної роботи циклу перевезень. 
Тема З.ПРОДУКТИВНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Продуктивність автомобільних транспортних засобів і фактори, що її 
визначають (простий цикл перевезень). Трудомісткість перевезень. Фактори, що 
визначають продуктивність автомобіля на розвізних маршрутах. Методика аналізу 
впливу експлуатаційних факторів на результативні показники використання 
рухомого складу. Суть методу визначення відносних приростів. 
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Факторне дослідження продуктивності автомобіля для простого циклу перевезень. 
Залежність годинної продуктивності автомобіля від експлуатаційних факторів для 
розвізних маршрутів. Порівняльний аналіз впливу факторів на продуктивність 
автомобіля за допомогою характеристичних графіків. 
 

СОБІВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Повна собівартість автомобільних перевезень та перелік її складових. 

Собівартість автомобільних перевезень, яка враховується автотранспортними 
підприємствами. Залежність собівартості перевезень від експлуатаційних факторів 
для простого циклу перевезень і розвізних маршрутів. Порівняльний аналіз впливу 
факторів на собівартість перевезень за допомогою характеристичних графіків. 

 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ 

РУХОМОГО СКЛАДУ 
Фактори, що визначають перевізні можливості парку рухомого складу і 

ефективність його використання. Показники чисельності рухомого складу і 
використання часу перебування його в автотранспортному підприємстві. 
Обліковий склад парку рухомого складу. Інвентарна кількість рухомого складу. 
Показники, які визначають середню годинну продуктивність автомобіля для 
простого циклу перевезень. Розрахунок середніх значень показників 
продуктивності парку автомобілів, які використовуються на розвізних маршрутах. 
Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу. 

 
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПАРКУ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ПАРКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Визначення оптимальних по вантажопідйомності структур парку автомобілів 

при перевезенні дрібних відправок та об'єднаних партій вантажів. Управління 
використанням парку транспортних засобів. Оптимізація перевізних 
спроможностей транспортних засобів, які закріплюються за об'єктом із сильно 
варіюючим попитом на перевезення. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ І 

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАДАЧА 
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Постановка задачі масового обслуговування. Замкнута система масового 
обслуговування та показники її функціонування. Одноканальна і багатоканальна 
замкнуті системи масового обслуговування. Елементи теорії масового 
обслуговування. Поняття про вхідний потік вимог, режим обслуговування, 
дисципліну чекання. Найпростіший потік вимог і його властивості. Чисельні 
характеристики замкнутої пуассонівської системи масового обслуговування. 
Визначення кількості постів обслуговування. Параметри функціонування 
одноканальної та багатоканальної систем масового обслуговування. Показники 
ефективності спільної роботи транспортних і навантажувально – 
розвантажувальних засобів. 
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ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНА, ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА 
БАЗА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 

 Загальні поняття термінів та визначень ринку пасажирських перевезень. 
Структура системи та види перевезень. Тенденції розвитку. Роль та місце 
пасажирських перевезень в суспільному виробництві та культурно-побутовому 
житті населення. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. 
Основи організаційно-правової бази пасажирських перевезень. Державне 

управління ринку пасажирських перевезень. Цілі та завдання. Суб'єкти управління, 
структура та повноваження. Форми та методи управління пасажирськими 
автомобільними перевезеннями. Загальні засади організації пасажирських 
перевезень. Правила надання послуг, порядок і умови організації автомобільних 
перевезень, види пасажирських автомобільних перевезень, режимів руху та 
використаних транспортних засобів. Визначення умов щодо організації маршруту, 
особливостей дослідження процесу організації пасажирських автомобільних 
перевезень та вивчення попиту населення на перевезення. 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
  Облік роботи транспорту на маршрутах. Облік виконання договорів за 
видами послуг, що надаються. Визначення рівня транспортного обслуговування і 
розраховувати його характеристики. Нормативно-правові акти документів за 
видами транспорту та сполучення. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗ, ЛІНІЙНИХ СПОРУД, ЕНЕРГОСПОДАРСТВА, 
РЕЙКОВОГО ШЛЯХУ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ.  

Класифікація рухомого складу. Експлуатаційні особливості рухомого складу. 
Техніко-експлуатаційні та результуючі показники використання рухомого складу. 
Характеристика лінійних споруд. Обладнання та екіпіровка рухомого складу та 
лінійних споруд пасажирського транспорту. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПАСАЖИРСЬКІ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 
  Попит на перевезення та рухомість населення та способи їх задоволення. 
Методи визначенні транспортної рухомості населення. Параметри 
пасажиропотоків на маршрутах. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ СИСТЕМИ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 

 Основи маршрутної технології. Техніко-експлуатаційні показники 
маршрутів. Організація, зміна та закриття маршрутів. Зупиночні, контрольні та 
технічні пункти на маршрутах. Оптимізація маршрутної системи. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАРШРУТАХ ПАСАЖИРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ. 

Показники роботи рухомого складу та водіїв. Характер та особливості 
протікання процесу перевезень пасажирів як функціонування інтегрованої 
системи. Формування маршрутів пасажирських перевезень. Схеми, графи і матриці 
транспортних зв'язків (мереж) циклів перевезень. 

 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЗ НА МАРШРУТАХ, ДИСПЕТЧИРІЗАЦІЯ ТА 

КОНТРОЛЬ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 
 Нормування швидкостей руху на маршрутах. Визначення необхідної 

кількості рухомого складу та його розподіл по маршрутах. Режими роботи водіїв. 
Основи диспетчерського управління перевезеннями. 

 
ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 
Основи управління якістю перевезень пасажирів. Показники та норми якості 

при здійсненні пасажирських перевезень. Сертифікація послуг при перевезенні 
пасажирів на автомобільному транспорті. Системи управління якістю та 
міжнародні стандарти. 

 
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 
ТРАНСПОРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНТАЖІВ 
Загальні поняття про вантажі. Фізико - хімічні й об'ємно-масові 

характеристики вантажів.  Класифікація вантажів. Методи дослідження вантажів. 
 
ТАРА І УПАКОВКА. МАРКУВАННЯ ВАНТАЖІВ 
Класифікація засобів упакування вантажів. Характеристика транспортної 

тари Класифікація, типи й основні параметри контейнерів. Засоби пакетування. 
Типи піддонів. иди маркування вантажів. Способи й місце нанесення маркування. 

 
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СХОРОННОСТІ ВАНТАЖІВ 
Фактори, що впливають на схоронність вантажів. Розміщення й кріплення 

вантажу в транспортному засобі й контейнері. 
 
СУМІСНІСТЬ ВАНТАЖІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ Й ТРАНСПОРТУВАННІ 
Зберігання вантажів на складах. Сумісність вантажів при транспортуванні. 
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ВАНТАЖОПОТОКИ 
Характеристика вантажопотоків. Вантажоутворюючі й вантажопоглинаючі 

пункти. Параметри вантажних потоків і методи їх вивчення. 
 
ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ Й СОБІВАРТІСТЬ 

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Загальна характеристика техніко-експлуатаційних показників. Розрахунок 

показників роботи транспортних засобів. Вплив техніко-експлуатаційних 
показників на собівартість перевезень. 

 
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ Й РОБОТИ ЕКІПАЖІВ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ПРИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
Маршрути руху транспортних засобів. Основні поняття технічного 

нормування і класифікація витрат робочого часу. Методи технічного нормування і 
нормування праці водіїв транспортних засобів. 

 
РОЗРОБКА ГРАФІКІВ РУХУ 
Визначення необхідної кількості транспортних засобів. Випуск 

транспортних засобів на лінію. 
 

ВИМОГИ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНКРЕТНОГО ВАНТАЖУ 
Підготовка процесу до перевезення вантажів. Правила перевезення вантажів. 

Особливості організації перевезень вантажів. 
 
ВИБІР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. 
Вибір типу транспортного засобу. Методика вибору в умовах транспортних 

підприємств. 
 

РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ДОСТАВКИ 
ВАНТАЖІВ 

Характеристика транспортно-технологічних систем. Розрахунок і вибір 
транспортно-технологічних систем. 

 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Пломбування, індикація і контроль доступу до вантажу. Системи контролю і 

регулювання руху транспортних засобів. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТАХ ТРАНСПОРТУ 
Організація роботи служб транспортного об'єкта. Добові й змінні завдання. 

Оперативне управління. Інструктаж персоналу. 
 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ОПЕРАЦІЙ НА 
ОБ'ЄКТАХ ТРАНСПОРТУ 

Способи виконання операцій. Нормування транспортних операцій. 
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ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Обсяги ресурсного забезпечення перевезень. Планування ресурсного 

забезпечення перевезень. 
 

ОБЛІК РОБОТИ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ 
Облік витрат на виконання робіт. Транспортна документація. Рівень 

транспортного обслуговування. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 
 

ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ 
Історія розвитку та взаємодії видів транспорту. Роль транспорту в народному 

господарстві. 
ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 
Формування схем переміщення вантажів та пасажирів. Види транспортних 

систем та їх взаємодія в загальнотранспортних вузлах. Поняття взаємодії видів 
транспорту в просторі та часі. Сутність та значення проблеми взаємодії видів 
транспорту. Види сполучень. Особливості організації перевезень вантажів та 
пасажирів у змішаному сполученні. Поняття координації роботи всіх видів 
транспорту, її сучасний стан. Завдання взаємодії видів транспорту. Технічні, 
технологічні, інформаційні, економічні та правові аспекти взаємодії. Оцінка 
ефективності транспортного процесу.  

ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ ТА ВУЗЛИ 
Класифікація транспортних мереж. Сутність розвитку та поняття взаємодії 

транспортних мереж. Типові схеми мереж. Основні характеристики, критерії 
оцінювання та оптимізації суходільних транспортних мереж. Формування 
раціональної транспортної мережі. Класифікація та основні елементи транспортних 
вузлів. Особливості роботи транспортних вузлів та їх технічне оснащення й 
організація роботи. Значення транспортних вузлів у процесі перевезень. Основні 
принципи проектування. Характеристики функціонування транспортних вузлів. 

ТЕХНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 
Основні параметри технічних засобів взаємодіючих видів транспорту. 

Необхідність уніфікації, стандартизації та узгодження параметрів технічних 
засобів різних видів транспорту. Розвиток та функціонування засобів зв’язку та 
транспортно-виробничих систем: пакетної, контейнерної, ліхтерної, трейлерної та 
інших. Пропускна здатність залізничних колій та автомобільних доріг, водних та 
повітряних шляхів сполучення, трубопровідних систем та маршрутів  
пасажирського транспорту. Переробні можливості транспортних вузлів.  

ТЕХНОЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 
Технологічна взаємодія як комплексна система експлуатації різних видів  

транспорту. Основи вибору транспорту та транспортно-технологічної схеми  
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доставки вантажів. Прогресивні методи організації роботи транспортних вузлів. 
Методики розрахунку обсягу перевезень та прямої перевалки вантажів, складських 
приміщень, кількості транспортних засобів, режиму їх роботи та взаємодії, 
розподілу ресурсів взаємодіючих видів транспорту. Поєднані та взаємно погоджені 
графіки роботи транспорту, відправників та одержувачів вантажів. Логістичні 
системи. Принципова схема роботи суміжників. Основні вимоги до єдиного 
технологічного процесу доставки вантажів, його структура та зміст. Дослідження 
транспортного процесу та нормування його елементів.  
Організація, управління доставкою вантажів та календарне планування. 
Організація вантажних перевезень та комерційна робота. Планування та  
організація робіт з впровадження єдиного процесу та контроль за його   
функціонуванням. Методика розрахунку техніко-економічної ефективності.  

ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 
Основні напрями взаємодії у сфері планування вантажних перевезень.  

Концепція розвитку транспорту. Загальні принципи планування. Методи 
планування: програмно-цільовий, балансовий та нормативний. Види планів: план 
перевезень, розклад та графік руху, контактний графік тощо. Оперативне 
планування. Безперервне взаємно погоджене планування роботи взаємодіючих 
видів транспорту. Основні напрями взаємодії у фінансовій сфері. Визначення 
експлуатаційних та капітальних витрат за видами транспорту. Собівартість 
вантажних та пасажирських перевезень у прямому та змішаному сполученнях. 
Ціна транспортної продукції і тарифи. Функції тарифів. Класифікація тарифів. 
Принципи побудови тарифів та основні положення тарифної політики. Роль 
держави в тарифній політиці. Вплив тарифів на вибір виду транспорту і  способу 
сполучення пасажирами та вантажовласниками. 

ПРАВОВА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ  ТРАНСПОРТУ 
Роль правового та інформаційного забезпечення перевезень. Основні 

напрями взаємодії в правовій сфері перевезень. Міжнародні угоди, державні 
закони, статути видів транспорту, правила перевезень, вузлові угоди, типові угоди 
централізованого завозу вантажів тощо. Поняття інформаційної взаємодії видів 
транспорту. Проблеми розвитку. Інформаційні системи, їх функціональні завдання 
та підсистеми. Перспективи розвитку. 

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЮЧИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 
Необхідність державного управління транспортом і його суть. Основні 

напрями побудови управління взаємодіючими видами транспорту. Характеристика 
та роль існуючих органів управління. Необхідність безперервного управління 
транспортним процесом. Оперативне управління та його задачі. Застосування 
автоматизованих систем управління. Транспортно-експедиційне обслуговування, 
його структура, варіанти та форми. Перспективи розвитку транспортно-
експедиційних підприємств. 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ ПРИ  
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ПАСАЖИРІВ 

Закономірності формування переміщень у міському, приміському та 
міжміському сполученнях. Імовірність вибору населенням виду транспорту для 
поїздки. Прогнозування обсягів перевезень. Розробка погоджених розкладів руху 
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транспортних засобів різних видів транспорту. Організація перевезень пасажирів у 
змішаному сполученні. Формування маршрутної системи регіону. Комплексна 
схема розвитку всіх видів міського пасажирського транспорту. 
Транспортна та маршрутна системи. Закономірності формування переміщень. 
Імовірність вибору населенням видів транспорту та шляхів сполучення. 
Формування пасажиропотоків. Методика вибору видів транспорту. Методи 
вдосконалення маршрутних систем. 
 

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ  
 

Роль транспорту у розвитку суспільства  і галузей економіки держави 
Роль транспорту в розвитку людського суспільства. Транспортна продукція, її 

специфіка. Значення транспорту в розвитку національної економіки України. 
Транспорт як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства”. 

Транспортні системи світу і України 
П Загальні поняття й основна термінологія. Поняття транспортної мережі. 

Місце України у транспортної системі Європи. Розміщення продуктивних сил і 
транспорт. Формування вантажних і пасажирських потоків. 

 Автомобільний транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту 
  Залізничний транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Водний транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Повітряний транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Трубопровідний транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Міський транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Промисловий транспорт 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
Нові види транспорту 
Історія виникнення та розвитку транспорту. Технічна характеристика. 

Переваги та недоліки транспорту. 
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ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ  

Історія розвитку автопромисловості та автомобільного транспорту. 
Види рухомого складу автомобільного транспорту. Класифікація автомобільних 
транспортних засобів та їх позначення. 

Загальна  будова автомобільних транспортних засобів.  Загальна будова 
автомобіля. Призначення груп механізмів та їх розміщення на транспортному 
засобі. Особливості схем компоновки легкових та вантажних автомобілів, 
автобусів. Параметри технічної характеристики. Уніфікація та стандартизація в 
автомобілебудуванні. 

Загальна будова і принцип роботи теплових двигунів внутрішнього 
згоряння. Будова і принцип дії двигунів внутрішнього згоряння. Механізми 
двигунів внутрішнього згоряння. Системи двигунів внутрішнього згоряння. 

Трансмісія транспортних засобів.  Призначення трансмісії. Основні 
механізми трансмісії. Зчеплення: призначення, будова, принцип його роботи. 
Коробка передач: призначення, будова, принцип його роботи. Карданна передача: 
призначення, будова, принцип його роботи. Головна передача: призначення, 
будова, принцип його роботи. Диференціал: призначення, будова, принцип його 
роботи. 

Мости, колеса, підвіска. Призначення та типи мостів і будова. Колеса  та 
шини. Призначення коліс. Загальна будова. Підвіска. Призначення підвіски. 
Принципові схеми підвісок. 

      Рульове і гальмове керування. Особливості будови рульових механізмів.  
Оціночні критерії ефективності гальмових систем. Складові частини гальмових 
систем: гальмові механізми та гальмові приводи, їх призначення та основні типи. 

     Несуча система, кузов і  кабіна. Типи кузовів легкових автомобілів та 
автобусів. Загальна будова кузова. Кабіна вантажного автомобіля. 

Загальна динаміка автомобільних транспортних засобів. Фізична суть 
явища кочення колеса.. Сили і моменти, що діють на ведуче та ведене колеса. 
Аеродинаміка транспортних засобів. 

Тягово-швидкісні властивості автомобільних транспортних засобів. 
Поняття про тягово-швидкісні властивості автомобільних транспортних засобів. 
Аналіз рівняння руху і силового балансу транспортних засобів. Тягова 
характеристика транспорту. Вплив на тягово-швидкісні властивості транспортних 
засобів конструктивних параметрів: передаточного числа головної передачі, числа 
ступенів КПП, радіуса кочення колеса. 

Гальмівні властивості транспортних засобів. Види гальмування 
транспортних засобів. Схема сил моментів, які діють на гальмівну систему. 
Перерозподіл навантажень між осями і його вплив на процес гальмування.  



14 
 

Стійкість ТЗ. Керованість ТЗ. Поняття про стійкість  і види стійкості 
транспортних засобів. Поняття про керованість ТЗ і фізична суть явища бічного 
відведення колеса. Кінематика руху на повороті. 

Плавність ходу. Прохідність.  Основні види коливань. Вимірювачі коливань 
та випробовування на плавність ходу різних за конструкцією підвіски та ходової 
частини. Поняття прохідності ТЗ. Вдосконалення конструкції сучасних ТЗ з метою 
підвищення їх прохідності. 

Паливна економічність Екологічність транспортних засобів. Поняття про 
паливну економічність. Шляхи зменшення витрати палива в умовах експлуатації. 
Показники паливної економічності автомобіля. Автомобіль - джерело 
відпрацьованих газів. Заходи по зниженню токсичності двигунів. Автомобіль - 
джерело шуму. Заходи по зниженню рівня шуму. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 
 

ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 
І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ. 

Формулювання задачі лінійного програмування в загальному вигляді. 
Канонічна форма запису задач лінійного програмування. Графічна інтерпретація 
задач лінійного програмування. 

 
СИМПЛЕКС-МЕТОД РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ. МЕТОД ПОСЛІДОВНОГО ПОКРАЩЕННЯ ПЛАНУ 
(СИМПЛЕКС-МЕТОД) РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ. 

Загальна схема методу. Симплекс-таблиця. Алгоритм методу послідовного 
покращення плану при наявності початкового базисного рішення. Алгоритм 
знаходження початкового базисного рішення. М-задача. 

 
ДВОЇСТІСТЬ У ЛІНІЙНОМУ ПРОГРАМУВАННІ. 
Поняття двоїстості у лінійному програмуванні. Правила побудови двоїстих 

задач. Теореми двоїстості. Двоїстий симплекс-метод. 
 
ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЛОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ. 
Постановка задачі цілочислового програмування. Геометрична інтерпретація 

задачі цілочислового лінійного програмування. 
 
МЕТОДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ. 
Класифікація методів рішення задач цілочислового програмування. Алгоритм 

Гоморі для рішення повністю цілочислових задач. Метод “відгалужень і 
меж”.Задача про призначення. 
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ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. 
Математична постановка задачі та область її застосування. Методи отримання 

початкового опорного плану задачі. Метод потенціалів для рішення транспортної 
задачі. Модифікації транспортної задачі лінійного програмування: відкрита 
модель; багатоетапна транспортна задача. Транспортна задача у сітковій 
постановці. 

 
ДИНАМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
Загальні принципи та область застосування методу ДП. Принцип 

оптимальності.  Математична постановка та алгоритм рішення задач методом 
динамічного програмування. Задача розподілу ресурсів. Задача управління 
запасами. 

 
ТЕОРІЯ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
Основні поняття про СМО. Структура і класифікація СМО. Основні елементи 

СМО.  Показники ефективності обслуговуючих систем. 
 
СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ОЧІКУВАННЯМ 
Системи з необмеженим потоком вимог (розімкнені системи). Системи з 

обмеженим потоком вимог (замкнені системи). Системи з очікуванням та груповим 
надходженням вимог. 

 
СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ВТРАТАМИ ВИМОГ 
Система масового обслуговування з відмовами. Формули Ерланга. Система 

масового обслуговування з обмеженою довжиною черги. Система масового 
обслуговування з обмеженим часом перебування у черзі. Система з обмеженим 
часом перебування у черзі та груповим обслуговуванням. 
 

 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ  

 
 Поняття системи. Особливості системи 
Визначення поняття системи, системного аналізу, теорії систем, управління. Типи 
систем. Основні особливості систем.  
  
 Відношення у системах. Зв’язки у системі 
Типи і види відношень. Типи задач теорії систем. Загальна модель системи. 
Поводження системи (тип взаємодії із середовищем). 
Поняття зв’язку між елементами системи. Види зв’язків між елементами системи. 
Аналіз зв’язків у складних системах. 
  
 Класифікація систем 
Класифікація систем за природою елементів, за походженням, за взаємодією із 
зовнішнім середовищем, за ступенем складності, по мінливості властивостей, за 
терміном існування, за способом управління. 
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 Композиція і декомпозиція причинно-наслідкових відносин між елементами 
системи 
Метод композиції та декомпозиції системи. Аналіз і синтез систем. Задачі 
системного аналізу і його етапи. Вплив типу рішення проблеми на її реалізацію. 
Умови статичної рівноваги системи в замкненому стані. Умови динамічної 
рівноваги системи в замкненому стані. Умови встановлення адекватності між 
системою і середовищем у розімкненому стані. 
  
 Системний аналіз як метод обґрунтування рішення 
Види системного аналізу. Методи творчого та критичного мислення. Теорія 
розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ). Сфери застосування ТРВЗ. 
  
   Структура системи. Системи з управлінням 
Основні визначення. Структурна та функціональна схема системи. Ієрархічні 
структури. Опис структури складної системи. Стан системи. 
Аналіз керованої системи. Структура керованої системи. Проблеми ієрархічного 
управління в складних системах. 
  
 Життєвий шлях системи 
Поняття, які характеризують природу розвитку системи. Характеристика 
основних етапів життєвого шляху системи.  
  
 Моделювання систем 
Модель і моделювання системи. Класифікація моделей. Методологія 
моделювання. Математичне моделювання. Імітаційне моделювання. Методи 
дослідження систем. Вибір методу дослідження математичної моделі. Проведення 
математичного дослідження.  
 
 Експериментальні дослідження систем 
 Експеримент. Основні поняття. Особливості експериментальних досліджень. 
Класифікація. Шкали найменувань. Порядкові шкали. Модифіковані порядкові 
шкали. Шкали інтервалів. Шкали відношень. Абсолютна шкала. 
  
 Методи прийняття вирішень 
Загальна структура процесу прийняття вирішення. Мови для описування вибору. 
Вибір в умовах статистичної і розпливчастої невизначеностей. Груповий метод 
вибору. Правило більшості. Умови вибору методу. 
  
 Управління системами 
Етапи прийняття рішення. Шкали корисності для оцінки наслідків прийняття 
вирішення. Формування результату вирішення. Класичні критерії прийняття 
вирішення. Формування критеріїв управління. Етапи процесу управління. 
Завдання регулювання. Системи управління за ознакою керованості і 
спостережності. 
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  Закони управління 
Умови повної керованості і спостережності. Показники якості управління. 
Інтегральні показники якості що використовують для оцінки процесу управління. 
Сутність оптимального управління. Надійність системи управління. Показники 
надійності. 
  
Оптимізація системи управління 
Сутність оптимального управління. Експлуатаційні характеристики систем. 
Діагностика станів системи. Оптимальне управління експлуатаційними процесами. 
Оптимальне управління експлуатаційними процесами. 
 

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ 
 

Поняття, цілі і напрями діяльності транспортного комплексу 
Особливості економічної діяльності транспортного підприємства. 

Класифікація підприємств автомобільного транспорту. Ринок автотранспортних 
послуг.  

 
Капітал і виробничі фонди підприємства 
Суть, види та функції капіталу. Класифікація і структура основних фондів. 

Оцінка основних фондів. Фізичний і моральний знос. Амортизація ОФ 
підприємства. Методи нарахування амортизації. 

 
Оборотні фонди транспортних підприємств 
Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. 

Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання. Нормування 
оборотних засобів підприємства.   

Персонал підприємства, продуктивність  праці 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Планування та формування 

персоналу. Продуктивність праці та методи її вимірювання. Планування 
продуктивності праці на підприємстві. Організація та нормування праці на 
підприємстві. 

 Оплата праці робітників транспортних підприємств 
Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці. 

Поняття норми часу та норми виробітку. Структура заробітної плати. Тарифна і 
безтарифна системи оплати праці. Пряма та відрядна форми оплати праці. Склад 
фонду оплати праці підприємства. Планування фонду оплати праці на 
підприємстві.   

Витрати виробництва на транспорті 
Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за 

економічними елементами на автомобільному транспорті. Віднесення прямих і 
непрямих витрат на собівартість продукції. Залежність прибутку підприємства від 
обсягу перевезень.  

Собівартість перевезень на автомобільному транспорті 
Поняття повної собівартості перевезень. Методи калькулювання собівартості 
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продукції. Методика калькуляції собівартості перевезень. Розрахунок матеріальних 
витрат. Фактори, що впливають на собівартість перевезень. Залежність прибутку 
підприємства від обсягу перевезень.   

Ціноутворення на транспорті 
Механізм ціноутворення на транспортні послуги. Формування та розрахунок 

тарифів на перевезення. Види та форми ціноутворення. Визначення ціни на 
вантажні перевезення. Визначення ціни на пасажирські перевезення.   

 Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності на 
транспорті 

Формування доходу підприємства. Визначення фінансового результату 
діяльності транспортного підприємства. Визначення показників рентабельності. 

  
  
Визначення економічної ефективності впровадження організаційно-

технічних заходів 
Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової техніки, 

наукової організації праці та виробництва. Ефективність заходів з удосконалення 
прийомів і методів праці. Економічна ефективність організаційно-технічних 
заходів. 

  

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУЮЧИХ РОБІТ 
 

Елементи навантажувально-розвантажувальних робіт. 
Основні показники стану виконання навантажувально-розвантажувальних 

робіт. 
Способи виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. 
Час простою автомобіля в пунктах навантаження і розвантаження. 
Елементи часу простою автомобіля у пунктах навантаження-розвантаження. 

Норми часу на автотранспортні та складські навантажувально-розвантажувальні 
роботи. Вплив часу простою на продуктивність автомобіля і собівартість 
перевезення вантажу. 

Класифікація підйомно-транспортних та навантажувально-
розвантажувальних машин. 

Класифікація навантажувально-розвантажувальних механізмів. Загальна 
класифікація підйомно-транспортних машин. Класифікація засобів механізації за 
основними ознаками. 

Найпростіші НРЗ, допоміжне обладнання та захоплювачі вантажів. 
Вимоги до пристроїв для захоплення вантажів. Класифікація пристроїв для 

захоплення вантажів. 
Продуктивність навантажувально-розвантажувальних засобів. 
Продуктивність машин циклічної дії. Продуктивність машин нециклічної 

(безперервної) дії. 
Організація навантажувально-розвантажувальних робіт при 

перевезеннях основних видів вантажів. 
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Насипні (навалочні) вантажі. Важковагові, великогабаритні та довгомірні 
вантаж. Дрібноштучні вантажі. Навантаження-розвантаження дрібноштучних 
вантажів одиничними предметами. Збільшення партій дрібноштучних вантажів 
при транспортуванні. 

Навантажувально-розвантажувальні роботи при перевезенні дрібноштучних 
вантажів в мало- та середньотонажних універсальних контейнерах. 

Навантажувально-розвантажувальні роботи при перевезенні дрібноштучних 
вантажів в великотоннажних універсальних контейнерах. 

Навантажувально-розвантажувальні роботи при перевезенні дрібноштучних 
вантажів, пакетованих на піддоні. 

Масові сільськогосподарські вантажі. 
Навантажувально-розвантажувальні пункти. 
Характеристика та класифікація пунктів. Постановка рухомого складу на 

постах навантаження або розвантаження. Спеціалізовані контейнерні пункти. 
Організація роботи навантажувально-розвантажувальних пунктів. 
Пропускна здатність пунктів навантаження і розвантаження. Розрахунок 

необхідного числа постів навантаження-розвантаження. Координація роботи 
автомобілів та навантажувально-розвантажувальних пунктів. 

Визначення необхідності в засобах механізації у пунктах навантаження та 
розвантаження. 

Склади. Складське господарство. 
Призначення та задачі складів. Класифікація складів. Розрахунок площі 

складів. 
Собівартість навантажувально-розвантажувальних робіт. 
Розрахунок собівартості навантажувальних та розвантажувальних робіт. 

Економія при впровадженні нової підіймально-транспортної техніки. 
Вибір варіанту механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. 
Вибір оптимального варіанту механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт. Розрахунок річних витрати на перевезення вантажів 
автомобільним транспортом. 

Загальні положення з питань охорони праці та техніки безпеки. 
Загальні відомості. Основні правила для водіїв при встановленні автомобілів 

під навантаження або розвантаження. 
 

ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ  
 Поняття складів та їх функції.  
Класифікація складів та транспортно-складських комплексів. Поняття 

транспортно-складських комплексів. Функції складів. Класифікація складів та 
транспортно- складських комплексів. 

Технологічний процес на складі. 
Типовий проект складу, вимоги до дільниці складу. Визначення кількості 

складів. 
Вибір розміру складу та його розміщення. 
Типовий проект складу, вимоги до дільниці складу. Визначення кількості 

складів. Задача розміщення комплексів. Методи вирішення розміщення складських 
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комплексів. Метод центру тяжіння. Метод пробної точки. Визначення 
оптимального місця розміщення складського комплексу. 

Вибір системи складування товарів. 
Вид складування. Підйомно-транспортне обладнання. Технологія 

комплектації замовлень. Управління приміщенням товарів. Споруди, приміщення 
складів та їх параметри. 

Технологічні операції на окремих дільницях складу. 
Розвантаження товарів на складах. Приймання товарів. Розміщення товарів на 

збереження. Відбір товарів з місць зберігання. Комплектування і упаковка товарів. 
Відвантаження товарів зі складу. 

Оцінка потреби підприємства в приміщеннях для технологічних зон. 
Склад складських приміщень. Технологічні приміщення. Підсобні 

приміщення. Адміністративно-побутові приміщення. 
Визначення розмірів загальної площі складу. 
Площа забудови. Площа доріг та стоянок автомобілів. Площа озеленення. 

Розрахунок площі вантажної площадки складу. Розрахунок розмірів допоміжної 
площі складу. Розрахунок площі проходів та проїздів. Розрахунок площі дільниці 
приймання товарів. Розрахунок площі дільниці комплектування та упаковки 
товарів. Розрахунок площі експедиції приймання товарів, експедиції відправки 
товарів. Розподіл складської площі на окремі технологічні зони. 

Розрахунок потреби в технічному забезпеченні складського процесу. 
Вимоги до технічного забезпечення складського технологічного процесу. 

Електронавантажувачі. Розрахунок потреби складу в техніці. Розробка 
принципіальної схеми механізації операцій технологічного процесу. Вибір типів 
підйомно- транспортних механізмів. Розрахунок потреби в підйомно- 
транспортних механізмах. 

Контроль ефективності і оцінка роботи складського комплексу. 
Ефективність роботи складу. Показники ефективності роботи складу. 

Показники, які характеризують рівень збереженості товарів. Фінансові показники. 
 
 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА  
 

Логістичні аспекти функціонування транспорту 
Особливості транспортно-логістичних систем різних видів транспорту і їх 

взаємодія. Основні техніко-економічні особливості, що характеризують 
специфічність транспортно-логістичних систем різних видів транспорту.  

Основні логістичні процедури при організації процесу транспортування 
належать: вибір виду транспортування (способу перевезень); вибір виду 
транспорту; вибір основних та допоміжних логістичних посередників. 
Характеристика інтермодальних перевезень; мультимодальних перевезень; 
унімодальних перевезень.  
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Логістичні підходи до організації праці водіїв та ціноутворення на ринку 
транспортних послуг 

Особливості умов праці водіїв. Складові та обмеження робочого часу водіїв. 
Поняття та порядок розробки графіків змінності водіїв. Особливості оплати праці 
водіїв, визначені нормативно і застосовувані на практиці. 

Нормативні вимоги до організації руху та періодів стоянки автотранспортних 
засобів при здійсненні перевезень. Сутність та порядок застосування контрольного 
пристрою про рух та періоди стоянки автотранспортних засобів (тахографу). 

 
 
Пакування, маркування і пломбування вантажів в транспортній 

логістиці 
Вплив упаковки продукції на норму витрат і продуктивність логістичної 

системи. Споживча упаковка. Промислова тара. Призначення тари як особливого 
виду промислових виробів. Разова та багатообігова тара. Визначення потреби в тарі 
на підприємствах.  

Укрупнена вантажна одиниця. Основні елементи сформованої вантажної 
одиниці. Піддон. Вантажний контейнер. Переваги і недоліки контейнерних 
перевезень. 

Поняття маркування вантажів та дані, що зазначаються у маркуванні. Способи 
маркування. Штрихове кодування товарів та його різновиди. 

Сутність процесу пломбування при перевезеннях вантажів та його особливості 
для різних видів транспортних засобів. Пломбувальне обладнання та його 
особливості. 

 
Вантажопереробка в транспортній логістиці 
Сутність та класифікація вантажів (за видом продукції різних виробників, за 

фізичним станом, за наявністю тари, за способом вантаження і розвантаження, за 
іншими специфічними властивостями, масою та габаритами).  

Підйомно-транспортне обладнання та його класифікація. Продуктивність 
підйомно-транспортного обладнання. Визначення технічної, експлуатаційної і 
фактичної продуктивності.  

 
Транспортно-логістичні процеси у складському господарстві підприємств 
Основні підходи до раціональної організації транспортних процесів на 

складах. Розвантаження і первинний прийом вантажу. Остаточний прийом вантажу 
за кількістю і якістю. Внутрішньоскладське транспортування вантажів. 
Комплектація вантажів Комісіонування і відвантаження вантажів. Збір і доставка 
порожніх товароносіїв.  

Поняття крос-докінгу як складської логістичної технології організації роботи 
складу. Рух товару складом при крос-докінгу.  

 
Інформаційне забезпечення транспортних процесів 
Основні документи транспортного процесу. Характеристика товарно-

транспортної накладної (суть, призначення, основні і додаткові дані в ТТН). 
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Шляховий лист. Суть і порядок заповнення граф CMR-накладної. Перевезення на 
умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 
книжки МДП. Перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення із 
застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.  

Особисті документи, які повинен мати водій при виконанні міжнародних 
перевезень. Перелік документів на автомобіль та вантаж, які повинен мати водій 
при виконанні міжнародних перевезень.  
 

Митні аспекти транспортної логістики  
Поняття митного перевізника і митного брокера, їх функції. Логістичні 

особливості митних режимів в Україні (імпорт, реімпорт; експорт; реекспорт; 
транзит; тимчасовий ввіз (вивіз); митний склад; спеціальна митна зона; магазин 
безмитної торгівлі; переробка на митній території; переробка за межами митної 
території; знищення або руйнування; відмова на користь держави). 

 
Страхові аспекти логістики при транспортуванні вантажів 
Поняття та об’єкти транспортного страхування. Види обов’язкового 

страхування у транспортній сфері (страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних вантажів; страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів). Зелена картка. Види 
добровільного страхування у транспортній сфері. Страхування за програмою 
КАСКО: сутність особливості. Страхування відповідальності перевізника 
наземним транспортом за вантаж (CMR) при міжнародних перевезеннях.  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), їх облік та аналіз.  Класифікація 
ДТП, пригоди, що не відносяться до ДТП. Основні причини і фактори, які сприяють 
їх виникненню.  

Експертиза ДТП. Поняття про експертизу та її види.  
Водій і БДР. Поняття про психофізіологію праці водія. Сприймання водієм 

простору і часу. Поняття про увагу та її організацію. Якості уваги. Реакція і її види; 
вплив алкоголю, наркотиків, медикаментів на реакцію водія. Швидкість, 
прискорення, вібрація та їх вплив на організм. Фізіологія людини при керуванні 
автомобілем вночі. Втома, стомленість, перевтома та фактори, що їм сприяють. 
Ознаки втоми водія. Ілюзії і галюцинації.  

Транспортні засоби і БДР.  Конструкційна безпека транспортних засобів та 
нормативні документи, які її регламентують. Тягово-швидкісні властивості 
автомобілів. Гальмівні властивості автомобіля: види і вимоги до гальмівних 
систем. Службове і екстрене гальмування та їх характеристика. Методи визначення 
ефективності гальмівних систем при щоденній перевірці, дорожніх та державних 
випробуваннях. Поздовжня і поперечна стійкість автомобіля.  
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Дорожні умови і БДР.  Вплив дорожніх умов на безпеку руху; ковзкість 
покриття. Класифікація доріг, вулиць і дорожніх покриттів.  

Робота з попередження ДТП в АТП. Безпека руху в АТП. Планування 
роботи з попередження ДТП в АТП. Обов’язки й права служби безпеки в АТП.  

Проблеми організації дорожнього руху. Автомобілізація і дорожній рух. 
Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху.  

Характеристики дорожнього руху. Транспортний потік. Основна діаграма 
транспортного потоку. Пішохідний потік.  

Дослідження дорожнього руху. Класифікація методів дослідження. 
Документальне вивчення. Натурні дослідження. Методика натурних досліджень.  

Методичні основи організації дорожнього руху. Завдання і основні 
напрями організації руху. Розділення руху в просторі. Розділення руху в часі. 
Формування однорідних транспортних потоків.  

Практичні заходи з організації і регулювання дорожнього руху. 
Організація і регулювання транспорту у процесі руху. Рух на перехрестях. 
Односторонній рух. Круговий рух на перехрестях. Організація руху пішоходів. 
Застосування зональних обмежень руху транспортних засобів. Обмеження руху 
шляхом створення пішохідних зон. Обмеження руху у житлових зонах.  

Організація руху в специфічних умовах. Рух у темний час доби. Рух в 
зимових умовах. Рух у гірській місцевості.  

Технічні засоби організації дорожнього руху. Призначення і класифікація 
технічних засобів. Дорожні знаки і дорожня розмітка. Світлофорне регулювання. 
Умови введення світлофорної сигналізації.  

 
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Отримання допуску до роботи в системі МДП. 
Поняття міжнародного перевезення. Конвенція про міжнародне перевезення 

вантажів (Конвенція МДП, 1975 р.). Умови допуску до системи МДП та вимоги до 
перевізників. Процедура допуску до системи МДП. 

Види господарської діяльності з надання послуг з міжнародних 
перевезень пасажирів та вантажів, що підлягають обов’язковому 
ліцензуванню. Порядок ліцензування автотранспортних перевезень. Види 
страхування на транспорті при виконанні міжнародних перевезень. Страхування за 
системою «Зелена карта”. 

Загальні правила користування книжкою МДП. 
Загальні правила. Використання книжки МДП для перевезення 

великовагових або великогабаритних вантажів. Товари заборонені для 
перевезення. Повернення книжок МДП в АсМАП. Санкції, що накладаються на 
перевізника у разі порушення правил користування книжкою МДП. 

Порядок виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів за 
системою МДП. 

Документи, що регулюють виконання перевезень за системою МДП. 
Вивезення товару з митної території України. Ввезення товарів на митну територію 
України. Транзит територією України. 

Функціонування гарантійної ланки МДП. 
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Переваги системи МДП. Складові міжнародної гарантійної ланки. Основні 
завдання гарантійної ланки системи МДП. Взаємодія з митними органами. 

Статус митного перевізника та порядок його набуття в Україні. 
Нормативно-правова база набуття статусу митного перевізника. Права та 

обов’язки митного перевізника. Порядок набуття статусу митного перевізника. 
Основні особливості пропуску товарів і транспортних засобів через 

державний кордон України. 
Порядок пропуску через державний кордон. Категорії пунктів пропуску. 

Бортова документація транспортних засобів, що підлягає контролю в пунктах 
пропуску. 

Взаємодія митниць при здійсненні контролю за переміщенням товарів через 
митний кордон України. 

Система SAFE TIR як інструмент безпеки перевізника. 
Схема руху книжки МДП. Схема передачі інформації про перевезення. 
Особливості виконання перевезень товарів територією ЄС з використанням 

книжки МДП. Міжнародні акти та угоди, що регулюють виконання перевезень 
товарів територією ЄС з використанням книжки МДП. Порядок оформлення 
книжки МДП. 

Організація міжнародного дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів в Україні. 

Законодавча база. Основні вимоги до організації перевезень небезпечних 
вантажів. Документація для перевезення. Додаткове обладнання транспортних 
засобів. 

Міжнародні перевезення пасажирів. 
Організація міжнародних автобусних перевезень. Кваліфікаційні вимоги до 

водіїв. Планування робочого часу та відпочинку водіїв. Засоби контролю за 
виконанням водіями норм, щодо планування робочого часу та відпочинку водіїв. 
Обов’язки та права водіїв і пасажирів 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) 
документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної 
комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові 
завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма 
фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-
сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної 
комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до 
Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 
завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. 
Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового 
завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за 
наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень 
складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. 

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. 

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. 

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у 

Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня 
після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про 
апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується 
головою Приймальної комісії. 
 
 
Голова фахової атестаційної комісії,  
доцент кафедри автомобілів і  
транспортних технологій                                  

 
 
 
____________ 

 
 
 
В.В.Стельмащук 
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	Оборотні фонди транспортних підприємств
	Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання. Нормування оборотних засобів підприємства.
	Персонал підприємства, продуктивність  праці
	Поняття, класифікація та структура персоналу. Планування та формування персоналу. Продуктивність праці та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці на підприємстві. Організація та нормування праці на підприємстві.
	Оплата праці робітників транспортних підприємств
	Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці. Поняття норми часу та норми виробітку. Структура заробітної плати. Тарифна і безтарифна системи оплати праці. Пряма та відрядна форми оплати праці. Склад фонду оплати праці підпри...
	Витрати виробництва на транспорті
	Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за економічними елементами на автомобільному транспорті. Віднесення прямих і непрямих витрат на собівартість продукції. Залежність прибутку підприємства від обсягу перевезень.
	Собівартість перевезень на автомобільному транспорті
	Поняття повної собівартості перевезень. Методи калькулювання собівартості продукції. Методика калькуляції собівартості перевезень. Розрахунок матеріальних витрат. Фактори, що впливають на собівартість перевезень. Залежність прибутку підприємства від о...
	Ціноутворення на транспорті
	Механізм ціноутворення на транспортні послуги. Формування та розрахунок тарифів на перевезення. Види та форми ціноутворення. Визначення ціни на вантажні перевезення. Визначення ціни на пасажирські перевезення.
	Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності на транспорті
	Формування доходу підприємства. Визначення фінансового результату діяльності транспортного підприємства. Визначення показників рентабельності.
	Визначення економічної ефективності впровадження організаційно-технічних заходів
	Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової техніки, наукової організації праці та виробництва. Ефективність заходів з удосконалення прийомів і методів праці. Економічна ефективність організаційно-технічних заходів.
	Організація руху в специфічних умовах. Рух у темний час доби. Рух в зимових умовах. Рух у гірській місцевості.
	Технічні засоби організації дорожнього руху. Призначення і класифікація технічних засобів. Дорожні знаки і дорожня розмітка. Світлофорне регулювання. Умови введення світлофорної сигналізації.

