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ПРОГРАМА 

ПРОВЕДЕНИЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ ОСВ1ТНБО-КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНОГО Р1ВНЯ ПЩГОТОВКИ 

СПЕЦ1АЛ1СТА, МАПСТРА 

Програма розроблена кафедрою «ТРАНСПОРТН1 ТЕХНОЛОГИ». 

Випробування претендеипв для навчання за сиещальнютю 7.07010102, 

8.07010102 «Оргашзащя перевезень 1 управлшня на транспорт! (за видами 

транспорту)» проводиться у форм1 вступних юпит1в. Метод проведения юпиту 

ПИСЬМОВО. 

Мета проведения вступних юпит1в - перев1рка початкових теоретичних 

знань 1 спроможшсть претендента Тх використовувати при вирппешп практичних 

виробничих ситуацш, визначення р1вня усвщомлення претендентом стану 

сучасних проблем у сфер1 транспортних технологтТ та його зд1бност1 до творчого 

пщходу при розробц1 рекомендац1й. 

На 1спит1 претенденту пропонуються вар1анти комплсксних завдань, яю 

М1стять в соб1 питания з п'яти дисципл1п, а саме: 

1) вантажн1 иеревезення; 

2) основи економжи транспорту; 

3) пасажирськ1 иеревезення; 

4) взаемод1я вид1в транспорту; 

5) правове регулювання перевезень вантажгв та пасажир1в. 

» 
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ПЕРЕЛ1К 

питань фахових вступних випробувань для освггньо-квал1фжащйного р!вня 

пщготовки сиещалюта, мапстра за спещальнютю 7.07010102, 8.07010102 

«Оргашзащя перевезень 1 управлшня на транспорт! (за видами транспорту)» 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ «ВАНТАЖН1 ИЕРЕВЕЗЕННЯ» 

1. Роль вантажного автомоб1льного транспорту в «Сдишй транспортам 

систем! держави» 

2. Поняття вантаж на транспорт!. Класифжащя вантаж1в. 

3. Поняття тари. Призначення тари. 

4. Класифжащя тари. 

5. Коефщ1енти, що характеризуют^ використання вантажошдйомносп 

автомобшя. 

6. Вимоги, 1цо висуваються до упаковки вантаж1в. 

7. Поняття контейнер. Контейнеризащя та п мета. 

8. Класифжащя контейнер1в за призначенням. 

9. Поняття п1ддон. Класиф!каи1я пщдон!в. 

10. Переваги та недол1ки иеревезення вантаж1в в контейнерах та на П1ДДОнах. 

11. Поняття маркування вантаж1в. Р1зновиди маркування. 

12. Поняття вантажопотоку. 

13. Класифжац1я вантажопоток1в. 

14. Поняття соб)вартост1 вантажних перевезень. 

15. Маршрута руху рухомого складу пщ час перевезень вантаж1в. 

16. Основш характеристики маршрутов. 

17. Орган1зац1я роботи рухомого складу на простих маятникових маршрутах. 

18. Оргашзащя роботи рухомого складу на маятникових маршрутах 31 

зворотшм не повшстю завантаженим пробном. 

19. Орган1зац1я роботи рухомого складу на маятникових маршрутах з 

завантаженим пробжом в обох напрямках. 
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20.Оргашзащя роботи рухомого складу на кшьцевих маршрутах. 

21. Оргашзащя роботи рухомого складу на розв1зних та збиральних кшьцевих 

маршрутах. 

22. Класифжащя транспортних засоб1в за конструкщйними признаками. 

23. Класифжащя автомобиле 1 причегпв за вантажопщйомшстю та типом 

кузова. 
ь» 

24. Продуктившсть вантажного автомобшя. 

25. Класифжащя автомобшв - тягач1в 1 причишого рухомого складу. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛ1НИ «ОСНОВИ ЕКОНОМ1КИ ТРАНСПОРТУ» 

1. Характеристика транспортноТ галуз1 УкраТни. Поняття структури 

транспорту. 

2. Особливосп економ1чних взаемовщносин в дорожнш галузг 

3. Класифжащя юридичних оаб в залежност! вщ цшей д1яльност1. 

4. Визначення комерцшних га иекомерщйиих оргашзацш. 

5. Оргашзащйно-правов! форми пщприемства. 

6. Особливост1 р1зних вид1в транспорту. 

7. Види та характеристика основних виробничих фонд1в на автотранспорт!. 

8. Основн1 засоби автотранспортного пщприемства, Тх структура та 

класифжащя. 

9. Методи нарахування амортизащ'Т. 

10. Визначення та класифжащя зносу основних засоб1в автотранспортного 

пщприемства. 

11. Показники використання основних фощпв. 

12. Визначення та характеристика оборотних коптив на автотранспорт!. 

13. Склад та класиф1кац1я нематер1альних актив1в автотранспортного 

пщприемства. 

14. Оц1нка нематер1альних актив1в автотранспортного гпдприемства. 

15. Кадри АТП, Тх склад 1 структура. 
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16. Продуктившсть пращ. Показники пщвищення продуктивное^ пращ. 

17. Оплата пращ р1зних категорш персоналу автотранспортного пщприемства. 

Вщрядна зароб1тна плата. 

18. Оплата пращ р!зних категорш персоналу автотранспортного пщприемства. 

Погодинна зароб1тна плата. 

19. Структура зарплата. Доплати та вщрахування з заробпноТ плати. 
о 

20. Соб1варт1сть перевезень. 

21. Порядок формування тариф 1 в на вантажному автомобшьному транспорт!. 

22. Порядок формування тариф1в на пасажирському автомобшьному 

транспорт!. 

23. Доходи автотранспортного пщприемства. 

24. Прибуток, види прибутку. 

25. Рентабельшсть автотранспортного пщприемства. 

П И Т А Н И Я 3 Д И С Ц И П Л Ш И « П А С А Ж И Р С Ь Ю П Е Р Е В Е З Е Н Н Я » 

1. Характерш риси р1зних вид1в пасажирського транспорту. Загальш вимоги 

до оргашзацп перевезень пасажир!в ус1ма видами транспорту. 

2. Основш фактори, що впливають на розвиток автобусних перевезень. 

Переваги пасажирського автомобшьного транспорту. 

3. Види пасажирських перевезень, Гх класифжащя. 

4. Особливост1 конструкц11 кузов1в мюьких 1 м1жм1ських автобус1в. 

5. Розм1щення в1зуально1 шформаци на автобусах. 

6. Пасажиропотоки. Методи Тх вивчення. 

7. Паспорт маршруту. Його призначення та змют. 

8. Зупиночний пункт. Визначення. Класифжащя зупиночних пункт!в. 

9. Автостанцп, визначення, технология роботи. 

10. Форми закршлення автобус!в за вод1ями. 

11. Особливост! орган1зацп М1ських автобусних перевезень. 
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12. Особливост! оргашзацп примюьких автобусних перевезень. 

13. Особливост! оргашзащУ м1жмюьких автобусних перевезень. 

14. Загальш вщомост1 про оргашзащю перевезень пасажир1в такс г 

15. 1нформащйне забезпечення зупиночних пунктов. 

16.1нформащйне забезпечення автостанцш. 

17. Пасажиропотоки. Показники змши пасажиропотоюв. 
» 

18. Класифжащя автобусних маршрут1в. 

19. Розклад руху. Визначення та види. 

20. Принцип складання зведеного розкладу руху на мюьких маршрутах. 

21. Принцип складання зведеного розкладу руху на примюьких 1 

м1жм1ських маршрутах. 

22. Тарифи на перевезення пасажир1в в автобусах. Фактори, що вгшивають 

на р!вень тариф1в. Принцип побудови тариф1в. 

23. Роль 1 значения пасажирського транспорту. 

24. Пересувний склад пасажирського автомобшьного транспорту. 

25. Транспортна рухлив1сть населения 1 методи п визначення. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ «ВЗАСМОД1Я ВИД1В ТРАНСПОРТУ» 

1. Сфери доц1льного використання ви/пв транспорту гпд час перевезення 

вантаж1в. 

2. Сфери дощльного використання вид}в транспорту П1Д час перевезення 

пасажир1в. 

3. Перевезення вантаж1в дек1лькома видами транспорту. Поняття змнпаного 

сполучення. 

4. Поняття й предмет взаемодп вид1в транспорту. Оп1Нка ефективност! 

взаемодп вид1в транспорту. 

5. Област1 й р1вн) взаемод11- вид1в транспорту. 

6. Поняття техшчноУ й технолопчноУ взаемодй' ви/пв транспорту. 
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7. Поняття шформащйноУ, правовоУ й економ1чноТ взаемодй' вщпв 

транспорту. 

8. Поняття й методи координацп роботи вщпв транспорту. 

9. Планово-економ1чн1 методи координацп роботи вид1в транспорту. 

10. Правов1 методи координащУ роботи вид1в транспорту. 

11. Типов1 технолопчш схеми перевезення вантаж1в за участю 
в 
автомобшьного транспорту. 

12. Змнпаш автомобгльш сполучення. Напрямки вдосконалювання 

змпнаного автомобшьного сполучення. 

13. Класиф1кац1я зм1шаних перевезень. 

14. Ощнка взаемод!-!' транспортних мереж 1 вузл^в. Просторова контактн1сть 

мереж. Переачення мереж. Просторова сум1щен1сть мереж. 

15. Види й р1вн1 техн1чноТ сфери взаемод11- вид!в транспорту. 

16.Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи контейнерноТ системи 

перевезень. 

17. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи контрейлерноУ системи 

перевезень. 

18. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи трейлерноТ системи 

перевезень. 

19. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи роудрейлерноТ системи 

перевезень. 

20. Система зал1зничних перевезень 13 стикуванням колш р1зноТ ширини. 

21. Система змппаного плавания " р1ка-море". 

22. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи л1хтерноТ системи 

перевезень. 

23. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи ролкерноТ й касетноУ 

систем перевезень. 

24. Сутшсть, техшчш засоби, переваги й недолжи паромноУ системи 

перевезень. 

25. Методи оргашзащУ роботи транспортного вузла. 
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ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖ1В ТА ПАСАЖИР1В» 

1. Значения правового регулювання д1яльност1 учасниюв транспортного 

процесу. 

2. Основш нормативш акти, що регулюють Д1яльнють транспорту. Галузева 

Структура транспортного законодавства. 

3. Права та обов'язки автотранспортного пщприемства. 

4. Права та обов'язки вщправника вантажу. 

5. Права й обов'язки вантажоодержувача. 

6. Щдготовка вантажу до перевезення. 

7. Вимоги, як1 висуваються до рухомого складу. 

8. Вимоги до водив автомобшв, що виконують перевезення вантаж1в. 

Утримання вантажно-розвантажувальних площадок. 

9. Пломбування перев1зних засоб1в шд час перевезення вантажу. 

Оголошення щнностт вантажу при автотранспортних перевезеннях. 

10. Супровщ вантажу у дороз1 при автотранспортних перевезеннях. 

11. Псреадресування вантажу при автотранспортних перевезеннях. 

12. Порядок та термш виконання навантажувально-розвангажувальних 

роб1т. 

13. Оформления товарно-транспортних документов. 

14. В1дпов1дальн1Сть перев1зника за несхороншсть перевезеного вантажу. 

15. Поняття великовагового 1 великогабаритного вантажу. Дй' шспектора 

ДА1 при иорушенн1 правил перевезення великогабаритних 1 великовагових 

вантажтв. 

16. Поняття договору перевезення пасажира. 

17. Форми договору пасажирського перевезення 1 порядок Ух укладення. 

18. Обов'язки автотранспортного пщприемства з оргашзащУ пасажирських 

перевезень. 

19. Права й обов'язки пасажир1в. 
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20. Поняття 1 значения претензшного порядку. 

21. Вщносини, наяю поширюеться иретензшний порядок. 

22. Обов'язков! вимоги до претензшного порядку 

23. Суб'екти претензшних в1дноеин. 

24. Вимоги, що пропоноваш для оформления претензш. 

25. Строки пред'явлення претензш. 

Вар1анти завдань складаються з п'яти питань, яю пов'язаш одшею метою та 

охоплюють повний курс пщготовки претендента на р1вень спещалюта, мапстра за 

спещальшстю 7.07010102, 8.07010102 «Оргашзащя перевезень I управлшня на 

транспорт! (за видами транспорту)». 

При складанш комплексних завдань для вступних випробувань 

претендентов на осв1тньо-квал1ф1кацшш р1вш спещалюта, мапстра за 

спещальшстю 7.07010102, 8.07010102 «Оргашзащя перевезень 1 управлшня на 

транспорт! (за видами транспорту)» враховаш вимоги освнньо-професшноУ 

програми (ОПП) 1 освггньо~квал1ф1кащйноТ характеристики випускника вищого 

навчального закладу (ОКХ) з галуз! знань - 0701 «Транспорт 1 транспортна 

шфраструктура» за спещальшстю - 7.07010102, 8.07010102 «Оргашзащя 

перевезень 1 управлшня на транспорт! (за видами транспорту)», яю погоджено з 

Навчально-методичною комю1ею з «Транспорту 1 транспортноТ шфраструктури» 

(28.02.2012 р.) та 1нститутом пшовацшних технолопй \ змюту осв1ти (29.02.2012 

р.), I вимоги Д1ючих навчальних програм за циклом дисциплш професшноУ та 

практично!' пщготовки. Змют завдань вщповщае вимогам до змюту та форми 

квал1ф1кацшних випробувань 1 дозволяе визначити всеб1чно р1вень теоретичноУ га 

практично! пщготовки претендента. 

Кафедрою розроблеш критерй' ощнки вщповщей на комплекеш вступит 

завдання, яю розглянуто 1 затверджено на засщанш навчально-методичноУ комюУ 

факультету «Транспорта! технолог!!». 
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КРИТЕРП ОЩНКИ 

вщповщей на комплекеш завдання фахових вступних випробувань 

для освг:гньо-квал1ф1кащйного р1вня гпдготовки спещалюта, мапстра 

При перев1рц1 виконання комплексного завдання вщгговцп на кожне 

питания бшету виставляеться диференцшна ощнка: 

«В1ДМ1ННО» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания претендент 

виявив всеб1чгп систематизоваш, глибою знания програмного матер1алу, умшня 

вшьно виконувати завдання, передбачеш програмою, знания основноУ 1 

знайомство з додатковою лгтературою, передбачених програмою на р1вш 

творчого використання. 

«ДОБРЕ» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания претендент 

виявив повне знания програмного матер1алу, усп1шне виконання завдань 1 

засвоення основноУ Л1тератури, передбаченоУ програмою на р!вн1 аналопчного 

вщтворення. 

«ЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповцй на питания 

претендент виявив повш знания основного програмного матер! ал у, в обсязи т о 

необхщний для подальшого навчання та роботи, здатнють упоратися з 

виконанням завдань, передбачених програмою на р1вш репродуктивного 

вщтворення. 

«НЕЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания 

претендент виявив серйозш пробши в знаниях основного матер1алу, допустив 

принципов! помилки при виконанш завдання на р1вш нижче репродуктивного 

вщтворення. 

Загальна ощнка за виконання комплексного завдання фахових вступних 

випробувань для осв1тньо-квал1фжащйного р1вня гпдготовки спец1алюта, мапстра 

за спещальшстю 7.07010102, 8.07010102 «Оргашзащя перевезень 1 управлшня на 

транспорт! (за видами транспорту)» виставляеться як середне арифметичне 

значения оцйюк за кожне питания. 

Результата перевгрки запосяться у «ВЩОМТСТЬ», що е оф11ийним 
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документом й передаеться в експертну комюю ВНЗ для ощнки в щлому. 

Подано загальний перелж лггератури, яка пропонуеться для пщготовки до 

вступних фахових юпипв. 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛ1К Л1ТЕРАТУРИ 

при пщготовщ до складання фахових вступних 

випробувань претендент1в на р1вень спещалюта, мапстра 

за спещальшстю 7.07010102, 8.07010102 

«Оргашзащя перевезень 1 управлшня на транспорт! (за видами транспорту)» 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ВАНТАЖН1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К.: Вища школа, 1986. 

- 444 с. 

2. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справ, 

пособие. / В.И. Савин, Д.Л. Щур. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 544с 

3. Организация перевозок грузов: учеб. / В.М. Семёнов, В.А. Болотин, 

Н. В. Кустов и др. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 304 с. 

4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие. / 

А.Э. Горев - М. : Академия, 2008. - 288 с. 

5. Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие . / 

Е.В. Сарафанов, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. - М.: Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 

2006.-480 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ОСНОВИ ЕКОНОМ1КИ ТРАНСПОРТУ» 

1. Щелкунов В.1. Основи економжи транспорту:ГПдручник / В.I.Щелкунов, 

Ю.Ф. Кудасв, Л.Г. Зайончик, В.М.Загорулько та ш.. - К.: Кондор, 2011. - 392с. 

2. Гуреева М.А. Основы экономики транспорта: учеб. пособие / 

М.А.Гуреева. - М . : Издательский центр «Академия», 2010. - 192 с. 
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3. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном 

транспорте: учеб. пособие / А.Д. Хмельницкий. - 2-е изд., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. - 256 с. 

4. Раздорожный А.А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): 

учебн.пособие / А.А.Раздорожный. - М.: РИОР, 2009. - 316с. 

5. Будрин А.Г. Экономика автомобильного транспорта: учебн. пособие / 

А.Г.Будрин, Е.В.Будрина, М.Г.Григорян. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009.-320 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ПАСАЖИРСБК1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

1. Доля В.К. Пасажирсью перевезення: Шдручник. - Харк1в: Вид-во «Форт», 

2011.-504 с. 

2. Пасажирсью автомобшьш перевезення: навч. пос!б. / уклад. М.Г.Босняк 

К. : ВД "Слово", 2009.-272 с. 

3. Спирин И.В. Перевозки пассажиров городским транспортом. / И.В. 

Спирин - М. : Академкнига, 2004. - 413 с. 

4. Спирин И.В. Городские автобусные перевозки: Справочник. - М.: 

Транспорт, 1991. - 238 с. 

5. Варелопуло Г.А. Организация движения и перевозок на городском 

пассажирском транспорте. - М.: Транспорт, 1990. - 208 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ВЗАСМОД1Я ВИД1В ТРАНСПОРТУ» 

1. Милославская С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки: Учеб. 

пособие / С.В. Милославская, К.И. Плужников - М.: РосКонсульт, 2001. - 368 с. 

2. Транспортная логистика и интермодальные перевозки : учебное пособие // 

[Малиндротес Г., Балобанов О.А. и др.]; под ред. проф. О.А. Балобанова. -

Одесса.: Астропринт, 2004. - 210 с. 

3. Резер С.М. Взаимодействие транспортных систем. - М. Наука, 1985. 
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4. Пиньковецкий С.У. Взаимодействие автомобильного транспорта с другими 

видами транспорта / С.У. Пиньковецкий, В.И. Шишков - М.: Транспорт, 1980. -

77 с. 

5. Коцюк О.Я. Взаемод1я вщцв транспорту: Навч. поЫбник. К.: УТУ, 1999. 

107 с. 

6. Правдин Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта (примеры и 

расчеты) / Н.В. Правдин, В.Я. Негрей, В.А. Подкопаев, под ред. Н.В. Правдина 

М.: Транспорт, 1989. - 208 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖ1В ТА ПАСАЖИР1В» 

1. Демський Е. Ф. Транспортне право УкраУни: [навчальний пос1бник] / Е. Ф. 

Демський, В. К. Пжевський, С. Е. Демський. - К.: Юршком 1нтер, 2009. - 380 с. 

2. Быков А. Г., Основы автотранспортного права / А. Г. Быков, 

Д. И. Половинчик. - М.: Юрид. лгг., 1986. - 336 с. 

3. Господарський кодекс УкраУни вщ 16.01.2003 р.: за станом на 1 с!чня 

2011 р. / Верховна Рада УкраУни. - Офщ. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2011. - 1340 с. 

- (Б1блютека офщшних видань). 

4. Наказ мшютерства транспорту УкраУни вщ 14 жовтня 1997 року №363 

«Про затвердження правил перевезень вантажпз автомобшьним транспортом в 

УкраУш»: за станом на 1 сгчня 2011 р. / Мнпстерство транспорту УкраУни. - Офщ. 

вид. - К.: Мштранс УкраУни, 2011. - 98 с. - (Б1блютека офгцшних видань). 

5. Постанова Кабшету м1Н1стр1в УкраУни вщ 18 с1чня 2001 р. №30 «Про 

проУзд великогабаритних та великовагових транспортних засоб1в автомобшьними 

дорогами, вулицями та зал1зничними переУздами»: за станом на 1 с1чня 2010 р. / 

Каб1нет мпйстр1в УкраУни. - Оф1ц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2010. 16 с. 

(Б1блютека офщшних видань). 

6. Постанова Кабшету мшютр1в УкраУни вщ 18.02.1997 № 176 «Про 

затвердження правил иадання послуг пасажирського автомобшьного транспорту»: 
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станом на 1 вересня 2009 р. / Кабшет мшютр1в УкраТни. - Офщ. вид. - К.: Парлам. 

вид-во, 2011. - 40 с. - (Б1блютека офщшних видань). 

7. Постанова Кабшету мшютр1в УкраТни вщ 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про 

затвердження порядку проведения конкурсу на перевезення пасажир1в на 

автобусному маршрут]»: за станом на 01.05.2011 р. / Кабшет мшютр1в УкраТни. -

Офщ. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2009. - 16 с. - (Б1блютека офщшних видань). 

8. Закон УкраТни «Про автомобшьний транспорт»: за станом на 1 с1чня 2011 

р. / Верховна Рада УкраТни. - Офщ. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2011. - 100 с. -

(Б1блютека офщшних видань). 

9. Егиазаров В.А. Транспортное право: [учебник] / В.А. Егиазаров. - М.: 

Юстицинформ, 2008. - 592 с. 
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