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ПРОГРАМА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ ОСВ1ТНБО-КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНОГО Р1ВНЯ ГПДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

Програма розроблена кафедрою «ТРАНСПОРТЫ ТЕХНОЛОГИ». 

Випробування претенденте для навчання за напрямом пщготовки - 6.070101 
» 

«Транспорты технолог!']' (за видами транспорту)» спещальносгч «Оргашзащя 

перевезень 1 управлшня на транспорт! (за видами транспорту)» проводиться у 

форм! вступних 1спит1 в. Метод проведения юпиту - ПИСЬМОВО. 

Мета проведения вступних юпипв - перев1рка початкових теоретичних 

знань 1 спроможшсть претендента Ух використовувати при вирпненш практичних ! 

виробничих ситуацш, визначення р1вня усвщомлення претендентом стану 

сучасних проблем у сфер! транспортних технолог!!' та його зд1бност1 до творчого 

гпдходу при розробщ практичних, фахових рекомендащй. 

Вар1анти комгшексних завдань мютять в соб1 питания з п'яти дисциплш, а 

саме: 

1) вантажш перевезення; 

2) пасажирськ! перевезення; 

3) основи економжи транспорту; 

4) транспортно-експедищйна д!ялыпсгь; 

5) транснортне право. 

Вар1анти завдань складаються з п'яти питань, як1 пов'язан! одн1ею метою та 

охоплюють повний курс П1ДГОТОВКИ претендента на р1вень бакалавра за 

напрямом- 6.070101 «Транспорта! технолог!! (за видами транспорту)» 

спещальност! «Орган!зац1я перевезень 1 управл!ння на транспорт! (за видами 

транспорту)». 

Змют завдань В1дповщае вимогам до зм1сту та форми юшпфжащйних 

випробувань 1 дозволяе всеб1чно визначити р1вень теоретично! та практично! 

пщготовки претендента. 
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П Е Р Е Л Ж 

питань до фахових вступних випробувань 

для освггньо-квал1фжацшного р1вня гпдготовки бакалавра 

на баз1 повноТ середньо-техгпчноТ освгги за напрямом 

6.070101 «Транспорты технологП'(за видами транспорту)» спещальност1 

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

П И Т А Н И Я 3 Д И С Ц И П Л Ш И « В А Н Т А Ж Н 1 П Е Р Е В Е З Е Н Н Я » 

1. Поняття вантаж на транспорт!. Основш питания стосовно гпдготовки, 

перевезення та збер1гання вантажчв. 

2. Класифжащйш ознаки, за якими класифжують вантажг 

3. Класифжащя вантажчв за способом навантаження-розвантаження. 

4. Поняття тари. Призначення тари. 

5. Класифжащя тари. 

6. Класифжащя вантаж1в в залежност1 вщ умов перевезення 1 зберпання. 

7. Класифжащя вантаж1в в залежност1 вщ об'емноУ ваги. 

8. Поняття вантажошдйомност1 та вантажомюткосп. Коефнпснти використання 

вантажоп1дйомност1 для навалочних та штучних вантаж1в. 

9. Коефщгенги, що характеризуют використання вантажошдйомност1 

автомобшя. 

10. Фактори, що вггливають на р1вень коефщ1ент1В використання 

вантажогпдйомностг 

11. Поняття контейнер. Контейнеризащя та и мета. 

12. Поняття гнддон. Класифжащя шддошв. 

13. Поняття маркування вантаж1в. Р1зновиди маркування. 

14. Розробка графжгв роботи рухомого складу на ггростих маятникових 

маршрутах. 

15. Розробка графтв роботи рухомого складу на маятникових маршрутах з! 

зворотгпм не повшстю завантаженим пробном. 
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16. Розробка графшв роботи рухомого складу маятникових маршрутах з 

завантаженим пробном в обох напрямках. 

17. Розробка графшв роботи рухомого складу на кшьцевих маршрутах. 

18. Розробка графшв роботи рухомого складу на розв1зних та збиральних 

кшьцевих маршрутах. 

19. Поняття великогабаритш та довгом1рш вантажг 

20. Особливост1 сшьськогосиодарських перевезень вантаж1в. 

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. Роль та значения пасажирського транспорту. 

2. Переваги пасажирського автомобшьного транспорту перед шшими видами 

пасажирського транспорту. 

3. Мюький пасажирський транспорт. 

4. Класифшащя рухомого складу для пасажирських перевезень. 

5. Експлуатацшш вимоги до пасажирського автомобшьного транспорту. 

6. Техшко - експлуатацшш показники рухомого складу. 

7. Автомобшьна транспортна мережа та маршрутна система. 

8. Показники маршрутно! системи. 

9. Транспортна рухливють населения. 

10. Орган1защя роботи маршрут1в. 

11. Паспорт маршруту 

12. Вщкриття маршрут1в, продовжения ди маршрупв. 

13. Класиф1кап1я та розм1щення зупиночних пункт1в. 

14. Техшко-експлуатащйш показники маршрут1в. 

15. Пасажиропотоки на маршрутах, показники, що Тх характеризуют^ 

16. Нер1вном1рн1сть пасажироиоток1в. 

17. Методи обстеження пасажиропоток1в та правила Тх використання. 

18. Табличний метод вивчення иасажиропоток1в. 

19. Матричний 1 обл!ковий метод вивчення пасажиропотоюв. 
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20. Виб1р типу 1 мод ел 1 автобус1в на мюьких та примхських маршрутах. 

21. Нормування швидкостей руху на мюьких та примюьких маршрутах. 

22. Методи складання розклад!в руху. 

23. Оргашзащя пращ водив. 

24. Комплекс техшчних засобгв автоматизованоТ системи управлшня. 

25. Тарифи на перевезення пасажир1в в автобусах. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ «ОСНОВИ ЕКОНОМ1КИ ТРАНСПОРТУ» 

1. Специф1ЧН1 особливост! р}зних вид1в транспорту як галузей економжи 

транспорту. Визначення економжи автотранспорту. 

2. Предмет та змют курсу економжа перевезень. 

3. Матер1ально-техшчна база автомоб!льного транспорту. 

4. Засоби виробництва. Виробнич! фонди пщприемства. 

5. Основш виробнич1 фонди 1 'Тх класиф}кац1я. 

6. Сутшсть кругообшу оборотних копптв. 

7. Класифшац1я оборотних кошт1в. Обороти! фонди 1 фонди об!гу. 

8. Нормування оборотних коптив. Види запас!в матер1альних ресурс!в. 

9. Кадри АТП, Тх склад 1 структура. 

10. Продуктивн1сть ирац1 (у грошовому, натуральному, трудовому вираженш). 

Показники пщвищення продуктивност1 пращ. 

11. В1дрядна та погодинна оплата пращ. 

12. Структура зарплата. Доплати й вщрахування з заробггноУ плати. 

13. Статт! витрат при розрахунку соб1вартосп перевезень. 

14. Основш напрямки зниження соб1вартосп перевезень. 

15. Тарифи на вантажному транспорт!. 

16. Тарифи на пасажирському транспорт!. 

17. Доходи 1 дохщна ставка пщприемства. 

18. Прибуток, види прибутку. 

19. Рентабельшсгь пщприемства. 

20. Показники зб1лыпення ефективност! д1яльност! пщприемства. 
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«ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦ1ЙНА Д1ЯЛЬН1СТЬ» 
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1. Структура договору експедирування та агентування. 

2. Правовт взаеминн експедитор1в 1 транспортних агент1в 13 принципалами 1 

третями особами. 
е> 
3. Правов1 порми м1жнародних транспортних конвенцш, що регулюють 

правовщносини в сфер1 транспортно-експедищйного обслуговування. 

4. Транспортно-експедиторське й агентське обслуговування вщправлення 

експортного вантажу в порту. 

5. Транспортно-експедиторське й агентське обслуговування вщправлення 

експортного вантажу на зал1знищ. 

6. Транспортно-експедиторське й агентське обслуговування вщправлення 

експортного вантажу в аеропорту. 

7. Транспортно-експедиторське й агентське обслуговування вщправлення 

експортного вантажу автомобшьним транспортом. 

8. Експедиторське й агентське обслуговування у шляху слщування. 

9. Експедищя прибуття 1мпортного вантажу в закордонному порту. 

10. Транспортно-експедиторське й агентське обслуговування в ход1 операцп з 

вивантаження \ видач1 вантаж1в на зал1зничному транспорт!. 

11. Особливост! транспортно-експедиторських операций прибуття вантаж1в на 

ПОВ1ГРЯНОМУ транспорт!. 

12. Особливостг транспортно-експедиторських операцш прибуття вантаж1в на 

автомоб1льному транспорт!. 

13. Транспортно-експедиторське обслуговування вангаж1в, перевезених на 

особливих умовах. Загалый вимоги. 

14. Трансгюртно-ексиедиц!йне обслуговування перевезень насипних ваптажпв. 

15. Транспортно-експедицшне обслуговування перевезень наливних вантаж1в на 

морському, зал!зничному, автомобшьному транспорт!. 
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16. Транспортно-експедицшне обслуговування перевезень швидкопсувних 

вантаж1в. 

17. Транспортно-експедицшне обслуговування вантаж1в, перевезених гид 

державним медико-саштарним, ветеринарним 1 фггосаштарним контролем. 

18. Транспортно-експедицшне обслуговування перевезень небезпечних вантаж1в. 

19. Транспортно-експедицшне обслуговування перевезень великовагових 1 

великогабаритнпх вантаж1в на зал13ничному, морському, автомобшьному 

транспорт!. 

20. Перевезення вантаж1в у супровод1 провщниюв вщправника вантажу 

(вантажоодержувача). Транспортно-експедицшне обслуговування вантаж)в з 

ОГОЛОШеНОЮ Ц1НН1СТЮ. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО» 

1. Правове регулювання транспортного процесу. 

2. Державне управл1ння на транспортг 

3. Автомоб1льний транспорт 1 його склад. 

4. Правоздаппсть автотранспортних пщприемств. 

5. Права та обов'язки автотранспортних шдприсмств. 

6. Лщензування транспортних послуг на автомобшыюму транспорт!. 

7. Загальне поняття та значения договору на автомобшьне перевезення вантажчв. 

8. Види договор1в на автомоб1льне перевезення вантажчв. Форма договору. 

9. Поняття довгострокового договору на автомобшьш перевезення вантаж1в. 

10. Порядок укладення довгострокового договору на автомобшьш перевезення 

вантаж1в. 

11. Заявка 1 и правове значения. 

12. Поняття разового договору на перевезення вантаж1в автомоб1льним 

транспортом. 

13. Укладення разового договору на перевезення вантажчв. 

14. Поняття 1 зм1ст договору автомоб1льного перевезення конкретного вантажу. 
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15. Порядок укладення договору автомобильного перевезення конкретного 

вантажу та його форма. 

16. Типов1 форми едино! первинноУ транспортноУ документащУ 1 Ухнс 

застоеування. 

17. Види поелуг, яю надаються гид час перевезення пасажир1в. 

18. Основш права 1 обов'язки пасажира. 
е» 
19. Поняття оргашзащУ перевезень вантаж1в у прямому змшланому сполученш. 

20. Догов1р м1жнародного перевезення вантаж1в. 

При складанш завдань для вступних випробувань претендегтв на освггньо-

квал1ф1кащйний р1вень бакалавра за напрямом пщготовки - 6.070101 

«Транспорта! технолопУ (за видами транспорту)» спещальност1 «Орган1зац1я 

перевезень 1 управл1ння на транспорт! (за видами транспорту)» враховаш вимоги 

освггньо-професшноУ програми (ОПП) 1 осв!тньо-квал!ф!кац1ЙноУ характеристики 

випускника вищого навчального закладу (ОКХ) з галуз1 знань 0701 «Транспорт 1 

транспортна шфраструктура» за напрямом гпдготовки 6.070101 «Транспортш 

технологи' (за видами транспорту)», яю ногоджено з Навчально-методичною 

ком1С1ею з «Транспорту 1 транспортноУ [нфраструктури» (28.02.2012 р.) та 

1нститутом 1нноващйних технолопй 1 зм1сту осв]ти (29.02.2012 р.), 1 вимоги 

Д1ючих навчальних ирограм за циклом дисцишпн професшноУ та практичноУ 

пщготовки.. Зм!ст завдань упдновщае вимогам до зм1сту та форми квал!ф!кац!йиих 

випробувань 1 дозволяе визначити всеб1чно р1вень теоретично!' та практичноУ 

пщготовки претендента. 

Кафедрою розроблеш критер!!' оц!нки вщповщей на комплексн! встушп 

завдання, яю розглянуто 1 затверджено на засщанш навчально-методичноУ комю!У 

факультету «Транспорта! технолопУ». 
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КРИТЕРП ОЩНКИ 

вгдповщей на комплекеш завдання фахових вступних випробувань 

для осв1тньо-квал1фжа1пйного р!вня подготовки бакалавра 

При перевгрщ виконання комплексного завдання вщповцп на кожне 

питания бшету виставляеться диференцшна ощнка: 

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

виявив всебгчш систематизоваш, глибою знания програмного матер!алу, умшня 

вшьно виконувати завдання, передбачеш програмою, знания основноУ 1 

знайомство з додагковою л1тературою, передбачених програмою на р1вш 

творчого використання. 

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

повне знания програмного матер1алу, уешшне виконання завдань 1 засвоення 

основноУ лгтератури, передбаченоУ програмою на ргвш аналогичного 

вщтворення. 

«ЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщгювщ! на питания 

претендент виявив повнг знания основного програмного материалу, в обсяз!, що 

необхщний для подальшого навчання та роботи, здатн1сть упоратися з 

виконаггггям завдань, передбачених програмою на ргвш репродуктивного 

в1дтворення. 

«НЕЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповгд1 на питания 

претендент виявив серйозн1 пробши в знаниях основного матергалу, допустив 

принципов! помилки при виконанш завдання на р1вн1 нижче репродуктивного 

вщтворення. 

Загальна ощнка за виконання комплексного завдання фахових вступних 

випробувань для освгтньо-квалгфжацшного ргвня пщготовки бакалавра па баз! 

повноУ середньо-технгчног освгти з напряму - 6.070101 «Трансиортн! технолог!! 

(за видами транспорту)» спецгальносп «Органгзацгя перевезень 1 управлшня на 

транспорт! (за видами транспорту)» виставляеться як середне арифметичне 
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значения ощнок за кожне питания. 

Результата переьмрки заносяться у «В1ДОМ1СТБ», що е офщшним 

документом й передаеться в екепертну комюно ВИЗ для ощнки в щлому. 

Подано перел1к науковоТ га навчальноТ лггератури, яка пропоиуетьея для 

пщготовки до фахових вступних випробувань. 

» 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛ1К ЛГГЕРАТУРИ 

при пщготовщ до складання фахових вступних випробувань 

для освггньо-квал1фжащйного р1вня гпдготовки бакалавра 

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, 

И. 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 «ПАСАЖИРСЬЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

1. Пасажирсью автомобшьш перевезення: навч. пос1б. / уклад. М.Г.Босняк 

К. : ВД "Слово", 2009.-272 с. 

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

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

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

Транспорт, 1991. - 238 с. 
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4. Варелопуло Г.А. Организация движения и перевозок на городском 

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

5. Островский Н.Н. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: 

Транспорт, 1986. - 220 с. 

6. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки: учеб. / 

М.Д. Блатнов - М. : Транспорт, 1981. - 222 с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ОСНОВИ ЕКОНОМЖИ ТРАНСПОРТУ» 

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

Ю.Ф. Кудаев, 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. 

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 

«ТР АНСПОРТНО-ЕКСПЕ ДИЦ1ЙН А ДIЯ Л ЬНIСТЬ» 

1. Плужников К.И. Транспортное экспедирование: Учеб. М.: Рос-Консульт, 

1999.-576 с. 

2. Ченцов К.П. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и 

организаций. - К.: Техника, 1979. - 143 с. 

3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 

1998.-228 с. 
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4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для вузов / Гаджинский А.М. - 11-е 

издание, перераб. и доп. - М.: Изд. Торг. Корпорация "Дашков и к", 2005. - 432 с. 

5. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 368 с. 

6. Логистика / Б.А. Аникин, В.В.Дибская, А.А.Колобок и др. - 3-е изд., перераб 

и доп. - М., 2005.-368 с. 

7. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные 

перевозки: Учеб. пособие. - М.: РосКонсульт, 2001. - 368 с. 

8. Международные транспортные организации: Справочник/ В.И. Арсенов, 

К.А. Бекяшев, В.Н. Галич и др./ Под ред. В.В. Серебрякова. - М.: Транспорт, 1986. 

9. Транспортная логистика: Учеб./ Л.Б. Миротин, И.Э. Ташаев, В.А. Гудков и 

др.: Под общ. ред.. Л.Б. Миротина. - М.: Екзамен, 2003. - 512с. 

Л1ТЕРАТУРА 3 ДИСЦИПЛШИ «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО» 

1. Транспортне право УкраТни: Навч. Пос1б. /Демський Е.Ф., Пжевський В.К., 

Демський С.Е., Мшашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Пжевського, Е.Ф. Демського -

К.: Юршком 1нтер, 2002. - 416 с. 

2. Транспортное право Украины. /Сост. В.В. Сунцов; - X.: Фирма «Консум», 

1998.-495 с. 

3. Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. - М.: Юрид. 

лит., 1986-336 с. 

- 5 8 4 с. 
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