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ВСТУП 

 
Вступники, на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, подають також результати 
додаткового вступного випробування, складені в КрНУ в рік вступу. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 
бакалавра за спеціальністю 275  «Транспортні технології (за видами)» (спеціалізація 
275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)») в КрНУ. 

 
МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-
професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» (спеціалізація 275.03 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)») другого (магістерського) 
рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступний іспит: пасажирські перевезення, вантажні перевезення, 
взаємодія видів транспорту, основи теорії транспортних процесів і систем. Має 
знати теорію перевезення вантажів та пасажирів, методи розрахунку та 
прогнозування об’ємів перевезення, вміти розв’язувати транспортні задачі, уміти 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при цьому 
методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені практичні 
завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

2. ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

3. ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ.  

4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ.  

 

 

 



 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

 

Тема Організація роботи рухомого складу пасажирського 

автомобільного транспорту 

1. Попит на пасажирські перевезення. 

2. Перспективи розвитку пасажирських автомобільних перевезень.  

3. Задачі в справі підвищення рівня транспортного обслуговування 

населення і більш ефективного використання рухливого складу і праці водіїв.  

4. Види пасажирського транспорту загального користування.  

5. Обсяги перевезень пасажирів і пасажирообіг.  

6. Транспортна рухливість населення; методика розрахунку і показники.  

7. Пасажирські потоки. Графічне зображення пасажиропотоків. 

 

Тема Організація маршрутів перевезень пасажирів.  

1. Вибір рухомого складу. Маршрути руху.  

2. Проектування маршрутної мережі. Перегони. Зупиночні пункти.  

3. Схеми міських маршрутних мереж і їхня характеристика.  

4. Оцінка міської маршрутної мережі. Щільність маршрутної мережі міста.  

5. Вибір і обґрунтування маршрутів приміського і міжміського повідомлень. 

6. Порядок відкриття (закриття) автобусних маршрутів.  

7. Види розкладів (графіків) руху пасажирських автотранспортних засобів 

на маршрутах. 

 

Тема Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів 

при пасажирських перевезеннях. 

1. Методика розрахунку часу оборотного рейса, частоти й інтервалів руху 

автобусів на маршрутах.  

2. Методи нормування швидкостей руху автобусів на маршрутах; системи 

його організації.  

3. Паспорт автобусного маршруту, його зміст і призначення. Порядок 

складання паспорта. Реєстрація поточних змін. 



 
Тема Розробка розкладів руху. 

1. Рух наскрізний, дільничний, по скороченому маршруту.  

2. Звичайна та експресна системи руху автобусів.  

3. Методика розрахунку часу оборотного рейсу, частоти та інтервалів руху 

автобусів на маршрутах.  

4. Класифікація автобусів і легкових автомобілів.  

5. Методика розрахунку продуктивності автобусів і легкових автомобілів-

таксі.  

6. Аналіз факторів, що впливають на продуктивність рухомого складу 

пасажирського автотранспорту 

 

Тема Управління транспортним процесом пасажирських перевезень 

1. Організація міських перевезень пасажирів.  

2. Розвиток міських автомобільних перевезень.  

3. Документи, що регламентують умови виконання цих перевезень.  

4. Види перевезень.  

5. Типи рухомого складу, використовуваного для міжміських автобусних 

перевезень. 

 

Тема Автомобільні перевезення пасажирів міжміським сполученням. 

1. Розвиток міжміських автомобільних перевезень.  

2. Документи, що регламентують умови виконання цих перевезень.  

3. Види перевезень.  

4. Типи рухомого складу, використовуваного для міжміських автобусних 

перевезень. 

 

Тема Організація роботи легкових автомобілів. 

1. Розвиток таксомоторних перевезень пасажирів.  

2. Показники використання легкових таксі.  

3. Сфера застосування легкових таксі.  

4. Форми обслуговування населення таксі.  



 
5. Методи вивчення попиту населення на легкові таксі.  

6. Устаткування таксі.  

7. Розрахунок потрібної кількості легкових таксі. 

 

Тема Організація транспортного процесу пасажирських перевезень.  

1. Перевезення пасажирів на приміських маршрутах.  

2. Роль у цих перевезеннях автобусного транспорту.  

3. Взаємозв'язок міських і приміських перевезень пасажирів.  

4. Перевезення пасажирів на міжміських маршрутах.  

5. Обсяг перевезень пасажирів і пасажирообіг.  

6. Місцеві перевезення пасажирів.  

7. Дорожні умови і вимоги до рухомого складу.  

8. Туристські автобусні перевезення пасажирів. 

 

Тема Облік роботи та контроль пасажирського транспорту 

1. Диспетчерське керівництво рухом автобусів і легкових автомобілів.  

2. Основні задачі диспетчерської служби, її структура і штати.  

3. Методи оцінки регулярності руху рухомого складу.  

4. Особливості диспетчерського керівництва рухом легкових автомобілів.  

5. Технічні засоби зв'язку, використовувані на пасажирському 

автотранспорті.  

6. Диспетчерська документація і звітність. 

 

Тема Техніко-експлуатаційні показники і собівартість пасажирських 

перевезень.  

1. Тарифи і правила їх застосування.  

2. Види квитків на проїзд в автобусах міських, приміських і міжміських 

сполучень.  

3. Організація виготовлення і збереження квитків.  

4. Місячні і квартальні квитки на один-два і більш видів міського 

пасажирського транспорту, розрахунок їхньої вартості.  



 
5. Пільгові і безкоштовні квитки на проїзд в автобусах на міських і 

міжміських маршрутах.  

6. Оплата вартості провозу ручної поклажі та багажу в автобусах. 

 

Тема Управління пасажирським автомобільним транспортом 

загального користування. Облік роботи пасажирського транспорту 

1. Основні служби пасажирських автотранспортних підприємств. *Органи 

керування пасажирським автомобільним транспортом 

2. Методи контролю і регулювання руху пасажирських транспортних 

засобів.  

3. Облік обсягу перевезень пасажирів.  

4. Технічні засоби обліку роботи, використовувані на пасажирському 

автотранспорті 

 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

 

Тема Сучасний стан і перспективи розвитку вантажних перевезень на 

автотранспорті 

1. Значення предмету в підготовці фахівців з організації автомобільних 

перевезень та управління на транспорті.  

2. Взаємозв’язок курсу з другими предметами, що вивчають зі спеціальності.  

3. Виробниче значення вантажних перевезень для економіки та завдання 

автотранспорту.  

4. Вантажні автомобільні перевезення в Україні.  

5. Класифікація вантажних автомобільних перевезень.  

6. Шляхи підвищення ефективності вантажних перевезень на 

автотранспорті.  

7. Автотранспорт і навколишнє середовище.  

8. Державне реґулювання діяльності АТ. 

 



 
Тема  Транспортна класифікація вантажів 

1. Визначення поняття вантажу та елементи транспортного процесу 

перевезення: підготовка, навантаження, переміщення та збереження. 

2. Класифікація за номенклатурою для річного та квартального планування.  

3. Ознаки, за якими класифікують вантажі.  

4. Класифікація за умовами перевезень. Класифікація за галузевими ознаками.  

5. Схема транспортної класифікації вантажів.  

6. Об’ємно – вагові характеристики вантажів. 

 

Тема Упаковка, тара та маркування вантажів 

1. Призначення упаковки та її елементи.  

2. Призначення тари та її різновид.  

3. Основні види транспортної тари.  

4. Види споживчої тари. Призначення тари – обладнання та її види за 

конструкцією.  

5. Транспортне обладнання для перевезення вантажів. 

6. Транспортне маркування вантажів. Види та зміст маркування вантажів. 

Спосіб нанесення маркування. 

 

Тема Обсяг перевезення вантажів, вантажообіг, вантажопотоки 

1. Основні показники роботи вантажного автомобільного транспорту.  

2. Обсяг перевезення вантажів, вантажообіг і вантажопотоки: визначення, 

взаємозв’язок, параметри для характеристики, коефіцієнти нерівномірності та 

повторності.  

3. Вивчення вантажопотоків з використанням шахових таблиць і графічного 

зображення. Складання епюр вантажних потоків. Графічне зображення 

вантажопотоку на карті місцевості.  

4. Вивчення та прогнозування обсягу перевезення вантажів.  

5. Розрахунки та визначення показників роботи РС при перевезенні вантажів АТ. 

 

 



 
Тема Рухомий склад вантажного автомобільного транспорту 

1. Класифікація вантажного рухомого складу.  

2. Основні типи вантажних автомобілів за конструктивними ознаками та 

система позначення.  

3. Автомобілі – тягачі, сідлові та буксирні тягачі.  

4. Причепний рухомий склад.  

5.Автопотяги.  

6. Вантажопідйомність і тип кузова вантажних автомобілів і причепів. 

7. Основні типи вантажного спеціалізованого рухомого складу. 

 

Тема Експлуатаційні умови і перевізні якості автомобілів 

1. Умови експлуатації вантажного рухомого складу. Вплив умов 

експлуатації на перевізну якість рухомого складу.  

2. Використання ґабаритних розмірів, маси і місткості автомобілів і причепів.  

3. Зручність використання вантажного рухомого складу.  

4. Швидкість руху автомобілів у відповідних умовах експлуатації.  

5. Ефективність використання спеціалізованого рухомого складу.  

6. Безпека руху автомобілів.  

 

Тема Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажного рухомого 

складу 

1. Система показників використання та роботи рухомого складу.  

2. Використання парку рухомого складу.  

3. Використання вантажопідйомності рухомого складу.  

4. Пробіг рухомого складу та його використання.  

5. Час простою рухомого складу під вантажно-розвантажуванням.  

6. Час роботи рухомого складу.  

7. Середні швидкості руху (технічна та експлуатаційна).  

8. Розрахунки техніко – експлуатаційних показників використання та 

роботи рухомого складу. 

 



 
Тема Транспортний процес переміщення вантажів та його елементи 

1. Визначення транспортного процесу.  

2. Цикл транспортного процесу.  

3. Обсяг перевезення вантажів і вантажообіг за їздку та за число їздок. 

4. Визначення числа їздок за робочий день. Середня довжина їздки з 

вантажем. Середня відстань перевезень.  

 

Тема Продуктивність вантажного автомобіля та автопотяга 

1. Визначення поняття продуктивності вантажного автомобіля та 

автопотяга.  

2. Продуктивність рухомого складу за їздку та число їздок.  

3. Продуктивність рухомого складу за зміну, робочий день. Часова 

продуктивність рухомого складу.  

4. Продуктивність парку рухомого складу. Часова продуктивність тягача, 

який працює із змінними причепами (напівпричепами). Аналіз продуктивності 

автомобіля за залежністю продуктивності від зміни показників.  

5. Шляхи підвищення продуктивності автомобіля.  

6. Застосування характеристичних (суміщених) графіків продуктивності 

парку автомобілів.  

7. Обчислення продуктивності вантажного рухомого складу.  

 

Тема Собівартість перевезень і тарифи 

1. Визначення поняття собівартості перевезень.  

2. Структура собівартості та змінні й постійні витрати на перевезення. 

3. Вантажно-розвантажувальні та дорожні витрати на перевезення.  

4. Повна собівартість вантажних перевезень.  

5. Аналіз собівартості перевезень за залежністю її від зміни показників. 

6. Застосування характеристичних (суміщених) графіків собівартості 

перевезень. Тарифи на перевезення вантажів. 

 

 



 
Тема Вибір вантажного рухомого складу автомобільного транспорту 

1. Загальні положення вибору автотранспортного засобу для конкретних 

умов експлуатації.  

2. Вибір рухомого складу за продуктивністю. Вибір рухомого складу за 

економічними показниками.  

3. Ефективне застосування автопотягів.  

4. Вибір вантажопідйомності автопотяга за швидкісним режимом. Вибір 

вантажопідйомності автопотяга за найбільшою продуктивністю.  

5. Ефективне застосування автомобілів – самоскидів. 

 

Тема Організація руху вантажного рухомого складу автомобільного 

транспорту 

1. Поняття маршруту, частоти та інтервалу руху.  

2. Маятникові маршрути руху та показники роботи рухомого складу. 

3. Кільцеві маршрути та показники роботи рухомого складу.  

4. Розвізні і збірні маршрути руху та показники роботи рухомого складу. 

5. Визначення числа автомобілів на маршруті.  

6. Координація роботи автомобілів і навантажувально-розвантажувальних 

пунктів.  

7. Організація руху тягачів з причепами (напівпричепами) човниковим методом. 

8. Організація руху рухомого складу при магістральних перевезеннях. 

9. Маршрутизація перевезень. 

10. Розрахунки показників роботи рухомого складу на маятникових, 

кільцевих і розвізних маршрутах. 

 

Тема Організація руху автомобілів за часовими графіками  

1. Сутність роботи за часовим графіком і основні переваги. 

2. Побудова графіків роботи автомобілів на ізольованих маятникових і 

кільцевих маршрутах. 

3. Графіки руху автомобілів і роботи водіїв при маґістральних перевезеннях. 

4. Умови безперервності роботи навантажувального пункту. 



 
5. Графіки роботи автомобілів на маршрутах з навантаженням в одному пункті. 

6. Застосування комп’ютерної техніки для розрахунків графіків роботи 

автомобілів на маршрутах перевезення вантажів. 

7. Розрахунки та побудова графіків руху автомобілів. 

 

Тема Організація та механізація навантажувально-розвантажувальних 

робіт 

1. Навантажувально-розвантажувальні пункти та їх роль у транспортному 

процесі. 

2. Способи розміщення автомобільних транспортних засобів для виконання 

навантажувально-розвантажувальних робіт. 

3. Навантажувально-розвантажувальні механізми та пристрої. 

4. Розрахунок продуктивності механізмів і пропускної спроможності 

навантажувально-розвантажувального пункту. 

5. Організація механізованих навантажувально-розвантажувальних робіт. 

6. Склади та складські операції. 

7. Автоматизація робіт з вантажами. 

8. Охорона праці та техніки безпеки при експлуатації автомобілів і 

виконанні навантаження та розвантаження вантажів. 

 

Тема Забезпечення збереження вантажів та їх сумісність при зберіганні 

та транспортуванні 

1.Загальні положення (принципи) забезпечення збереження вантажів. 

2. Забезпечення збереження вантажів при перевезеннях. 

3. Природні втрати ваги вантажів при перевезеннях. 

4. Забезпечення збереження продуктів рослинництва та тваринництва. 

5. Ізотермічні кузови та засоби охолодження фургонів-рефрижераторів. 

6. Перевезення живої риби, тварин і птиці. 

7. Сумісність вантажів при зберіганні та перевезенні.  

 

 



 
Тема Нормативне забезпечення перевезення вантажів 

1. Реґулювання транспортної діяльності.  

2. Статут автомобільного транспорту. Документація на перевезення вантажів.  

3. Проектування технологічного процесу перевезення вантажів. 

4. Транспортно-технологічна карта та технологічні графіки доставки 

вантажів і роботи автомобільних транспортних засобів. 

5. Організація та режим праці водіїв. 

6. Нормування пробігу автомобілів. Норми витрат пального та мастильних 

матеріалів.  

 

Тема Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом 

1. Укладання договорів на перевезення вантажів. 

2. Приймання вантажів до перевезення. 

3. Видача та переадресування вантажів. 

4. Пломбування, навантаження та розвантаження вантажів. 

5. Складання актів, висування та розгляд претензій.  

 

Тема Організація перевезень вантажів 

1. Формування схем переміщення вантажів. 

2. Організація та ефективність централізованих перевезень. 

3. Транспортно-експедиційне обслуговування в прямих і змішаних перевезеннях. 

4. Перевезення продуктів, які швидко псуються. 

5. Перевезення небезпечних вантажів, у тому числі: нормативно-правове 

забезпечення, класи та види вантажів, вимоги до рухомого складу та організації 

перевезень, обов’язок і відповідальність учасників перевезень. 

6. Організація роботи автомобілів у кар’єрах. 

7. Організація роботи промислового (внутрішньозаводського) транспорту. 

8. Організація перевезення вантажів у міжміському сполученні. 

9. Термінальні технології перевезень. 



 
10. Організація перевезення вантажів у міжнародному сполученні, у тому 

числі: нормативні документи, транспортний контроль, вимоги до рухомого 

складу, шляхова документація. 

11. Перевезення вантажів у змішаному сполученні. 

12. Організація перевезень великогабаритних і великовагових вантажів. 

 

Тема Технологія перевезення вантажів 

1. Перевезення тарно-штучних вантажів. 

2. Перевезення навалочних вантажів. 

3. Перевезення вантажів спеціалізованим рухомим складом. 

4. Перевезення вантажів у фургонах і цистернах. 

5. Перевезення рідких нафтопродуктів і газів. 

6. Перевезення вантажів промислових підприємств. 

7. Перевезення будівельних вантажів.  

 

Тема Перевезення вантажів сільського господарства, торгівлі, пошти та 

комунального господарства 

1. Сільськогосподарські вантажі, у тому числі: перевезення зерна, цукрових 

буряків, картоплі, кормів для тваринництва, добрив. 

2. Торговельні вантажі, у тому числі: перевезення хлібобулочних виробів, 

борошна та сипучих продуктів, молока, картоплі, овочів і фруктів. 

3. Перевезення поштових вантажів. 

4. Перевезення вантажів комунального господарства. 

 

Тема Пакетні та контейнерні перевезення вантажів 

1. Пакетний спосіб перевезення вантажів.  

2. Засоби пакетування, типи та застосування піддонів. 

3. Типи та розміри пакетів і блок-пакетів. Обчислення кількості піддонів. 

Перевезення вантажів у контейнерах і контейнерна транспортна система. 

4. Контейнери. Визначення, типи та призначення. Умовні позначення 

контейнерів, маса брутто та застосування. 



 
5. Організація контейнерних перевезень та обчислення кількості контейнерів. 

Контейнерні площадки та рухомий склад для перевезення контейнерів.  

 

Тема Оперативне планування перевезення вантажів 

1. Принципи планування вантажних перевезень. 

2. Оперативне планування вантажних перевезень. 

3. Моделювання транспортної мережі для розрахунків короткої відстані 

перевезень. 

4. Оперативне планування перевезень з використанням математичних 

методів і комп’ютерної техніки. 

5. Транспортна задача в матричній формі. 

6. Транспортна задача в мережній формі. 

7. Планування розвізних і збірних маршрутів.  

 

Тема Управління вантажними автомобільними перевезеннями  

1. Система управління вантажними перевезеннями. 

2. Служба експлуатації транспортного підприємства. 

3. Диспетчерське управління вантажними автомобільними перевезеннями. 

4. Організація контролю роботи водіїв на лінії. 

5. Організація випуску рухомого складу на лінію. 

6. Оперативний облік і аналіз результатів виконання перевезень. 

7. Автоматизація управління вантажними перевезеннями. 

8. Якість обслуговування при перевезеннях вантажів. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ» 

 

Тема Вступ до дисципліни 

1. Історія розвитку та взаємодії видів транспорту. 

2. Роль транспорту в народному господарстві. 

 

 



 
Тема Основи взаємодії  видів транспорту 

1. Формування схем переміщення вантажів та пасажирів. 

2. Види транспортних систем та їх взаємодія в загальнотранспортних вузлах. 

3. Поняття взаємодії видів транспорту в просторі та часі. 

4. Сутність та значення проблеми взаємодії видів транспорту. 

5. Види сполучень. 

6. Особливості організації перевезень вантажів та пасажирів у змішаному 

сполученні. 

7. Поняття координації роботи всіх видів транспорту, її сучасний стан. 

8. Завдання взаємодії видів транспорту. 

9. Технічні, технологічні, інформаційні, економічні та правові аспекти взаємодії. 

10. Оцінка ефективності транспортного процесу.  

 

Тема Транспортні мережі та вузли  

1. Класифікація транспортних мереж. 

2. Сутність розвитку та поняття взаємодії транспортних мереж. 

3. Типові схеми мереж. 

4. Основні характеристики, критерії оцінювання та оптимізації суходільних 

транспортних мереж. 

5. Формування раціональної транспортної мережі. 

6. Класифікація та основні елементи транспортних вузлів. Особливості 

роботи транспортних вузлів та їх технічне оснащення й організація роботи. 

7. Значення транспортних вузлів у процесі перевезень. 

8. Основні принципи проектування. Характеристики функціонування 

транспортних вузлів. 

 

Тема Технічна взаємодія видів транспорту 

1. Основні параметри технічних засобів взаємодіючих видів транспорту. 

2. Необхідність уніфікації, стандартизації та узгодження параметрів 

технічних засобів різних видів транспорту. 



 
3. Розвиток та функціонування засобів зв’язку та транспортно-виробничих 

систем: пакетної, контейнерної, ліхтерної, трейлерної та інших. 

4. Пропускна здатність залізничних колій та автомобільних доріг, водних та 

повітряних шляхів сполучення, трубопровідних систем та маршрутів 

пасажирського транспорту. 

5. Переробні можливості транспортних вузлів.  

 

Тема Технологічна взаємодія видів транспорту 

1. Технологічна взаємодія як комплексна система експлуатації різних видів 

транспорту. 

2. Основи вибору транспорту та транспортно-технологічної схеми доставки 

вантажів. 

3. 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. 

4. Поєднані та взаємно погоджені графіки роботи транспорту, відправників 

та одержувачів вантажів. 

5. Логістичні системи. 

6. Принципова схема роботи суміжників. Основні вимоги до єдиного 

технологічного процесу доставки вантажів, його структура та зміст. 

7. Дослідження транспортного процесу та нормування його елементів. 

Організація, управління доставкою вантажів та календарне планування. 

8. Організація вантажних перевезень та комерційна робота. Планування та 

організація робіт з впровадження єдиного процесу та контроль за його 

функціонуванням. 

9. Методика розрахунку техніко-економічної ефективності.  

 

Тема Економічна взаємодія видів транспорту 

1. Основні напрями взаємодії у сфері планування вантажних перевезень. 

Концепція розвитку транспорту. 



 
2. Загальні принципи планування. Методи планування: програмно-цільовий, 

балансовий та нормативний. 

3. Види планів: план перевезень, розклад та графік руху, контактний графік 

тощо. Оперативне планування. Безперервне взаємно погоджене планування 

роботи взаємодіючих видів транспорту. 

4. Основні напрями взаємодії у фінансовій сфері. 

5. Визначення експлуатаційних та капітальних витрат за видами транспорту. 

6. Собівартість вантажних та пасажирських перевезень у прямому та 

змішаному сполученнях. 

7. 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. 

 

Тема Правова та інформаційна взаємодія видів транспорту 

1. Роль правового та інформаційного забезпечення перевезень. 

2. Основні напрями взаємодії в правовій сфері перевезень. 

3. Міжнародні угоди, державні закони,  статути видів транспорту, правила 

перевезень, вузлові угоди, типові угоди централізованого завозу вантажів тощо.  

4. Поняття інформаційної взаємодії видів транспорту. Проблеми розвитку. 

Інформаційні системи, їх функціональні завдання та підсистеми. Перспективи 

розвитку. 

 

Тема Управління взаємодіючими видами транспорту 

1. Необхідність державного управління транспортом і його суть. 

2. Основні напрями побудови управління взаємодіючими видами транспорту. 

3. Характеристика та роль існуючих органів управління. 

4. Необхідність безперервного управління транспортним процесом. 

Оперативне управління та його задачі. 

5. Застосування автоматизованих систем управління. 



 
6. Транспортно-експедиційне обслуговування, його структура, варіанти і 

форми. 

7. Перспективи розвитку транспортно-експедиційних підприємств. 

 

Тема Особливості взаємодії видів транспорту при перевезеннях 

пасажирів 

1. Закономірності формування переміщень у міському, приміському та 

міжміському сполученнях. 

2. Імовірність вибору населенням виду транспорту для поїздки. 

Прогнозування обсягів перевезень. 

3. Розробка погоджених розкладів руху транспортних засобів різних видів 

транспорту. 

4. Організація перевезень пасажирів у змішаному сполученні. 

5. Формування маршрутної системи регіону. Комплексна схема розвитку 

всіх видів міського пасажирського транспорту. 

6. Транспортна та маршрутна системи. Закономірності формування переміщень. 

7. Імовірність вибору населенням видів транспорту та шляхів сполучення. 

8. Формування пасажиропотоків. 

9. Методика вибору видів транспорту. 

10. Методи вдосконалення маршрутних систем. 

 

Тема Використання математичних методів та моделей при розв’язанні 

задач взаємодії видів транспорту 

1. Суть математичних методів та моделей. 

2. Застосування кореляційного та регресивного аналізу в транспортних задачах. 

3. Поширені задачі оптимізації взаємодії видів транспорту та методи їх 

розв’язування. 

4. Приклади використання лінійного, нелінійного та динамічного 

програмування, а також  методів та моделей теорії ймовірності, теорії управління 

запасами, теорії масового обслуговування, теорії графів, ядерної фізики тощо. 

5. Вимоги до вибору моделей та методів розв’язку. Умови їх використання. 



 
6. Приклади встановлення на основі досліджень обмежень на використання 

моделей у певних умовах. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ» 

 
Тема Роль транспорту в системі виробництва  
1. Що таке модель?  
2. Які ви знаєте види математичних моделей?  
3. Сутність використання АСУ (автоматизованих систем управління) в 

системному аналізі. 
 
Тема Вантажообіг. Обсяг перевезень 
1. Що таке вантажопотік ? в яких одиницях визначається? як знаходиться?  
2. Які перевезення називаються дрібнопартійними?  
3. Обсяг перевезень – якими показниками він характеризується ? 
 
Тема Транспортний процес. Показники роботи автомобіля 
1. Характеристика маятникового маршруту, його види. 
2. Що таке цикл перевезення ? Які вони бувають? 
3. Коефіцієнти використання вантажопідйомності – статичний та 

динамічний. Що вони характеризують?  
 
Тема Годинна продуктивність автомобіля 
1. Вплив на зміну продуктивності факторів: часу навантаження, технічної 

швидкості, коеф. використання пробігу. 
2. Як впливає на зміну годинної продуктивності автомобіля зростання 

відстані перевезення, зменшення коеф. статичного використання 
вантажопідйомності. Чим це пояснюється ?  

3. Задача організації транспортного процесу на розвізних маршрутах.  
 
 
 



 
Тема Вплив техніко-експлуатаційних показників на собівартість 
1. Вплив вантажопідйомності та часу простою під навантаженням на 

собівартість перевезення. Чим це пояснюється?  
2. Вплив відстані перевезень та коеф. використання пробігу на собівартість 

перевезення. Чим це пояснюється? 
 
Тема Парк рухомого складу 
1. Середньооблікова чисельність автомобілів. Визначення. Розрахунок. 
2. Коефіцієнт використання автомобілів парку та коеф. технічної готовності. 

Що вони показують.  
3. Швидкості руху автомобіля – типи, їх відмінності.  
 
Тема Вибір рухомого складу (РС) 
1. Фактори, які впливають на вибір РС. 
2. Рівноцінна відстань – дайте визначення. Який вплив на неї чинить 

вантажопідйомність ? 
3.  Вплив кількості причепів авто потягу на продуктивність роботи 

автомобіля? 
4. Принцип вибору рухомого складу оптимальної вантажопідйомності.  
5. Чим визначається ефективність транспортного засобу? Який 

найважливіший фактор у виборі вантажопідйомності автомобіля?  
 
Тема Маршрутна мережа. Характеристика автобусів.  
1. Що таке маршрут ? Які вони бувають?  
2. Що таке час в рейсі, оборотному рейсі, обороті? Їх відмінності. 
3. Які параметри визначають щільність мережі?  До чого призводить 

занадто мала щільність?  
 
Тема Пасажирообіг та пасажиропотік 
1. Існуючі методи дослідження пасажиропотоків. Їх характеристика.  
2. Для яких цілей використовуються результати дослідження 

пасажиропотоків? 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, розв’язання 
яких розкриває здатності робити висновки, логічно і математично 
міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та пояснення, 
необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне твердження. 
Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 
Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання іспиту – дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 до 

200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фаховий 
іспит 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) проставляється 

(цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за фаховий іспит, яка 
засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли 
роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково перевіряються 
головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його підписом. 

Приклад оформлення 
 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 
Оцінка за іспит            190 (сто дев’яносто) 
 
Члени комісії                                       

 
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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