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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами транспорту» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10. 2018
року № 1171.
Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
магістра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього
ступеня.
Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійноорієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові професійні
завдання.
Вступник повинен знати:
- Порядок документального оформлення транспортної діяльності на
внутрішньому та міжнародному сполученнях, нормативні вимоги до
організації перевезень.
- Транспортні характеристики вантажів. Аналіз їх сумісності при
зберіганні та транспортуванні.
- Технологічні особливості організації вантажних автомобільних
перевезень і транспортно – експедиційного обслуговування, види рухомого
складу і його техніко - експлуатаційні якості.
- Основні положення з технології й організації перевезень пасажирів з
використанням різних видів автотранспорту, форми організації праці
обслуговуючого персоналу, графіки руху транспортних засобів, закони
формування пасажиропотоків.
- Аналіз
транспортного
процесу.
Моніторинг
раціональності
використання рухомого складу для вантажних і пасажирських перевезень.
- Способи аналізу продуктивності транспортних засобів.
- Методи економічного аналізу на автомобільному транспорті –
собівартість, прибуток, витрати, рентабельність.
- Методи організації руху, роботи і відпочинку екіпажів транспортних
засобів.
- Порядок планування забезпечення автоперевезень.
- Заходи з безпеки руху, охорони праці, пожежної безпеки.
- Способи оптимізації маршрутів вантажних перевезень.
- Способи оптимізації маршрутів пасажирських перевезень.
- Вимоги до забезпечення логістичної системи.
Вступник повинен вміти:
- Обґрунтовувати і приймати рішення у типових ситуаціях,
використовуючи сучасні методи і технології у транспортній галузі.

- Складати міжнародні й внутрішні договори, а також вести облік
виконання договорів на транспорті.
- Приймати рішення у типових ситуаціях при роботі транспорту,
використовуючи методи і форми управлінської діяльності.
- Аналізувати показники продуктивності використання рухомого складу.
- Розробляти графіки і розклади руху автомобілів, робити розрахунки і
побудову транспортної мережі.
- Формувати та розраховувати маршрути перевезень.
- Визначати та аналізувати попит на вантажні та пасажирські перевезення
усіх видів автомобільного сполучення.
- З урахуванням класифікації вантажів визначати режими зберігання,
перевантаження та транспортування і вимоги до транспортних засобів та
упаковки.
- Оперативно управляти транспортним процесом.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
1. Теоретичні основи транспортного процесу.
Транспортний процес і його циклічний характер. Оборот автомобіля.
Класифікація циклів перевезень. Транспортна робота циклів перевезень.
Операції з транспортними засобами і вантажами. Характеристика маршрутів
для вантажних і пасажирських перевезень. Система показників, що
характеризують транспорту роботу при вантажних і пасажирських
автомобільних перевезеннях.
Рекомендована література:
1. Афанасьев Л.Л., Островский Н.В., Цукерберг С.М. Единая
транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 336
с.
2. Воркут А.И. Вантажні автомобільні перевезення. - Київ: Вища школа.
1986. - 447 с.
3. Правила перевозок автомобильным транспортом. - М.: Транспорт,
1979. - 152 с.
4. Лукин В.С, и др. Логистика автомобильного транспорта: концепции,
методы, модели. - М.: Финансы и статистика, 2000. -280 с.
5. Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В., Докуніхін В.З.
Основи теорії транспортних процесів і систем. Навч. Посібник для ВНЗ. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2009, - 336.

2. Продуктивність автомобільних транспортних засобів.

Продуктивність автомобільних транспортних засобів і фактори, що її
визначають (простий цикл перевезень). Трудомісткість перевезень. Методика
впливу експлуатаційних факторів на результативні показники використання
рухомого складу.
Годинна продуктивність рухомого складу та її визначення при виконанні
перевезень на різних типах маршрутів.
Техніко-експлуатаційні показники, що обумовлюють продуктивність
рухомого складу при виконанні перевезень на простому циклі та на розвізних
маршрутах.
Методика факторного дослідження впливу техніко-експлуатаційних
показників на продуктивність рухомого складу. Графічне представлення
залежності годинної продуктивності рухомого складу від технікоексплуатаційних показників при виконанні перевезень на різних типах
маршрутів.
Формування раціональної структури парку рухомого складу. Визначення
оптимальної за вантажопідйомністю структури парку рухомого складу при
виконанні перевезень різних партій вантажів. Визначення імовірності партії
вантажу, для перевезення якої необхідним є транспортний засіб малої та
середньої вантажопідйомності. Визначення імовірності партії вантажу, для
перевезення якої необхідним є транспортний засіб максимальної
вантажопідйомності.
Формування раціональної структури парку рухомого складу та
визначення техніко-експлуатаційних показників його роботи. Фактори, що
визначають перевізні можливості парку рухомого складу і ефективність його
використання. Показники чисельності рухомого складу і використання часу
перебування його в автотранспортному підприємстві. Облікова кількість
парку рухомого складу. Інвентарна кількість рухомого складу.
Рекомендована література:
1.
Правила перевозок автомобильным транспортом. - М.: Транспорт,
1979. - 152 с.
2.
Чеботаев А.А. Специализированные транспортные средства.
Выбор и эффективность применения. – М.: Транспорт, 2008. – 159с.
3.
Афанасьев Л.Л., Островский Н.В., Цукерберг С.М. Единая
транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 336
с.
4.
Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база (2-е видання
змінене і доповнене)/Роїна О.М. – Київ: КНТ, 2006. – 488 с.
3. Організація вантажних автомобільних перевезень
Характеристика і систематизація вантажопотоків. Види вантажних
перевезень. Класифікація вантажів різних видів транспорту. Методи

дослідження властивостей вантажів. Вплив транспортних особливостей
вантажу на режими зберігання, перевантаження і транспортування, вимоги до
транспортних засобів і упаковки. Види та призначення транспортної тари.
Параметри і особливості використання контейнерів. Правила маркування
вантажів.
Прогнозування вантажопотоків. Складові процесу перевезення вантажів.
Характеристика і систематизація вантажопотоків. Маршрути перевезення
вантажів. Вплив експлуатаційних факторів на продуктивність транспортного
засобу. Структура собівартості вантажних перевезень, принципи формування
тарифів на перевезення, вплив на величину собівартості перевезень
експлуатаційних факторів.
Вибір рухомого складу. Формування і раціональне використання
автопарку. Організація рухові автомобілів і маршрутизація перевезень.
Методи доставки вантажів й організація рухові автомобілів при
міжміських перевезеннях. Проектування й оптимізація функціонування
транспортно - технологічних систем. Системи транспортного обслуговування
й організація управління перевезеннями. Основні напрямки підвищення рівня
транспортного обслуговування.
Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів. Фактори,
що визначають вибір транспортно-технологічних схем. Послідовність
основних операцій технологічного процесу доставки вантажів.
Планування перевезення вантажів. Моделювання транспортних мереж і
розрахунок найкоротших відстаней. Задачі оптимізації. Формулювання і
методи рішення транспортної задачі, задач маршрутизації.
Рекомендована література:
1. Воркут А.И. Вантажні автомобільні перевезення. - Київ: Вища школа.
1986. - 447 с.
2. Международная перевозка грузов. - М.: «Приор», 1996.-112 с.
3. Вільковський Є.К., Кельман І.І., Бакуліч О.О. Вантажознавство. – Львів.
Інтелект – Захід, 2007. -496 с.
4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / А.Э. Горев. – 5 – е изд., испр. – М. : «Академия», 2008.
– 288 с.
5. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки. Учебник для
вузов. / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия –
Телеком, 2007. –500 с
4. Організація пасажирських перевезень на автотранспорті
Види перевезень автомобільним транспортом, переваги й недоліки
автомобільних пасажирських перевезень. Класифікація пасажирських
перевезень. Особливості міських, приміських, міжміських і міжнародних
перевезень. Маршрутна технологія. Автомобільні транспортні мережі міських

пасажирських перевезень. Картограми пасажиропотоків. Пропускна здатність
транспортних мереж. Порядок відкриття маршрутів. Класифікація маршрутів
й їхні характеристики, техніко-експлуатаційні показники використання
автотранспорту. Вибір типу автобусів і розрахунок їхньої кількості на
маршрутах. Форми організації праці автобусних бригад. Графіки й розклад
руху автобусів Нормування швидкостей руху й розробка розкладів руху
автобусів.
Визначення умов щодо організації маршрутів, особливостей дослідження
процесу організації пасажирських автомобільних перевезень та вивчення
попиту населення на перевезення.
Інформаційно-аналітичне забезпечення пасажирських перевезень.
Рекомендована література:
1. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. Учебник. - М.:
Транспорт, 1981. – 222 с.
2. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А.
Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов. - М.: Гарячая
линия - Телеком, 2006. - 448 с.
3. Організація перевезень пасажирів автомобільним транспортом / Під.
ред. С.Л. Голованенко. - К.: Техніка, 1981. – 167 с.
4. Босняк М.Г Пасажирські автомобільні перевезення. Навчальний
посібник для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на
транспорті (автомобільний)» – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 272с.
5. Доля В.К. Пасажирські перевезення: підручник/ В.К. Доля. – Харків:
Видавництво «Форт», 2011. – 504 с.
6. Кристопчук М.Є. Приміські пасажирські перевезення: навчальний
посібник / [М.Є. Кристопчук, О.О. Лобашов] – Х.: НТМТ, 2012. – 224с.
7. Давідіч Ю.О. Розробка розкладу руху транспортних засобів при
організації пасажирських перевезень: навч. посіб./ Ю. О. Давідіч; Харк. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 345 с.
5. Основи експлуатації транспортних засобів
Роль технічної експлуатації в забезпеченні працездатності автомобілів.
Характеристика умов експлуатації рухомого складу автомобільного
транспорту. Зміна технічного стану автомобілів. Теоретичні основи керування
технічним станом автомобілів. Системи технічного обслуговування й ремонту
автомобілів. Діагностика технічного стану автомобіля. Основні поняття й
положення. Технологія технічного обслуговування й поточного ремонту
автомобілів. Організація технологічного процесу, технічного обслуговування
й ремонту автомобілів. Вплив умов експлуатації на довговічність
транспортного засобу.
Рекомендована література:

1. Кравченко О.П. Технічна експлуатація автомобілів: теоретичні основи
/ Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2005. - С. 128.
2. Гогайзель А.В., Кравченко О.П. Оперативне керування працездатністю
автотранспортних засобів. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2000. - 116 с.
3. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. - Харків:
Вища школа, 1984.- 312с.
4. Кошарний О.М. Основи експлуатації транспортних засобів : навч.
посіб. для студ. / О.М.Кошарний. – К. : НТУ, 2010. – 96 с.
6. Технічне обслуговування транспортних засобів
Якість і надійність транспортних засобів. Технологія ТО й ТР
автомобілів.. Форми й методи організації виробництва ТО й ремонту
автомобілів Технічна діагностика автомобілів.. Основні положення керування
виробництвом ТО та ТР автомобілів. Основи технологічного розрахунку АТП.
Забезпечення надійності транспортних засобів в умовах експлуатації. Типи
підприємств. Контроль якості ТО й ТР автомобілів.
Рекомендована література:
1. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. - Харків:
Вища школа, 1984.- 312с.
2. Положення про технічне обслуговування й ремонт рухомого складу
автомобільного транспорту. - К.: 1998.
3. Кравченко О.П. Технічна експлуатація автомобілів: теоретичні основи
/ Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2005. - С. 128.
4. Канарчук В.Е. й ін. Технічне обслуговування, ремонт і зберігання
автотранспортних засобів: Підручник: В 3 кн. - К.: Вища шк., 1991 - Кн. 1.
Теоретичні основи. Технологія, - 359 с. Кн. 2. Організація, планування й
керування, - 406 с.
5. Лудченко О.А. Технічне обслуговування й ремонт автомобілів. - К.:
Знання-Прес, 2004. - 478 с.
7. Комерційна й транспортно – експедиційна робота
Матеріальний потік. Інформаційний потік. Фінансовий потік. Місце
експедитора на ринку транспортних послуг. Класифікація транспортно експедиційного обслуговування. Структура й функції спеціалізованого
експедиційного підприємства (фірми). Сучасний стан транспортноекспедиційного обслуговування на Україні. Правові основи транспортної
експедиції. Ефективність, якість і надійність процесу доставки вантажів.
Критерії ефективності. Інформаційне забезпечення експедиторської
діяльності.

Рекомендована література:
1. Воркут А.І, Коцюк О.Я, Лебідь Й.Г., Мельніченко О.І. Транспортно експедиторська діяльність: Навчальний посібник. - К.6 1988. - 264 с.
2. Курганов В.М. Логістика: Учбово - практичний посібник. М.:
Книжковий мир, 2005. - 432 с.
8. Організація спільної роботи транспортних і навантажувальнорозвантажувальних засобів як задача масового обслуговування.
Постановка задачі масового обслуговування. Замкнута система масового
обслуговування та показники її функціонування. Елементи теорії масового
обслуговування. Поняття про вхідний потік вимог, режим обслуговування,
дисципліну чекання. Найпростіший потік вимог і його властивості. Показники
ефективності спільної роботи транспортних і навантажувальнорозвантажувальних засобів.
Рекомендована література:
1.
Вельможин А.В., Гудков В.А. Основы теории транспортных
процессов и систем: Учеб. Пособие / А.В. Вельможин, В.А. Гудков. —
Волгоград, 1992. — 189 с.
2.
Кожин А.П. Математические методы в планировании и
управлении грузовыми автомобильными перевозками / А.П. Кожин. – М.:
Высшая школа, 1979. – 304 с.
3.
Четверухін Б.М., Бакуліч О.О., Радкевич С.Д. Дослідження
операцій в транспортних системах. Частина 2. – Системи масового
обслуговування. – К. : НТУ, 2001. – 141 с.
9. Взаємодія видів транспорту
Формування схем переміщення вантажів та пасажирів. Види
транспортних систем та їх взаємодія в загальнотранспортних вузлах. Поняття
взаємодії видів транспорту в просторі і часі. Сутність та значення 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.
Оцінка ефективності транспортного процесу.
Транспортні мережі та вузли. Сутність розвитку та поняття взаємодії
транспортних мереж. Типові схеми мереж. Основні характеристики, критерії
оцінювання та оптимізація суходільних транспортних мереж. Формування
раціональної транспортної мережі. Класифікація та основні елементи
транспортних вузлів, особливості їх роботи, технічне оснащення та організація
роботи.

Основні параметри технічних засобів взаємодіючих видів транспорту.
Необхідність уніфікації, стандартизації та узгодження параметрів технічних
засобів різних видів транспорту.
Рекомендована література:
1.
Резер С.М. Взаимодействие транспортных систем / С.М.Резер. –
М.: Наука, 1992. – 320 .
2.
Правдин Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта /
Н.В.Правдин, В.Я.Негрей, В.А.Подкопаев. – М.: Транспорт, 1989. – 208 с.

Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Міжнародного транспортного форуму [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.internationaltransportforum.org
2. Офіційний сайт IATA (International Air Transport Association) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iata.org/Pages/default.aspx

Частина ІІ
Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
275.03 «Транспортні технології» спеціалізацією 275.03 «на автомобільному
транспорті» при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста)/ Уклад. А.О. Лямзін, І.В. Ніколаєнко – Маріуполь: ПДТУ, 2021. –
с.
Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів отриманих
при
здобутті
освітнього
ступеня
бакалавра
за
спеціальністю
275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», зміст їх
модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні (фахові)
компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої освіти.
Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальністю
275.03 – « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньопрофесійної програми «Організація міжнародних перевезень», створену
наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.
Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Лямзін Андрій Олександрович
– завідувач
кафедрою
технології
міжнародних перевезень і логістика,
доцент, канд. техн. наук;
Ніколаєнко Ірина Володимирівна – доцент кафедри технології міжнародних
перевезень і логістика, доцент, канд. техн.
наук.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспортні технології» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 962.
Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
магістра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього
ступеня.
Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійноорієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові професійні
завдання.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
1. Дослідження операцій в транспортних системах
– Загальна задача лінійного програмування.
– Графоаналітичній метод задач лінійного програмування
– Симплекс метод розв’язання задач лінійного програмування за
допомогою спеціальних симплекс-таблиць.
– Подвійна задача лінійного програмування.
– Економічна інтерпретація подвійної задачі лінійного програмування.
Метод вирішування подвійної задачі лінійного програмування.
– Постановка транспортної задачі.
– Припустимий план перевезень.
– Спосіб апроксимації Фогеля.
– Методи: північно-західного кута, подвійного припущення, мінімального
елемента.
– Розподільчий метод.
– Метод розв’язуючих доданків.
– Задача о призначеннях.
– Метод Беллмана.
– Метод суміщеної матриці для створення оптимальних маршрутів
рухомого складу
– Метод таблиць зв‘язків для створення оптимальних маршрутів рухомого
складу
– Матричний спосіб знаходження максимального потоку.
– Розробка
раціональних
розвозних
маршрутів
перевезень
дрібнопартіоних вантажів.

– Склад системи СПУ. Елементи мережевих графіків. Правила їх
побудові. Часові характеристики подій та робіт. Критичний шлях.
– Напруженість шляхів у мережевому графіку.
– Резерв часу подій та робіт.
– Розрахунок сітьових графіків табличним способом.
– Оптимізація сітьових моделей.
– Застосування ТМО в організації та планування перевезень.
– Основні характеристики СМО.
– Закон розподілу вхідного потоку вимог.
– Час обслуговування.
Рекомендована література:
1.
Зайченко Ю.П. Исследование операций: Учебник. – 6 изд.,
перераб. и доп. – Киев: Издательский Дом «Слово»., 2003.- 688 с.
2.
Зайченко О.Ю., Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Збірник
задач. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2007.- 472 с.
3.
Ларіонов Ю.І., Левикін В.М., Хажмурадов М.А. Дослідження
операцій в інформаційних системах.-Харків.: Компанія СМІТ, 2005.-364 с.
4.
Костевич Л.С. Математическое программирование: Информ.
Технологии оптимальных решений: Учеб. Пособие.- Минск.: Новое знание, 2003.424 с.
5.
Томашевський В.М. Моделювання систем. Підручник. -К.:
Видавнича група ВНV, 2007.- 352 с.
6.
Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційнотелекомунікаційних систем.-К.: Норіта-плюс, 2007.-360 с.
7.
Ільченко М.Ю.. Кравчук С.О. Сучасні телекомунікаційні
системи.-К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2008.- 328 с.
8.
Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу.К.: Видавнича група BHV, 2007.-544с.
9.
Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. Технология
МIМО: принципы и алгоритмы. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с.
10.
Самсонов В.В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації:
Навчальний посібник. К.: НУХТ, 2014.-300 с.

2. Логістика
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Прогнозування у логістиці
Вимоги до складської системи.
Основні функції складу.
Класифікація складів.
Ефективне функціонування складу.
Розробка системи складування.
Методи визначення місця розташування складу.
Визначення складських потужностей.
Загальна площа складу. Зонування складу. Розрахунок площі складу.
Диференціювання асортименту методом XYZ.
Диференціація факторів, які впливають на обсяг складської переробки.
Мінімально-припустимий вантажообіг складу.
Методика виміру конкурентоздатності. Визначення границь ринку.
Дослідження ринку постачальників. Критерії вибору постачальника.
Алгоритми вибору.
Вибір територіально віддаленого постачальника на основі аналізу
повної вартості.
Контроль у сфері закупівель та прийняття рішення по розміщенню
заказів. Визначення оптимального розміру партії товарів. Формула
Уілсона.
Співвідношення поставок та споживання.
Розподільча логістика. Її принципи. Завдання. Канали розподілу.
Функції розподільчого каналу. Ознаки класифікації посередників.
Планування і оптимізація розподілу. Вибір схеми каналів розподілу.
Витрати на отримання різноманітних вантажів автомобільним
транспортом у випадку сумісного перевезення. Визначення обсягів
постачання.
Види запасів. Проблеми логістичного управління запасів.
Характеристики запасів. Особливості управління запасами. Розрахунок
потреби запасів.
Управління запасами з використанням аналізу ABC.
Поняття страхового запасу. Норма запасу.
Економіко-математичні методи формування запасів.
Прогнозування запасів. Метод експоненціальних згладжувань.
Модель управління запасами. Основні параметри управління запасами
в логістиці.
Класична модель управління запасами.
Система двох рівнів.
Двобункерна система.
Модель з постійною періодичністю замовлення.
Модель із установленою періодичністю поповнення запасів до
постійного рівня.
Проектування системи логістичного сервісу.

– Оцінка рівня логістичного сервісу.
– Оптимальний рівень сервісу за критерієм «максимальний прибуток».
Оптимальний термін заміни транспортного засобу.
Рекомендована література:
1.
Армстронг, Гари, Котлер, Филип. Введение в маркетинг. 5-е
издание: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом „Вильямсǁ, 2000. – 640 с.
2.
Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – Харьков: Консум,
2003. – 240 с.
3.
Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика:
интегрированная цепь поставок. – 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
4.
Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу //
Маркетинг в Україні. – 2000. - №2. – С. 42-43.
5.
Волгин В.В. Склад: организация и управление: Практическое
пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. -364 с.
6.
Гаджинский A.M. Основы логистики: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ
"Маркетинг", 1996. – 124 с.
7.
Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних
специальных учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Информационновнедренческий центр «Маркетинг», 2000. -375 с.
8.
Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 284
с.
9.
Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т.
Логистический менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999. – 275 с.
10.
Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная
логистика. – М.: ЗБ, 1997. – 127 с.

3. Основи теорії транспортних процесів і систем
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Класифікація циклів перевезень.
Варіанти і схеми циклів, матриці суміжності (8 основних типів).
Створення графів і матриць транспортних зв’язків.
Транспортна робота циклу перевезення вантажів. Схеми і епюри
розвізного маршруту.
Фактори продуктивності автомобілів для простого циклу перевезень.
Фактори продуктивності для суміщеного способу перевезень.
Розрахунок продуктивності вантажного автомобіля.
Експлуатаційні показники і собівартість перевезень.
Собівартість при простому циклі перевезення.
Собівартість при суміщеному циклі.
Тарифікація вантажу. Показники роботи автотранспорту.
Показники роботи парку рухомого складу.
Середньооблікова кількість автомобілів.
Коефіцієнт використання парку автомобілів. Коефіцієнт технічної
готовності автомобілів. Тривалість роботи автомобіля на лінії.
Структура парку автомобілів для дрібнопартіонних перевезень.
Їмовірність надходження вимог на поставку дрібної партії.
Структура парку автомобілів для перевезень об'єднаних партій вантажу.
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4. Вантажні перевезення та контейнерні системи
– Загальні поняття про вантаж, вантажне місце, маркування, пакетування,
транспортабельний стан вантажу.
– Поняття про транспортні характеристики вантажів.
– Методи визначення якості вантажів.
– Поняття про упаковку, тару, період обороту тари, упаковування, масу
упаковки, коефіцієнт маси тари.
– Поняття про транспортну, споживчу тару і тару-обладнання.
– Класифікація піддонів.
– Класифікація контейнерів за різними ознаками. Поняття «універсальні
контейнери» і «спеціалізовані контейнери».
– Типи контейнерів особливого призначення.
– Поняття про дільничний рух (метод «тягових плечей») і наскрізний рух
транспортних засобів.
– Форми організації роботи водіїв при магістральних перевезеннях
вантажів.
– Визначення поняття «вантаж». Класифікація вантажів за різними
ознаками.
– Визначення поняття «тара». Призначення, види та класифікація тари.
– Об'ємно-масові та фізико-хімічні характеристики вантажів.
– Визначення поняття «маркування». Види та основні складові
маркування, розміщення їх при маркуванні вантажів.
– Види засобів пакетування.
– Поняття про вантажні потоки і представлення їх.
– Класифікація та характеристика факторів, які впливають на збереження
вантажів.
– Класифікація вантажів за сумісністю при транспортуванні та зберіганні.
– Сучасні
пломбувальні
засоби,
що
використовуються
при
транспортуванні і зберіганні вантажів.
– Поняття про товарно-транспортну накладну (ТТН), види ТТН, що
використовуються при вантажних перевезеннях.
– Варіанти розміщення вантажу в кузові транспортного засобу.
– Показники якості використання вантажних контейнерів.
– Визначення понять складових елементів упаковки: «етикетка»,
«товарний
знак»,
«штрих-код»,
«QR-код»,
«голограма»
і
«термоіндикаторне зображення». Призначення, характеристика і основні
види їх.
– Поняття про вантажні потоки, структура і характеристики їх.
– Вибір автотранспортних засобів оптимальної вантажності за різними
критеріями.
– Основні техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники на
залізничному вантажному транспорті

– Основні техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники на
морському вантажному транспорті.
– Основні техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники на
автомобільному вантажному транспорті.
– Методи організації руху автотранспортних засобів при магістральних
перевезеннях вантажів.
– Розробка графіків руху автотранспортних засобів.
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5. Управління системою міжнародних перевезень та базис її складових
– Загальна характеристика транспорту. Види транспорту. Сутність
транспортування.
– Сутність системи міжнародних перевезень (СМП).
– Особливості СМП.
– Елементи системи транспортної логістики як сучасного підходу до
транспортних перевезень.
– Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту.
– Загальна характеристика транспортної системи України.
– Міжнародні транспортні коридори.
– Специфіка та види правового регулювання міжнародних транспортних
перевезень.
– Багатосторонні міжнародні договори та конвенції щодо міжнародних
транспортних перевезень.
– Двосторонні договори України щодо міжнародних транспортних
перевезень.
– Одностороннє регулювання міжнародних перевезень (національне
законодавство).
– Базисні умови поставки товарів (терміни ІНКОТЕРМС).
– Організація міжнародних перевезень.
– Міжнародні морські перевезення.
– Міжнародні залізничні перевезення.
– Міжнародні автомобільні перевезення.
– Міжнародні повітряні перевезення.
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6. Пасажирські перевезення
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–

Загальні положення щодо перевезення пасажирів
Виникнення і розвиток міського пасажирського транспорту.
Види міського транспорту
Маршрутна система міського пасажирського транспорту
Міські маршрути та організація роботи автобусів на них
Перевезення пасажирів на приміських маршрутах
Обслуговування автобусним транспортом сільського населення
Перевезення пасажирів у міжміському сполученні
Організація автобусних перевезень пасажирів в
міжнародному
повідомленні
Управління пасажирськими автомобільними перевезеннями
Особливості і принципи управління автомобільними пасажирськими
перевезеннями
Диспетчерське керівництво рухом автобусів і легкових автомобілів
Автоматизація управління перевезеннями пасажирів
Організаційні структури управління
Контрольно-ревізійна служба на пасажирському
автомобільному
транспорті
Регулювання
і
ліцензування
діяльності
пасажирських
автотранспортних підприємств
Загальні принципи державного регулювання транспортної діяльності в
умовах ринкових відносин
Досвід ліцензування автотранспортної діяльності за кордоном
–
Державне регулювання
та
контроль діяльності
автомобільного транспорту
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