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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Автомобільні 
перевезення» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Автомобільний транспорт». У 
відповідності до вимог виробництва фахівець в галузі автомобільного 
транспорту повинен мати високий рівень професійної підготовки, зобов'язаний 
проводити в життя рішення з подальшого розвитку процесів автомобільних 
перевезень і вдосконаленню автомобільної техніки, поєднувати широку 
фундаментальну наукову і практичну підготовки, досконало володіти своєю 
спеціальністю. Дисципліна «Автомобільні перевезення» є однією з 
профілюючих при навчанні бакалаврів зі спеціальностей автомобільного 
профілю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теорії 
транспортного процесу, технології перевезення вантажів та пасажирів, 
прогресивні форми і методи організації управління автомобільними  
перевезеннями, які забезпечують підвищення ефективності використання 
рухомого складу. 

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни «Автомобільні 
перевезення» базується на даних, отриманих студентами при вивченні: циклу 
фундаментальних дисциплін в об'ємі, необхідному для розв’язання виробничо-
технічних, проектних конструкторських та дослідницьких задач, у тому числі 
вища математика, фізика; циклу професійно-орієнтовних дисциплін у тому 
числі: конструкція автотранспортних засобів, конструкція двигунів, автомобілі, 
автомобільні двигуни, експлуатаційні матеріали, технічна експлуатація 
автомобілів. Вона забезпечує також вивчення дисциплін: виробничі системи на 
транспорті, фірмове обслуговування транспортних засобів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Вантажні перевезення. 
Змістовий модуль 2. Пасажирські перевезення. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.  Метою курсу «Автомобільні перевезення» є формування у студентів 
наукових і професійних знань і навичок у сфері раціональної організації 
транспортного процесу і технології перевезень ватажів і пасажирів у сучасних 
умовах роботи транспортного комплексу країни. 

1.2.  Основним завданням вивчення дисципліни «Автомобільні 
перевезення» є набуття професійних навичок з основ розрахунку техніко-
експлуатаційних показників роботи і продуктивності рухомого складу, 
визначення потреби в ньому, питань організації перевезень вантажів і 
пасажирів, оперативного керівництва ними, використання спеціалізованого 
рухомого складу і специфіки перевезень окремих видів вантажів. 
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1.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
- знати: показники використання рухомого складу; системи 

транспортного обслуговування і організацію управління перевезеннями; 
методи визначення пасажиропотоків; вимоги до забезпечення безпеки 
пасажирських та вантажних перевезень; 

- уміти: самостійно розв’язувати задачі організації автомобільних 
перевезень; підбирати рухомий склад для виконання вантажних та 
пасажирських перевезень; розраховувати техніко-експлуатаційні показники 
його роботи; розробляти заходи організації безпеки автомобільних перевезень. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ЕСТS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Вантажні перевезення. 
Тема 1. Транспортна система та автомобільний транспорт. 
Основні відомості про транспорт. Особливості різних видів транспорту. 

Класифікація автомобільних перевезень. Розвиток транспортної системи 
України. Охорона навколишнього середовища та споживання енергоресурсів. 

Тема 2. Вантажі та вантажообіг. 
Вантажі та їхні характеристики. Види та класифікація вантажів. Тара і 

маркування вантажів. Обсяг перевезень, вантажообіг та вантажопотік. Графічні 
зображення вантажопотоків. 

Тема 3. Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажного рухомого 
складу. 

Транспортний процес і його елементи. Парк і час роботи рухомого складу. 
Пробіг рухомого складу і його використання. Середні швидкості руху. 
Показники використання рухомого складу. Продуктивність автомобіля та 
автопоїзда її аналіз і шляхи збільшення.  

Тема 4. Вибір вантажного рухомого складу автомобільного транспорту. 
Вибір рухомого складу за типом кузова, вантажопідйомністю, осьовими 

навантаженнями, типом двигуна. Порівняння різних видів рухомого складу за 
продуктивністю, собівартістю перевезень. Ефективне застосування автопоїздів. 
Вибір вантажопідйомності автопоїзда.Ефективність застосування автомобілів-
самоскидів. 

Тема 5. Організація руху під час перевезення вантажів. 
Маршрути руху, їхні типи, показники роботи рухомого складу. Основні 

елементи роботи на маятникових і кільцевих маршрутах. Координація роботи 
автомобілів і вантажно-розвантажувальних пунктів. Організація руху 
автопоїздів. Організація руху при магістральних перевезеннях. Організація 
руху внутрішньозаводського транспорту. Маршрутизація руху. 

Тема 6. Технологія перевезення вантажів. 
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Збереження вантажів. Перевезення вантажів у цистернах і фургонах. 
Перевезення вантажів великої маси і негабаритних розмірів. Небезпечні 
вантажі й рідкі нафтопродукти. Перевезення будівельних вантажів. 
Перевезення сільськогосподарських вантажів. Перевезення промислових 
вантажів. Перевезення вантажів торгівлі та харчування. Перевезення вантажів 
комунального господарства. 

Змістовий модуль 2. Пасажирські перевезення. 
Тема 1. Організація і механізація вантажно-розвантажувальних робіт. 
Навантажувальні та розвантажувальні пункти. Вантажно-розвантажувальні 

засоби. Продуктивність вантажно-розвантажувальних механізмів. Організація 
механізованих вантажно-розвантажувальних робіт. 

Тема 2. Документація на перевезення вантажів. 
Правові основи перевезення вантажів. Документація на перевезення 

вантажів. Прийом, видача і переадресування вантажів. Пломбування 
навантаження і розвантаження вантажів. Складання актів, висування і розгляд 
претензій. 

Тема 3. Транспортний процес перевезення пасажирів автобусами. 
Задачі пасажирського транспорту. Якість перевезень пасажирів, взаємодія 

видів транспорту. Міська транспортна мережа, автобусна мережа. Класифікація 
пасажирського транспорту. Міські автобусні маршрути. Елементи 
транспортного процесу перевезення пасажирів. 

Тема 4. Вибір пасажирського автотранспорту та показники його 
використання. 

Основні показники роботи автобісів. Обсяг перевезень пасажирів, 
пасажирообіг і пасажиропотоки. Продуктивність автобуса. Вибір місткості 
автобуса за пасажиропотоком. Організація руху автобусів. 

Тема 5. Керування перевезеннями. 
Функції служби експлуатації. Застосування математичних методів і 

комп’ютерної техніки під час оперативного планування перевезень. 
Диспетчерське керування перевезеннями. Керування роботою на лінії. 

Тема 6. Собівартість перевезень і тарифи. 
Витрати на первезення, поняття повної собівартості. Вплив 

експлуатаційних факторів на собівартість перевезень. Тарифи на перевезення 
вантажів. Тарифи на перевезення пасажирів. Норми витрат палива та 
мастильних матеріалів. 
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перевозки / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – М. : 
Транспорт, 1984. – 333 с. 

2. Беляев, В.М. Организация  автомобильных  перевозок  и  безопасность 
движения : учеб. пособие / В.М. Беляев. – М. : МАДИ, 2014. –204 с. 

3. Босняк М.Г. Вантажні автомобiлънi перевезення : навчальний посiбник 
для студентiв спецiальностi 7.100404 «Орrанiзацiя перевезень i управлiння на 
Tpaнспортi (автомобiльний)»  К. : Видавничий дiм «Слово», 2010.  408 с. 

4. Босняк М.Г. Пасажирськi автомобiлънi перевезення : навчальний 
посiбник для студентiв спецiальностi 6.100404 «Орrанiзацiя перевезень i 
управлiння на Tpaнспортi (автомобiльний)»  К. : Видавничий дiм «Слово», 
2009.  272 с. 

5. Воркут  А.И.  Грузовые  автомобильные  перевозки / А.И. Воркут. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 447 с. 

6. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие для 
студ.  высш.  учеб.  заведений / А.Э.  Горев. – 5-е изд., испр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 288с. 

7. Гуджоян О.П. Перевозка специфических грузов автомобильным 
транспортом : учебник для вузов / О.П. Гуджоян, Н.А. Троицкая. – М. : 
Транспорт, 2001. – 160 с. 

8. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и 
складские погрузочно-разгрузочные работы. – М. : Экономика, 1987. – 156 с. 

9. Закон України «Про автомобільний транспорт» із змінами і 
доповненнями, внесеними від 21 червня 2012 року № 5000-VI. 

10. Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 
«Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом» : [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1282-1398 (дата звернення 06.02.2018). 

11. Осинцев. Практикум по организации грузовых автомобильных 
перевозок : учеб. пособие / Н.А. Осинцев. – Магнитогорск : изд-во 
Магнотогорского гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014 – 121 с.  

12. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 
транспортних засобів, затвердженим Наказом Міністерства транспорту і зв’язку 
України від 07 червня 2010 р. № 340. 

13. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 
затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 
року № 822. 

14. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 
176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 
1184). 
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15. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в 
Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України 14.10.97  № 
363. 

16. Транспортная тара: Справочник.  М.: Транспорт, 1989.  202 с. 
17. Туревский И.С. Автомобильные перевозки : учеб. пособие / 

И.С. Туревский. – М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – з 224 с. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю - 
письмові контрольні роботи за кожним змістовим модулем, захист практичних 
робіт, підсумковий залік. 


