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Наразі характеристики ЕМ більш придатні для 
його внутрішньо міського використання (з об-
меженою максимальною швидкістю та пробігом 
при порівняно гарній якості доріг), і це дає змогу 
знизити певні вимоги до деяких конструктивних 
характеристик при обранні автомобіля, який пе-
реобладнується на ЕМ.
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АВТОПОЇЗД, АВТОСПОЛУКА
AUTOMOTIVE INDUSTRY DICTIONARY:  
ROAD TRAIN, ARTICULATED VEHICLE

In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with international terms, we propose to the Ukrainian 
motor transport community to take part in compilation of specialized translation dictionary. The magazine «Avtoshlyakhovyk Ukrayiny», as indicated in the 
No 1 (253) 2018, have opened a new section, «Automotive Industry Dictionary», intended to publish our draft definitions of the most controversial terms in 
Ukrainian, with comments on their formation and scope and corresponding terms in other languages.
Please, send your remarks and ideas by email indicating «Automotive Industry Dictionary» in the subject line to: ikopanytsya@insat.org.ua.

Окрім одиночних транспортних засобів доро-
гами пересуваються різноманітні їх комбінації, 
які так само різноманітно називають у літературі 
та законодавстві: «автопоїзд», «[транспортний] 
состав [транспортних засобів]» [1], «склад тран-
спортних засобів» [2 ], «зчеп транспортних засо-
бів» [3], «комбінація транспортних засобів» [4], 
«сполука транспортних засобів» [5] тощо. Роз-
глянемо найбільш поширені терміни.

Найчастіше вживають термін «автопоїзд». 
За визначення [1] «Автопоїзд (транспортний 
состав) – механічний транспортний засіб, що 
з’єднаний з одним або кількома причепами за 
допо могою зчіпного пристрою». Термін виглядає 

відносно недавнім запозиченням із російської, 
проте слово «поїзд» зафіксовано, наприклад, ще 
в кінці 19 ст. у [6] на позначення залізничного 
потягу, а також (весільної) процесії. Корінь -їзд- 
характерний для слов’янських мов не тільки 
східнослов’янської гілки (пор. польськ. jazda 
«їзда», pojazd «поїзд», болг. язда, чеськ. jizda).  
А от «состав» – запозичення з російської мови. [7]

«Термін “комбінація транспортних засобів” 
означає з’єднані транспортні засоби, які перемі-
щуються дорогами як одне ціле.»[4]

«…[С]полука КТЗ – зчеплені транспортні засо-
би, які беруть участь у дорожньому русі, як єдине 
ціле» [5].
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За складом з’єднаних транспортних засобів 
можна виділити такі типи автопоїздів: з напів-
причепом, з причепом (-ами), напостійно з’єднані 
частини автобуса, тролейбуса («гармошкою»).

Відповідно до [8] для збирання статистичних 
даних запропоновано розрізняти «articulated 
vehicle» – тягач, з’єднаний з напівпричепом,  
і «road train» – дорожній транспортний засіб для 
перевезення вантажів, з’єднаний з причепом або 
з «articulated vehicle», до якого додатково приєд-
нано причіп.

Виходячи з наведеного вище, пропонуємо такі 
визначення:

Автопоїзд – транспорт-
ний засіб, з’єднаний  

з напівпричепом та/або 
причепом за допомогою 

зчіпного пристрою.

en 
fr
ru 

road train 
train routier
автопоезд 

(комбинация 
транспортных 

средств)
Комбінація транспорт-

них засобів – див.  
Автопоїзд

en 
fr
ru

combination 
vehicle

ensemble de 
véhicules

комбинация 
транспортных 

средств
Сполука транспортних 

засобів – комбінація 
напостійно з’єднаних 
транспортних засобів.

en 
fr
ru

articulated vehicle
véhicule articulé

сочлененное 
транспортное 

средство

Відповідно до визначень вище автопоїзд за-
пропоновано вживати як більш широке поняття, 
комбінацію транспортних засобів – як повний си-
нонім терміну «автопоїзд», а сполуку – на позна-
чення одного з типів комбінації.
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