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1. СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Класифікація транспортних технологій. Типи споживачів технологій. 

Основні принципи технології перевізного процесу. 

Орієнтація цільової програми перевезень. Основні функції підготовки 

та експлуатації транспортних ресурсів. Форми організації управління 

цільовими програмами. Сучасні системи керування вантажними потоками. 

Критерії роботи транспорту. Визначення раціональної 

вантажопідйомності транспортних засобів в транспортних процесах. 

Оптимізація швидкостей в транспортних процесах.. 

Учасники перевезень. Характеристика транспортної логістичної 

системи та її призначення. Вимоги до складових (забезпечень) логістичної 

системи. Логістичні ланцюги. Класифікація логістичних систем. Оцінка 

функціонування та розвитку транспортних систем. Логістичні потоки. 

Класифікація, характеристика потоків. 

Логістичні вимоги до структури автотранспортного парку. Основні 

наукові методи дослідження перспективних обсягів транспортних потоків. 

Методологія визначення структури транспортного парку. Варіантний аналіз 

оптимізації потужності  транспортної бази для обслуговування процесу. 

Вимоги до системи доставки вантажів. Параметри оцінки рівня якості 

доставки. Використання теорії множин. Багатокритеріальний вибір системи 

доставки вантажів. Методика синтезу інтегрованої системи. 

Методи раціональної організації перевезення вантажів. Вплив факторів 

на параметри технологічного процесу перевезення вантажів. Організація 

вантажних перевезень з врахуванням дорожніх характеристик.  

Якість транспортного обслуговування та попит споживачів 

транспортних послуг. Формування тристоронньої структури управління 

міським пасажирським автотранспортом.  

Узагальнений аналіз вантажів. Сучасні технології кодування вантажу. 

Огляд сучасних технологій пакетування вантажів. Огляд сучасних технологій 

доставки вантажів та пасажирів. Sky way технология. Автомобільно-

залізничні перевезення контейнерів. Планування перевезень. Підготовка 

перевізних документів та вантажів до відправлення.  

Сутність та види транспортно-експедиційних логістичних послуг. 

Організація транспортно-експедиційних послуг. Розвиток і удосконалення 

транспортно-експедиційного обслуговування. Технологія роботи та 

інформаційне забезпечення логістичних систем транспортно-експедиційних 

фірм. Концепція формування мережі логістичних центрів і збірно-

розподільчих терміналів. Нагромаджувально-розподільчі термінали.  

Регулювання режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів, 

що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення. Основні положення 

європейської угоди щодо роботи транспортних засобів. Страхування 

вантажів та відповідальності. Соціально-історичні аспекти регулювання 
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транспортного забезпечення. Побудова системи логістичного державного 

регулювання.  

2. ІНТЕГРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 

 

Поняття інтеграції та інтелектуалізації транспортних систем. Змішані, 

комбіновані та інтермодальні технології перевезень. Основна сутність і 

властивості інтегрованих транспортних систем. Переваги та недоліки 

створення інтегрованих транспортних систем для національної економіки та 

населення. Вибір класифікаційних критеріїв для інтегрованих транспортних 

систем.  

Моніторинг нормативно-правової бази по міжнародним транспортним 

системам. Узагальнення вимог до функціонування інтегрованих 

транспортних систем. Формування вимог до інтегрованих транспортних 

систем. 

Обґрунтування моделей перевезень. Вибір засобів технічного 

забезпечення перевезень. Формування маршрутів перевезень. Обґрунтування 

графіка руху транспортних засобів. Розробка транспортно - технологічної 

схеми перевезень у змішаному сполученні. Спільний графік роботи різних 

видів транспорту. 

Складання договорів перевезень. Розробка технології перевезень у 

магістральному сполученні. Вибір маршрутів перевезень в міжнародному і 

міжміському сполученні. Обґрунтування графіка магістральних перевезень. 

Контроль технологічного процесу. Вимір основних параметрів технологічних 

процесів. Штрафні санкції до порушників договору перевезень. Розподіл 

завдань виконавцям. Контроль виконання технології перевезень. Оперативне 

управління транспортним процесом. Потенціал підприємства в здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Маркетингове дослідження ринку товарів. 

Охорона і супровід вантажів. 

Економічна доцільність використання рухомого складу. Використання 

економічно ефективних технологій перевезень. Шкідливі фактори 

транспортних систем і заходи щодо зменшення їх впливу. Оцінка 

екологічних наслідків використання обраних технологій і транспортних 

засобів. 

Кібернетична та функціональна схеми управління транспортними 

системами. Методи аналізу і прогнозу на транспорті. Стадії проектування 

процесів на транспорті. 

Митне оформлення міжнародних перевезень. Дослідження 

кон'юнктури транспортного ринку. Транспортні умови контракту та базисні 

умови поставки. 

Фрахтування транспортних засобів. Страхування на транспорті. 

Експертиза та претензійно-позовна робота.  

Важливість і раціональна тактика ведення переговорів. Правила і 

приклади оформлення ділових угод. 

Складське господарство. Параметри складів. Підсистеми складського 

господарства. Технічне оснащення складу. Технологічні процеси. Зберігання 
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багажу та транспортних засобів в інтегрованих транспортних системах 

пасажирського транспорту.  

3. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ 

 

Об’єктивні умови для використання проектного аналізу в Україні. 

Концепція проектного аналізу. Принципи проектного аналізу. 

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Класифікація проектів. 

Основні види проектів. Оточення проекту. Учасники проекту. 

Поняття життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу. 

Передінвестиційна фаза проекту. Інвестиційна фаза проекту. Експлуатаційна 

фаза проекту. Керування проектами. Типові помилки процесу структуризації 

проекту. Етапи планування реалізації проекту. 

Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і витрат. 

Альтернативна вартість. Визначення вигод у проектному аналізі. Поняття 

витрат у проектному аналізі. 

Поняття майбутньої й дійсної вартості грошей. Номінальна й реальна 

процентні ставки. Фактори, що впливають на вартість грошей. 

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методи оцінки 

ефективності інвестицій. Прості методи оцінки ефективності інвестицій. 

Строк окупності. Проста норма прибутку. Дисконтовані критерії оцінки 

проектів. Чиста теперішня вартість NPV. Коефіцієнт вигоди – витрати. 

Внутрішня норма прибутковості. Період окупності. Індекс прибутковості. 

Процедури відбору й оцінки проектів. Порівняння проектів. 

Поняття й розрахунок беззбитковості проекту. Особливості прийняття 

рішень в умовах динамічних змін. 

Поняття ризику й невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Експертний аналіз 

ризиків. Кількісний підхід до оцінки ризику інвестиційного проекту. Аналіз 

чутливості. Аналіз сценаріїв. Метод «Монте-Карло» (імітаційне 

моделювання). Методи зниження ризику. 

Мета й завдання маркетингового аналізу. Аналіз ринкового середовища 

продукції проекту. Розробка комплексу маркетингу. 

Мета й завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з 

технічного аналізу проектів. 

Мета й сутність екологічного аналізу. Етапи проведення екологічного 

аналізу. Типи впливу проекту на навколишнє середовище. Методи оцінки 

впливу проекту на навколишнє середовище. 

Сутність та складові соціального аналізу проектів. 

Види фінансового аналізу. Аналіз фінансової рентабельності. Аналіз 

потреб у фінансуванні. Фінансовий аналіз організації, що експлуатує проект. 

Аналіз відшкодування видатків. 

 

4. ТЕОРІЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
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Територіальна організація транспортної системи. Характеристика 

окремих видів транспорту України. Основні поняття автомобільного 

транспорту.  

Класифікація пасажирських автомобільних перевезень. Перевезення 

пасажирів легковими автомобілями. Класифікація автобусів. Техніко-

експлуатаційні якості автомобілів та вимоги до них. Критерії вибору видів 

пасажирського транспорту. 

Види міського транспорту. Міський пасажирський транспорт. 

Рухомість населення та методи її розрахунку. Автобусні маршрути. Лінійні 

споруди автомобільного транспорту. Організація відкриття та закриття 

маршрутів. Планування міських автобусних перевезень. Транспортна мережа 

та маршрутна система. Режими роботи автобусів на міських маршрутах. 

Організація праці водіїв. Нормування швидкостей руху. Визначення 

потрібної місткості автобусів на маршруті. Зупиночні, контрольні та технічні 

пункти маршрутів. Резервування рухомого складу автомобільного 

пасажирського транспорту. Екіпіровка автобусів та лінійних споруд, реклама. 

Сертифікація транспортних послуг. Науково-технічні проблеми міського 

транспорту. 

Критерії порівняльної оцінки видів міського пасажирського 

транспорту. Комфорт перевезень на міській мережі. Визначення вибірки при 

обстеженні транспортного процесу. Методика складання розкладу руху. 

Методика та обстеження пасажиропотоків. Шляхи підвищення ефективності 

міських автобусних перевезень. Визначення доцільних характеристик 

маршрутів. Перерозподіл автобусів на маршрутах у години «пік». 

Забезпечення надійної роботи водіїв на міських автобусних маршрутах. 

Організація руху міських автобусів. Визначення раціональної кількості 

автобусів на міських маршрутах. Удосконалення організації роботи міських 

автобусів. 

Класифікація та характеристика легкових автомобільних перевезень. 

Організація роботи легкових автомобілів-таксі. Перевезення пасажирів 

маршрутними автомобілями-таксі. Вимоги до водіїв. 

Інтегральна оцінка якості перевезень. Комфортність поїздок. Проблеми 

та шляхи підвищення екологічності автомобільного транспорту. 

Програма моделювання пасажирських автомобільних перевезень 

Visum. Програма моделювання кількості транспортних засобів на 

магістральних та підвізних маршрутах міста.  

 

5. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Стан, складність та шляхи вирішення проблем покращення організації 

та безпеки дорожнього руху. Характеристики дорожнього руху. 

Закономірності формування транспортних потоків. Методи дослідження 

дорожнього руху. Системи організації руху та технології управління ними. 

Проблеми безпеки транспорту. Значимість, види та нормативи безпеки 
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автотранспортних засобів. Методи керування безпекою автотранспортних 

засобів в умовах експлуатації. 

Транспортні проблеми сучасного міста. Міський транспорт. Основні 

техніко-економічні й експлуатаційні характеристики. Зв'язок зовнішніх 

автомобільних доріг з територією міста. Планувальні структури вулично-

дорожньої мережі міст як основа транспортної системи. Функціональне 

зонування міста. Міські шляхи сполучення. Пропускна здатність 

транспортних мереж. Поперечні профілі міських доріг і вулиць. Пішохідний 

рух в містах. Зупинки наземного міського транспорту.  

Характеристики транспортного потоку. Організація руху на розв’язках 

автомобільних доріг. Організація та регулювання транспорту під час руху. 

Динамічна організація транспорту. Застосування зональних обмежень руху 

транспортних засобів. 

Призначення та роль технічних засобів організації дорожнього руху в 

процесі управління дорожнім рухом.  

Комплексні способи гарантування безпеки на транспорті – безпеки 

руху, безпеки використання транспортних засобів, екологічної безпеки, 

розроблення ресурсоощадних, екологічно чистих технологій експлуатації, 

методологічних принципів та інженерних методів виявлення причин 

транспортних пригод і передумов до них. Ефективність функціонування 

ергатичних систем управління транспортними засобами. Інженерні заходи, 

засоби і методи поліпшення якості експлуатації, технічного обслуговування 

та ремонту транспортної техніки. 

 

6. ЕКСПЕРТИЗА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД 

 

Дорожньо-транспортні пригоди. Дорожні умови. Дорожня обстановка. 

Механізм пригоди. Технічна можливість запобігання пригоді. Смуга руху 

транспортного засобу. Небезпечна обстановка для водія. Аварійна 

обстановка. Небезпека руху. Перешкода для руху. Безпечний інтервал. 

Небезпечна зона. Особлива обережність. Дальність видимості. Оглядовість. 

Основні етапи проведення експертизи. 

Обов’язки, права та відповідальність експерта-автотехніка. Обов’язки, 

права та відповідальність інших учасників експертизи дорожньо-

транспортних пригод. 

Сили та моменти, які діють на транспортні засоби при прямолінійному 

русі з прискоренням. Сили та моменти, які діють на транспортні засоби при 

гальмуванні.  

Фактори впливу на коефіцієнт зчеплення. Методи визначення величини 

коефіцієнта зчеплення при експертизі дорожньо-транспортних пригод. 

Гальмування транспортного засобу. Гальмовий та зупинний шляхи 

автотранспортних засобів. Час гальмування транспортних засобів. Швидкість 
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транспортних засобів перед гальмуванням. Принцип роботи АБС. Варіанти 

систем АБС. Основні складові частини АБС. 

Визначення та фіксування слідів на місці пригоди. Огляд дороги.  

Основні ознаки, які свідчать про конкретне розташування 

транспортних засобів на проїжджій частині під час зіткнення. Визначення 

місця зіткнення автомобілів, враховуючи знаходження уламків на поверхні 

дороги. 

Значення моменту виникнення небезпеки руху при аналізуванні 

механізму дорожньо-транспортних пригод. Деякі аспекти визначення 

моменту виникнення небезпеки руху. 

Вибір межі значень величин при розрахунках. Визначення швидкості 

транспортного засобу. Дослідження маневру транспортного засобу. Аналіз 

механізму зіткнення транспортних засобів. 

Перевищення водієм швидкості руху. Несвоєчасне застосування 

заходів до запобігання ДТП. Застосування маневру замість гальмування. 

Застосування екстреного (різкого) гальмування. Неправильний вибір 

дистанції. Неправильний вибір інтервалу. Створення перешкоди для руху. 

Експлуатація несправного транспортного засобу. Причинний зв'язок між 

діями пішоходів і ДТП. Оцінка експертного висновку. 

 

7. ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ 

 

Матеріально-технічна база та основні виробничі фонди підприємств 

автомобільного транспорту. 

Оборотні засоби підприємства. 

Нематеріальні ресурси та активи підприємства. 

Виробнича потужність підприємства. 

Кадри та продуктивність праці на підприємстві. 

Заробітна плата працівників підприємства. 

Витрати виробництва та собівартість продукції, тарифи. 

Дохід, прибуток і рентабельність підприємства. 

Капіталовкладення (інвестиції) на підприємстві та оцінка їх 

ефективності. 

Визначення економічної ефективності технічної підготовки автомобілів 

до експлуатації.  

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Структурні елементи науки, їх характеристика. Організація науково-

дослідної роботи в Україні. Організаційна структура науки. Пріоритетні 

напрями розвитку науки в Україні. Система підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів 
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Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія 

теоретичних досліджень. Основи методології досліджень емпіричного рівня. 

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. Основні методи 

наукових досліджень та їх характеристика. Поняття наукового методу та його 

основні риси. 

Система методів дослідження. Загально-наукові методи. 

Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження.  

Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору 

наукової інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи 

з науковою літературою. Форми обміну науковою інформацією. 

Оформлення наукової роботи і передача інформації. Тези, стаття, 

монографія, дисертація. 

Формування і методи згуртування та організація роботи наукового 

колективу. Робоче місце і робочий день науковця. 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК  

 

У програму фахового вступного іспиту входять питання з 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін, які є базовими для 

навчання за відповідною освітньо-науковою програмою підготовки «доктор 

філософії». Теоретичні питання, у кількості трьох, охоплюють весь комплекс 

напрямків фундаментальної та загально-інженерної підготовки. При 

відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень 

фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 

наступний рівень кваліфікації. При відповідях на питання претендент 

повинен продемонструвати не тільки володіння науковим матеріалом, але й 

розуміння зв’язку теорії та практики. 

 

Критерії оцінювання знань: 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за вступні іспити 

здійснюється за шкалою ECTS:  

 

Рівень 

компетент-

ності 

За 

бальною 

шкалою 

За 
шкалою 

ECTS 
Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Здобувач вільно володіє категоріальним 
апаратом дисципліни, має ґрунтовні знання 
теоретичного матеріалу та демонструє високий 
рівень методичної грамотності при виконанні 
завдань практичного спрямування. 

III 

Достатній 

(конструк- 

82-89 В 

Здобувач демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом з дисципліни, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
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тивний) 

 

навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови 
своєї загальної наукової грамотності. Відповіді 
повні, логічно структуровані. 

75-81 С 

Здобувач демонструє достатній рівень 
володіння теоретичним матеріалом курсу, уміє 
викласти його у взаємозв’язку з практичними 
уміннями і навичками, добре володіє 
методичними знаннями. У відповідях можуть 
траплятися окремі помилки, які суттєво не 
впливають на загальний рівень підготовки з 
даної дисципліни, деякі практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо. 

II 

Середній 

(репро- 

дуктив- 

ний) 

 

64-74 D 

Здобувач демонструє посереднє, 
фрагментарне володіння теоретичним 
матеріалом курсу, неточне трактування 
основних термінів і понять дисципліни, з 
допомогою викладача може аналізувати 
матеріал, робити висновки. Рівень 
сформованості практичних вмінь недостатній. 

60-63 E 

Здобувач демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
курсу освоєний частково, деякі практичні 
навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчальних завдань не 
виконано або якість виконання оцінено числом 
балів, близьким до мінімального. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 

Здобувач не засвоїв більшої частини 
матеріалу, у відповідях допускає суттєві 
помилки, володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів,  більшість передбачених програмою 
навчальних завдань не виконано; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання) 
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