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Питання до вступу в аспірантуру зі спеціальності  

275 «Транспортні технології» 

 

1. Розвиток науки про транспортні системи країни, регіонів, міст та 

промислових центрів. 

2. Роль залізничного, автомобільного, повітряного, морського та 

річкового видів транспорту в системі транспортної мережі України. 

3. Функціонування транспорту, як складної інтегрованої системи: 

фактори, що впливають на процес функціонування, показники, що 

характеризують властивості, розробки і задачі досліджень складних систем. 

4. Основні властивості транспортної продукції в системі суспільного 

виробництва та розподілу. Основні технологічні елементи і структура 

транспортного процесу. 

5. Показники функціонування транспортної системи.  

6. Поняття про провізні та пропускні здатності.  

7. Невизначеність транспортної системи і шляхи її зниження.   

8. Надійність та резервування в транспортних системах.  

9. Принципи формування технологічних систем при перевезеннях. 

10. Вимоги галузей народного господарства до транспорту.  

11. Загальні принципи удосконалення взаємодії транспорту з іншими 

галузями народного господарства. 

12. Наукові та методичні основи прогнозування та планування 

перевезень вантажів та пасажирів на різних рівнях управління транспортом.  

13. Транспортні вузли в транспортній мережі країни та окремих 

регіонів, класифікація транспортних вузлів, принципи їх побудови та 

розвитку. 

14. Критерії ефективності транспортних процесів і систем.  

15. Багатокритеріальний підхід до оцінки ефективності транспортних 

систем.  

16. Система показників ефективності і якості функціонування 

транспортних процесів.  

17. Методи оцінки рівня якості транспортного обслуговування.  

18. Принципи формування комплексу показників і інтегральної оцінки 

ефективності системи пасажирського транспорту.  

19. Принципи формування комплексу показників інтегральної оцінки 

функціонування системи „виробництво - транспортування - споживання". 

20. Шляхи підвищення ефективності експлуатації автомобілів.  

21. Методи планування вантажопотоків.  

22. Моделі управління запасами.  

23. Задачі комплексного планування поставок і перевезень.  

24. Вибір типу рухомого складу.  

25. Комплексне рішення задач вибору рухомого складу та управління 

запасами. 

26. Класифікація вантажних та пасажирських перевезень.  

27. Елементи транспортного процесу.  



28. Характеристика технологічних процесів.  

29. Техніко-експлуатаційні якості рухомого складу автомобільного, 

залізничного, повітряного, річкового і морського видів транспорту. 

30. Показники, що характеризують ефективність роботи транспортних 

засобів, продуктивність транспортних засобів, собівартість перевезень та 

безпека руху.  

31. Аналіз впливу експлуатаційних факторів на ефективність 

використання рухомого складу, раціональна структура парку транспортних 

засобів. 

32. Шляхи підвищення ефективності експлуатації транспортних 

засобів.  

33. Вибір оптимальних маршрутів руху і рішення транспортних задач 

методами лінійного програмування.  

34. Вибір типу рухомого складу.  

35. Методи раціональної організації вантажних перевезень.  

36. Механізація і автоматизація вантажо - развантажувальних робіт.  

37. Організація контейнерних і пакетних перевезень.  

38. Розвиток міжміських та міжнародних перевезень вантажів і 

пасажирів.  

39. Диспетчерське керівництво вантажними та пасажирськими 

перевезеннями. 

40. Математичний апарат, який використовується в дослідженнях 

транспортних систем.  

41. Елементи теорії ймовірностей (випадкові величини та основні 

закони їх розподілу, двомірні випадкові величини, елементи теорії масового 

обслуговування).  

42. Елементи математичної статистики (характеристика ряду 

випадкових величин; регресія випадкових величин, методи обробки 

інформації).  

43. Елементи прикладної теорії графів (елементи графа, матриці 

суміжності графів, сітьова модель, методи оптимізації сітьових моделей). 

44. Методи експертних оцінок (парні порівняння, шкільні оцінки, 

погодженість поглядів експертів, коефіцієнт варіації оцінок, коефіцієнт 

парної кореляції. 

45. Основи теорії прийняття оптимальних рішень та постановка задач 

досліджень операцій, математичне моделювання.  

46. Основи оптимізації. Приклади оптимізації. Оптимізація 

транспортних потоків і регулювання руху.  

47. Роль і місце людини в системі управління. 

48. Автоматизовані системи управління, їх класифікація.  

49. Автоматизовані системи диспетчерського управління 

технологічними процесами транспорту АСДУ ТПТ, їх структура і принципи 

формування. Елементи діагностичного управління. Стратегія стеження по 

плану. Алгоритми управління. 



50. Використання економіко-математичннх методів і ЕОМ при 

вирішенні наукових і практичних задач планування і організації перевезень. 

51. Пасажирські перевезення, як система: її складові та взаємозв'язок 

між ними.  

52. Транспортний процес, його структура, особливості організації за 

видами перевезень та сполучень. 

53. Маркетинг пасажирських перевезень. Ринок транспортних послуг. 

Визначення його кон’юнктури та прогнозування попиту населення.  

54. Пасажиропотоки, їх характеристика та методи управління ними. 

55. Принципи побудови транспортних систем: їх складові, ха-

рактеристика, формування маршрутної мережі.  

56. Прогресивні технології пасажирських перевезень. Типаж та 

структура рухомого складу, методи їх визначення. 

57. Менеджмент пасажирських перевезень. Раціональна організація 

роботи пасажирського транспорту: розклад руху, режим праці водіїв.  

58. Система диспетчерського управління перевезеннями: організаційна 

структура, технологія, технічні засоби. 

59. Інформаційно-довідкові системи на пасажирському транспорті: 

засоби зв'язку, методи механізації та автоматизації. 

60. Тарифи, квіткові системи, методи їх формування, шляхи 

підвищення доходів від перевезень, технічні засоби. 

61. Рівень якості та ефективності перевезень, методи визначення та 

оцінка. 

62. Мета і задача організації дорожнього руху на дорогах і вулично-

дорожній мережі міст.  

63. Системи „автомобіль - водій -дорога" і „дорожні умови - 

транспортні потоки".  

64. Характеристика транспортного потоку, взаємодія характеристик 

транспортного потоку. Основна діаграма транспортного потоку. 

65. Пропускна здатність вулиць і доріг. Рівень завантажування і 

обслуговування доріг. 

66. Характеристика дорожніх умов. Вплив на безпеку дорожнього руху. 

Засоби по покращенню умов руху методами інженерно-планувальних 

рішень. 

67. Методи визначення і аналізу характеристик транспортних потоків і 

дорожніх умов. 

68. Поняття про комплексну схему організації дорожнього руху. Склад 

комплексної системи. 

69. Види і методи аналізу дорожньо-транспортних подій. Заходи по 

зниженню числа ДТП. 

70. Аналіз пішохідного руху на перегонах і перехрестях. Дислокація 

місць тяжіння пішоходів.  

71. Засоби по покращенню умов руху в центральній частині міст.  

72. Трудові і культурно-побутові поїздки, обсяги поїздок.  

73. Безпека руху і характеристики схеми організації і дорожнього руху. 



74. Зони обмеження руху: пішохідні вулиці і зони, зони обмеження 

швидкості руху, стоянки і зупинки, зони заспокоєння в центральні» частинах 

і в жилих районах міст. 

75. Екологічні характеристики схем організації дорожнього руху,  

зв'язок з технічними характеристиками. Зона по покращенню екологічних 

характеристик схем ОДР. 

76. Економіка організації дорожнього руху. Соціально-економічна 

направленість заходів по організації дорожнього руху. 

77. Методи підготовки, вибору і підвищення професійної майстерності 

водіїв з урахуванням їх психофізіологічних особливостей. Методи роботи з 

водіями в автотранспортних підприємствах по зниженню кількості ДТП. 

78. Регулювання дорожнього руху. Види регулювання, критерій 

ефективності. Методики координації управління дорожнім рухом. 

79. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом на ав-

томобільних дорогах. 

80. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом на вулично-

дорожній мережі міст. Апаратура для автоматизованих систем управління 

дорожнім рухом. 

81. Дорожні знаки, дорожня розмітка, направляючі пристрої. 

Ефективність застосування, характеристика впливу на безпеку дорожнього 

руху. 
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