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Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 
Комерційна експлуатація на транспорті, 3 кредити 

Загальна інформація 

про викладача 
Окороков Андрій Михайлович, к. т. н., доцент, завідувач 

кафедри «Управління експлуатаційною роботою»,  

(056) 793-19-62, diit.uer@gmail.com 
Курс і семестр, у якому 

плану-ється вивчення 

дисципліни 

Для бакалаврів – 4 семестр 

Факультет, студентам якого 

про-понується вивчення 

дисципліни 

«Управління процесами перевезень» 

Перелік 

компетентностей і 

відповідних результатів 

навчання, які 

забезпечить дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для прищеплення навичок зі 

здатності організовувати та управляти перевезенням вантажів на 

залізничному та автомобільному транспорті (ФК-3), здатності 

організовувати взаємодію видів транспорту (ФК-6), а також 

здатності організації та управління навантажувально-

розвантажувальними роботами та складськими операціями на 

транспорті (ФК-2). Як результат навчання – вміння ефективно 

організувати перевезення, а також вантажну та комерційну роботу 

на транспорті 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання із основ управління експлуатаційною, вантажною та 

комерційною роботою на залізничному транспорті, основи теорії 

транспортних процесів та систем, а також логістики 

Основні теми 

дисципліни 

1. Основи комерційної експлуатації рухомого складу різних видів 

транспорту (лекції – 2 год., практ. заняття – 2 год.) 

2. Класифікація перевезень на різних видах транспорту та основні 

регуляторні законодавчі та нормативні акти (лекції – 12 год., 

практ. заняття – 6 год.) 

3. Технічні засоби для виконання вантажних та комерційних 

операцій на різних видах транспорту (лекції – 8 год., практ. 

заняття – 4 год.) 

4. Технологічні процеси роботи та взаємодія різних видів 

транспорту  (лекції – 6 год., практ. заняття – 2 год.) 

5. Транспортно-експедиторське обслуговування та актово-

претензійна робота на різних видах транспорту (лекції – 4 год., 

практ. заняття – 2 год.) 

Мова викладання українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
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