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Факультет, студентам якого пропонується вивчення дисципліни

«Управління процесами перевезень»

Перелік компетентностей і
відповідних результатів
навчання, які забезпечить
дисципліна

Курс дисципліни покликаний для прищеплення навичок з
набуття здатності ефективно організувати міжнародні
перевезення (ФК-12) з урахуванням оптимізації логістичних
операцій і діючої нормативної бази (ФК-7).
Як результат навчання – вміння розробити раціональну технологію міжнародних перевезень (ПРН-22) в різних сполученнях за
умови забезпечення ефективного управління (ПРН-13).

Опис дисципліни

Попередні умови,
необхідні для вивчення
дисципліни
Основні теми дисципліни

Знання із загального курсу транспорту, основних положень з
управління експлуатаційною, вантажною та комерційною
роботою на залізничному транспорті, логістики, взаємодії
видів транспорту та транспортних тарифів
1. Сучасний стан організації міжнародних залізничних
перевезень в умовах глобалізації світової економіки (лекції – 2
год., практ. заняття – 2 год.)
2. Нормативно-правова основа технології та перспективи
розвитку міжнародних перевезень в сучасних умовах
функціонування транспортної мережі (лекції – 8 год., практ.
заняття – 4 год.)
3. Технологічні основи та існуючий потенціал розвитку
наземних (в першу чергу, залізничних) міжнародних перевезень
вантажів на євро-азійському просторі (лекції – 4 год., практ.
заняття – 2 год.)
4. Система міжнародних транспортних коридорів. Деталізація
існуючих
інфраструктурних,
прикордонно-митних
і
адміністративно-правових бар’єрів під час організації
міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом на
євро-азійському просторі (лекції – 8 год., практ. заняття – 4 год.)
5. Системи мультимодальних перевезень і деталізація технічних
засобів, які забезпечують їх організацію. Застосування
логістичних підходів при розробці технології міжнародних
перевезень (лекції – 6 год., практ. заняття – 4 год.)
6. Технологічні основи міжнародних пасажирських перевезень на
євро-азійському просторі (лекції – 2 год., практ. заняття – 0 год.)
7. Технологічні аспекти організації та перспективи розвитку
швидкісного руху в сучасних умовах функціонування

Мова викладання
Список основної та
додаткової літератури

залізничного транспорту України (лекції – 2 год., практ. заняття
– 0 год.)
українська
1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : Схвалена
: Розпорядження КМУ від 30.05.10 р. № 430-р [Електронний ресурс] – Київ,
2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
2. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі
транспорту. Том 3 Залізничний транспорт [Текст]: Посібник – К.: ДП
„Державтотрансдіпроект”, 2006. – 216 с.
3. Оновлена транспортна стратегія України. Напрямки політики (Підтримка
імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії
України)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://mtu.gov.ua/files/strategy_ukr.pdf
4. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
(СМГС) с изм. и дополн.на 1 июля 2019 года. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/smgs.
5. Передовая практика повышения эффективности международных
железнодорожных перевозок на евразийском пространстве. Издано
Комитетом ОСЖД. Варшава, 2014. [Електронний ресурс] Режим доступу:
www.osjd/
6. Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД): справочник (станом
на 19.02.2016 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: www.osjd.org/
7. Соглашение между ж/д администрациями государств-участников
содружества независимых государств, Латвийской и Эстонской республик об
особенностях применениях отдельных норм СМГС (ОП к СМГС)
[Електронний ресурс] Режим доступу: www.uz.gov.ua/smgs/
8. Європейське залізничне законодавство. Т. 2. Залізничний транспорт
(Конвенция о международном железнодорожном сообщении КОТИФ)
[Текст]. К.: 2005. – 494 с.
9. Руководство по накладной ЦИМ. Матеріали International Rail Transport
Committee (CIT) [Електронний ресурс] Режим доступу: www.cit-rail.org
10. «Щодо шляхів розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень
в Україні». Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/599/. – Заголовок з екрану.
11. Приложение 2 к СМГС. Правила перевозок опасных грузов (зі зм. та
доповн. станом на 01.01.2019 р.). [Електронний ресурс] Режим доступу:
www.uz.gov.ua/smgs/
12. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов по
железным дорогам стран СНГ и Балтии (с изм.и и дополн. на 01.01.2019 р.).
М., 2002. / [Електронний ресурс] Режим доступу: www.uz.gov.ua
13. Підтримка інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі
ТЄМ-Т. РК7. Міжгалузеві та прикордонні питання. Програма ЄС для України:
заключний звіт 7.3 [Електронний ресурс] Режим доступу: www.osjd/
14. Евро-Азиатские транспортные святи. Способствуя созданию более
эффективного евро-азиатского транспорта. Этап ІІ. Доклад группы экспертов
ЕЭК. – Printed at United Nations, Geneva – GE.12-25052 – August 2013 – 642 –
ECE/TRANS/230.
15. Повышение
торгово-транспортной
связности
и
развитие
грузоперевозок в Центральной Азии [Текст] / Международный
транспортный форум. – 2019. - 182 с.
16. Служебная инструкция к Соглашению о международном
железнодорожном грузовом сообщении (СИ к СМГС). [Електронний ресурс]
Режим доступу: www.uz.gov.ua/smgs/
17. RAILWAYS ROLE IN INTERMODALITY AND THE DIGITALIZATION
OF TRANSPORT DOCUMENTS : ECE/TRANS/262. United Nations, New York
and Geneva, 2017
18. Terminologie des kombinierten verkehrs [Текст]. – New York and Geneva,
United Nation. – 2001. – p. 71.
19. Рекомендации по охране окружающей среды в области международных ж/д
перевозок с особым учетом пограничных и перегрузочных станций, включая

комбинированные перевозки опасных грузов (Р001) / Разработано совещанием
Комиссии по транспортной политике, комбинированным перевозкам и экологии.
Вступили в действие с 21.06.1995 г. – Варшава. – 78 с.

