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Курс і семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

Для бакалаврів – 6 семестр 

Факультет, студентам якого 

пропонується вивчення 

дисципліни 

«Управління процесами перевезень» 

Перелік компетентностей і 

відповідних результатів 

навчання, які забезпечить 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для прищеплення навичок зі 

здатності аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних систем та технологій з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища (ФК-1), здатності 

проектувати транспортні (транспортно-складські) системи і їх 

окремі елементи (ФК-8), а також здатністю оцінювати 

експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, 

соціальні та екологічні складові організації перевезень (ФК-9). 

Як результат навчання – вміння комплексно підходити до 

питання проектування транспортної системи, організації 

ефективної та узгодженої її роботи. 

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. Вплив економіки на транспортно-територіальну організацію 

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

2. Теоретичні основи транспортно-територіальної організації 

(лекції – 4 год., практ. заняття – 4 год.) 

3. Закономірність розподілення транспортних комплексів по 

території (лекції – 6 год., практ. заняття – 4 год.) 

4. Сучасні закономірності формування та функціонування 

транспортно-територіальних комплексів (лекції – 6 год., практ. 

заняття – 4 год.) 

5. Транспортні системи міст та регіонів (лекції – 4 год., практ. 

заняття – 2 год.) 

Мова викладання українська 
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