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Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах 
Сучасні технології перевезень в межах міжнародної 

транспортної мережі, 4 кредити 
Загальна інформація про 

викладача 
Журавель Ірина Леонідівна, к. т. н., доцент, доцент 

кафедри «Управління експлуатаційною роботою»,  

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

ється вивчення дисципліни 
Для бакалаврів – 5 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 з набуття 

здатності вдосконалення ланцюга міжнародних залізничних перевезень 

(ФК-12) з урахуванням оцінки його експлуатаційних, техніко-

економічних, технологічних, правових, соціальних і екологічних 

складових (ФК-9) та раціональної взаємодії видів транспорту (ФК-6). 

Як результат навчання – вміння розробити технологію ефективних 

міжнародних залізничних перевезень (ПРН-22) в різних сполученнях і 

забезпечення раціонального управління ними (ПРН-13).  

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

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 

Основні теми дисципліни 1. Сучасний стан організації міжнародних залізничних 

перевезень в умовах глобалізації світової економіки та шляхи 

її вдосконалення (лекції – 2 год., практ. заняття – 2 год.) 

2. Нормативно-правова основа технології та перспективи 

розвитку міжнародних перевезень в сучасних умовах 

функціонування міжнародної транспортної мережі (лекції – 8 

год., практ. заняття – 4 год.) 

3. Технологічні основи та покращення потенціалу розвитку 

наземних (в першу чергу, залізничних) міжнародних перевезень 

вантажів між Китаєм і Європою (лекції – 4 год., практ. зан. – 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 між 

Китаєм і Європою та шляхи їх усунення (лекції – 8 год., практ. 

заняття – 4 год.) 

5. Класифікація технологій перевезень вантажів у межах 

міжнародної транспортної мережі. Застосування логістичних 

підходів при розробці ефективної технології міжнародних 

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

6. Сучасні технології міжнародних пасажирських перевезень 

(лекції – 2 год., практ. заняття – 0 год.) 

7. Сучасні технології та перспективи розвитку швидкісного 

руху на міжнародній транспортній мережі (лекції – 2 год., практ. 



заняття – 0 год.) 

Мова викладання українська 
 

(продовження) 
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