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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

6 семестр для бакалаврів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації,зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації 

(транспортної системи). 
СК8. Здатність планувати діяльність організації (транспортної системи) 

та управляти часом. 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 

якість та мотивувати персонал організації. 
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

Результати навчання 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень, в тому 

числі в структурних підрозділах комерційного господарства залізниці 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації (структурних підрозділах 

комерційного господарства залізниці). 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Дисципліна «Економіка і фінанси підприємства», «Загальний курс 

транспорту» 

Основні теми 

дисципліни 
32 години лекцій та 16 годин практичних занять 

Основи комерційної експлуатації залізниць України та 

вантажознавства. Основи комерційної експлуатації вантажного 

вагонного парку залізниць. Організація планування перевезень і 

приймання вантажів до перевезення. Технологія роботи залізничної 



станції по вивантаженню та видачі вантажів. Правила користування 

вагонами і контейнерами. Залізничні під’їзні колії. Умови 

перевезень вантажів залізничним транспортом. Тарифна політика 

України. Міжнародні транзитні тарифи. Основні положення 

відповідальності учасників транспортного процесу при перевезення 

вантажів. Нормативно-правова база щодо регулювання транспортно-

експедиційної діяльності на залізничному транспорті. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Петренко Л. М. Управління вантажною та комерційною роботою 

на залізничному транспорті: Навч. посіб. / Л. М. Петренко, В. В. 

Габа. — К.: КУЕТТ, 2004. — 461с.: іл. — Бібліогр.: с.460 

2. Котенко А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на 

залізничному транспорті. Частина 1 / Підручник. — 2-е вид. — 

Харків: ПП видавництво «Нове слово», 2005. — 400с. 

3. Котенко А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на 

залізничному транспорті. Частина 2 / Підручник. — 2-е вид. — 

Харків: ПП видавництво «Нове слово», 2005. — 400с 

4. Мироненко В.К., Габа В.В., Мацюк В.І., Петренко Л.М. Залізничні 

вантажні перевезення [Текст]: Навчальний посібник. – Київ.: Вид-во 

ДЕТУТ, 2014.- 230 с. 

5. Організація вантажної і комерційної роботи: підручник для вузів 

[Текст] / За ред. С. В. Гревцова та ін. - К. : Дельта, 2008. - Ч.1 - 376 

с., Ч.2 - 340 с. 
 

Додаткова 

6. Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 06 квітня1998р. №457. 

7. Правила перевезення вантажів Наказ Міністерства транспорту 

України від 9 грудня 2002 року № 873. 

8. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним 

транспортом України. Тарифне керівництво №1. Наказ Міністерства 

транспорту України від 26 березня2009 №317. 

9. Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу 

роботи вантажної станції: ЦМ–0019 [Текст]: затверджено наказом 

УЗ № 078-Ц від 04.03. 2011 р. - К.: Укрзалізниця, 2011. – 256 с. 
 

Інформаційні ресурси 

10. Бібліотека університету та її депозитарій 

(https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other 

11. Тесленко Т. В. Дистанційний курс. Комерційна робота на 

залізничному транспорті 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=184 
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