Дисципліна

Ризикологія

Кафедра

Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (на морському та
річковому транспорті)
-

Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Семестровий контроль

Тема 1. Вступ до дисципліни «Ризикологія».
Тема 2. Класифікація ризиків і загальна схема
ризик-менеджменту.
Тема 3. Ризик-менеджмент на підприємстві.
Тема 4. Програма управління ризиками на
підприємстві.
Тема 5. Етапи реалізації Програми управління
ризиками.
Тема 6. Операційний ризик-менеджмент.
Тема 7. Ризик-менеджмент у сфері фінансів.
Тема 8. Ризик-менеджмент у сфері маркетингу.
Тема
9.
Ризик-менеджмент
у
зовнішньоекономічній діяльності.
Тема 10. Кількісний аналіз проектних ризиків і
можливості комп’ютерного моделювання.
Тема 11. Використання спеціалізованого
програмного забезпечення.
Вивчення основних засад ризик-менеджменту
сприяє виробленню практичних навичок
аналізу ризиків на підприємстві в цілому та в
різних
його
підрозділах,
розуміння
можливостей
ризик-менеджменту
для
підвищення ефективності бізнесу.
залік

Дисципліна

Фінанси

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
Знання загальноекономічних та політекономічних
дисциплін

Чому це цікаво/треба вивчити

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів.
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика.
Тема 4. Податки. Податкова система.
Тема 5. Бюджет і бюджетна система.
Тема 6. Страхування і страховий ринок.
Тема 7. Фінансовий ринок.
Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання.
Тема 9. Міжнародні фінанси.
Тема 10. Фінансовий менеджмент.
Вивчаючи цей курс ви зможете вільно орієнтуватися в
теоретичних і практичних проблемах фінансової системи;
аналізувати, поточну ситуацію на вітчизняному та
зарубіжному фінансовому ринку; прогнозувати майбутній
розвиток фінансових відносин; обирати оптимальні
шляхи вирішення конкретних виробничих завдань
фінансового характеру тощо. Це дозволить підвищити
рівень кваліфікації майбутніх фахівців, відповідальних за
управління фінансами та фінансами підприємств,
допоможе розробити якісно нові підходи до організації
роботи фінансових служб саме у сфері фінансування.
залік

Дисципліна

Зовнішньоекономічна діяльність

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (морський та річковий транспорт)
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як система
господарських зв’язків українських підприємств.
Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Тема 3. Зовнішньоекономічні операції: організація,
ефективність та ризики.
Тема 4. Система регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства.
Тема 6. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.
Тема
7.
Митно-тарифне
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 8. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 9. Торговельно-посередницька діяльність на
зовнішньому ринку.
Тема 10. Інвестиції у зовнішньоекономічній діяльності.
Тема 11. Структура і зміст зовнішньоекономічних
контрактів.
Тема 12. Цінова політика та механізми розрахунків на

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

зовнішньому ринку.
Тема
13.
Транспортне
обслуговування
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Тема 14. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх
страхування.
Тема 15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на
території вільних економічних зон.
Формування особистого наукового і практичного
світогляду в сфері зовнішньоекономічної діяльності та
розвиток здатності приймати ефективні рішення в
експортно-імпортній діяльності підприємства.
залік

Дисципліна

Ділова українська мова

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
ОПП

ІМ за ПС та гуманітарних дисциплін
Факультет судноводіння
Перший (бакалаврський)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
І (7 семестр)
-

Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету (за необхідності)
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.
Тема 2. Основи культури української мови.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у
професійному спілкуванні.
Тема 4. Спілкування як інструмент професійної
діяльності.
Тема 5. Риторика і мистецтво презентації.
Тема 6. Культура усного фахового спілкування.
Тема 7. Форми колективного обговорення професійний
проблем.
Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної
комунікації.
Тема 9. Етикет службового листування.
Тема 10. Українська термінологія в професійному
спілкуванні.
Прослухавши курс дисципліни ділова українська мова ви
дізнаєтесь: як вплинути на співрозмовника за допомоги
вмілого використання різноманітних мовних засобів,
оволодієте культурою монологу, діалогу та полілогу,
навчитеся сприймати й відтворювати фахові тексти,
засвоїте лексику й термінологію свого фаху, навчитеся
вибирати комунікативно виправдані мовні засоби,
послуговуватися різними типами словників; виробите
навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у
спілкуванні, розвиватимете творче мислення та
сформуєте навички оперування фаховою термінологією,
редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
залік

Дисципліна

Міжнародний маркетинг

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для
вивчення даного
предмету
Зміст дисципліни

Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність
Маркетинг
Глобалізаційні процеси в міжнародній торгівлі як передумова
розвитку міжнародного маркетингу. Особливості міжнародного
маркетингу як управлінської діяльності. Чинники розвитку
міжнародного
маркетингу.
Поняття
міжнародного
маркетингового середовища, його зміст та складові. Організація
міжнародних маркетингових досліджень на підприємстві.
Джерела отримання інформації про зовнішній ринок. Види
міжнародних
маркетингових
досліджень.
Дослідження
міжнародного ринку. Дослідження міжнародних продажів.
Поняття та зміст сегментації світового ринку. Передумови та
цілі сегментації міжнародного ринку. Класифікаційні ознаки
типів міжнародних ринків. Критерії сегментації ринку. Етапи
сегментації. Визначення цільового ринку бізнесу. Оцінка
конкурентної
позиції
фірми
на
ринку.
Аналіз
конкурентоспроможності України в системі світогосподарських
зв’язків. Комплексне оцінювання конкурентних позицій
підприємства на зовнішніх ринках. Типи моделей виходу на
зовнішні ринки. Експорт товарів та послуг. Непрямий
(опосередкований)
експорт.
Організаційні
форми
опосередкованого експорту. Прямий експорт. Організація
прямого експорту. Спільний експорт. Основні функції структур
експортної
кооперації.
Форми
експортної
кооперації.
Формування концепції товару на міжнародному ринку.
Брендинг як складова міжнародної товарної політики.
Формування цінової політики на зовнішніх ринках. Чинники
впливу на прийняття цінових рішень щодо міжнародних ринків.
Міжнародні цінові стратегії. Цінова дискримінація на
міжнародних ринках. Збутова політика в системі міжнародного
маркетингу. Організація транспортування та вибір каналів збуту.
Стратегічні концепції дистрибутивної політики. Роль Інтернету
у процесі створення нових каналів розподілу. Електронна
комерція та системи В2В, В2С, С2В. Логістичні послуги в
системі міжнародного маркетингу. Умови формування ланцюга
поставок з позиції оцінювання конкурентоспроможності товару
на зовнішньому ринку. Діяльність міжнародних логістичних
компаній. Організація транспортування товарів / продукції
різними видами транспорту. Види міжнародних документів, що
забезпечують перевезення. Організація мультимодальних
перевезень. Міжнародний комунікаційний комплекс як складова
комплексу маркетингу. Рівні комунікацій у міжнародних
компаніях. Міжнародна рекламна діяльність. Організація
рекламної діяльності на зовнішніх ринках. Особливості
здійснення зв'язків з громадськістю на міжнародних ринках.

Чому це цікаво / треба
вивчати

Семестровий контроль

Кваліфікованому фахівцю з логістики знадобляться знання з
організації міжнародного бізнесу та з міжнародного маркетингу
внаслідок наростаючої відкритості економічного простору щодо
зовнішніх ринків та з метою удосконалення відносин із
зовнішніми контрагентами. Майбутній фахівець отримає знання
з організації та документообігу у сфері зовнішньої торгівлі та
міжнародних комунікацій.
залік

Дисципліна

Управління якістю транспортної
продукції

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспорті технології (на морському та річковому
транспорті)
-

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Якість як економічна категорія і об’єкт
управління.
Тема 2. Етапи розвитку теорії і практики менеджменту
якості.
Тема 3. Організаційно-методичні основи систем
управління якістю.
Тема 4. Методологія менеджменту якості.
Тема 5. Методи і інструменти управління якістю.
Тема 6. Персонал у системі управління якістю.
Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000.
Тема 8. Розвиток систем менеджменту якості.
Тема 9. Управління якістю продукції транспорту.
Вивчення менеджменту якості сприяє розумінню
ключових понять, категорій та принципів управління
якістю, що є вирішальним фактором забезпечення
конкурентоспроможності підприємства та найбільш
дієвим заходом для задоволення потреб і захисту прав
споживачів.
залік

Дисципліна

Страхування на транспорті

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Тема 1. Сутність, принципи, роль та класифікація
страхування.

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 2. Галузі страхування (особисте, майнове та
страхування відповідальності).
Тема 3. Особливості страхування на транспорті.
Тема 4. Страхові ризики на транспорті та їх оцінка.
Тема 5. Страхування на водному транспорті.
Тема 6. Страхування на автомобільному транспорті.
Тема 7. Інші види транспортного страхування.
Тема 8. Страхування транспортно-логістичної діяльності.
Тема 9. Фінансові засади розвитку транспортного
страхування.
Вивчення основ страхування, форм та методів організації
транспортного страхування та його особливостей на
різних видах транспорту дозволить більш ретельно
розбиратися у процесах забезпечення економічної
безпеки підприємств, дослідженні підприємницьких
ризиків та оцінці їх впливу на забезпечення ефективної
діяльності економічних суб’єктів.
Дисципліна закладає основи до розуміння процесу
удосконалення
функціонування
транспортних
підприємств, підвищення її фінансової безпеки шляхом
страхового захисту важливих об’єктів – майна,
відповідальності ін.
залік

Дисципліна

Організація підприємницької
діяльності на транспорті

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
-

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Теоретичні засади підприємництва на транспорті.
Тема 2. Види підприємництва на транспорті.
Тема 3. Функції та правовий статус підприємця.
Тема 4. Зовнішнє середовище підприємництва.
Тема 5. Мале підприємництво на транспорті.
Тема 6. Механізм створення власної справи.
Тема7.
Етична
та
соціальна
відповідальність
підприємництва.
Тема 8. Формування підприємницького капіталу.
Тема 9. Кар'єра в транспортному бізнесі.
Формування комплексу теоретичних знань і умінь з
концептуальних проблем підприємництва, його типології,
побудови, інструментарію, зовнішнього оточення, вибору
організаційно-правових
форм
підприємництва,
опанування
навичок
створення
та
реєстрації
підприємства, побудови власної кар'єри в транспортному
бізнесі.
залік

Дисципліна

Аналіз господарсько-фінансової
діяльності підприємств транспорту

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Транспортні технології (морський та річковий транспорт)
-

Семестровий контроль

Тема 1. Методичні основи аналізу господарської
діяльності підприємств.
Тема 2. Аналіз обсягів виробництва та реалізації
продукції підприємства.
Тема 3. Аналіз обсягів перевезень та обсягів
перевантажувальних робіт.
Тема 4. Аналіз стану та ефективності використання
основних засобів підприємства.
Тема 5. Аналіз показників діяльності структурних
підрозділів експлуатаційної роботи залізниць.
Тема 6. Аналіз оборотних коштів підприємства.
Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду
заробітної плати.
Тема 8. Аналіз витрат підприємства та собівартості його
продукції.
Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства.
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства.
Вивчення дисципліни надає вміння щодо загального
аналізу
функціональних
служб
транспортних
підприємств, оцінки планів та пропозицій по організації
та технології перевезень, знаходження рішень щодо
раціональних методів організації навантажувальнорозвантажувальних робіт; вибирати механізми та засоби
проведення навантажувально-розвантажувальних робіт;
розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації
транспортних засобів.
залік

Дисципліна

Управління змінами

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспортні технології (морський та річковий транспорт)
-

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Теоретичні основи управління змінами.
Тема 2. Індивідуальні зміни.
Тема 3. Командні зміни.

Семестровий контроль

Тема 4. Організаційні зміни.
Тема 5. Роль керівництва в управлінні змінами.
Тема 6. Розвиток організації в сучасних умовах та
проблеми управління опором змінам.
Тема 7. Структурні зміни.
Тема 8. Управління змінами у стратегічному розвитку
організації.
Тема 9. Зміни корпоративної культури.
Тема 10. Зміни на основі інформаційних технологій.
Дисципліну треба вивчити, щоб набути знань із
технологій управління змінами та дослідити особливості
функціонування в умовах безперервних змін.
залік

Дисципліна

Сучасні концепції трансферу знань

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспортні технології (морський та річковий транспорт)
-

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Трансфер знань як функція інноваційного
університету.
Тема 2. Теоретичні основи трансферу знань.
Тема 3. Практичні аспекти трансферу знань.
Тема 4. Концептуальні засади трансферу знань в Україні.
Тема 5. Сутність інноваційних технологій 3D друку та 3D
сканування.
Тема 6. Трансфер інноваційних технологій 3D друку та
3D сканування.
Дисципліну цікаво вивчити, оскільки вона дозволяє
дізнатися про здійснення міжнародного трансферу знань і
технологій; програми Європейського Союзу «Erasmus+»
та «Horizon 2020»; основи та сфери застосування 3D
друку та 3D сканування.
залік

Дисципліна

Інноваційна логістика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Організація виробництва на підприємствах транспорту
Правознавство
Економіка транспорту
Загальний курс транспорту

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Теми дисципліни

Семестровий контроль

Тема 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційного
процесу.
Тема 2. Логістичні інновації та їх оцінка.
Тема 3. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку
підприємства.
Тема 4. Інноваційні технології в сферах закупівель та
збуту.
Тема 5. Інновації сфери обслуговування споживачів.
Тема 6. Нові методи організації виробництва на підставі
логістики.
Тема 7. Інновації в системах менеджменту запасів,
складування та транспортування.
Тема 8. Економічна ефективність впровадження
інноваційних технологій у діяльність підприємств.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з
принципів інноваційного менеджменту та розробки
інноваційних проектів у сфері логістичної діяльності,
сутності логістичних інновацій в окремих функціональних
сферах логістики, інноваційних технологій та умов їх
упровадження в окремих функціональних сферах логістики
(а саме: в сфері закупівлі та збуту, обслуговуванні
споживачів, організації виробництва, менеджменті запасів,
складування, транспортування).
залік

Дисципліна

Митний контроль на транспорті

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспорті технології (на МРТ)
Вантажознавство
Транспортні засоби
Транспортна географія
Взаємодія видів транспорту
Вантажні та пасажирські перевезення
Логістика
Тема 1. Основні засади переміщення товарів під митним
контролем.
Тема 2. Митно-тарифне регулювання в Україні.
Тема 3. Митний контроль за товарами, що переміщуються
морським транспортом.
Тема 4. Митний контроль за товарами, що переміщуються
залізничним транспортом.
Тема 5. Митний контроль за товарами, що переміщуються
автомобільним транспортом.
Тема 6. Митний контроль за товарами, що переміщуються
авіаційним транспортом.
Основна мета викладення даної дисципліни полягає у
тому, щоб навчити здобувачів вирішувати питання
пов’язані з організацією проведення процедури митного
Контролю транспортних засобів та товарів, що
переміщаються ними, а також володіли необхідними

Чому це цікаво/треба вивчити

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

навичками по оформленню типової митної документації,
яка необхідна для проведення митного контролю.
залік

Дисципліна

Митно-транспортні операції

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспорті технології (на МРТ)
Загальний курс транспорту
Транспортні засоби
Транспортна географія
Транспортно-експедиторська діяльність
Організація перевезень
Вантажні перевезення
Логістика
Тема 1. Сутність митної справи.
Тема 2. Митні режими.
Тема 3. Форми митного контроля.
Тема 4. Основні положення здійснення митного контролю
при переміщенні товарів і транспортних засобів через
митний кордон.
Тема 5. Митне оформлення зовнішньоекономічних
операцій.
Тема 6. Взаємовідносини митних органів з учасниками
зовнішньоекономічної
діяльності
і
особами,
які
здійснюють діяльність в сфері митної справи.
Тема 7. Правовий і функціональний зміст митної операції
«тимчасове зберігання товарів».
Тема 8. Особливості митного контролю товарів при
здійсненні міжнародних морських перевезень.
Основною метою вивчення дисципліни є формування у
здобувачів бази знань, щодо застосування митного
законодавства на транспорті під час здійснення
міжнародних перевезень, а також процедура митного
контролю, оформлення документів на перевезення
вантажів, товарів, рухомого складу і пасажирів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1) вивчення змісту основних митних операцій, правил їх
проведення;
2) вивчення основного переліку документів, що
пред'являються
міжнародними
перевізниками
при
проходженні процедури митного оформлення та митного
контролю;
3) ознайомлення з основними положеннями здійснення
митного контролю при переміщенні товарів і транспортних
засобів через митний кордон;
4) розвиток у студентів навичок і вміння в області
здійснення міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і
багажу.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Організація виробництва на
підприємствах транспорту

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Менеджмент
Економіка
Загальний курс транспорту
Вступ до фаху
Транспортні засоби
Транспортна інфраструктура
1. Транспортні засоби для вантажних та пасажирських
перевезень.
2. Транспортна мережа як елемент інфраструктури
перевізного процесу. Транспортні вузли. Взаємодія видів
транспорту.
3. Організація і управління на транспорті.
4. Загальна характеристика транспортних підприємств.
Виробничий процес та його основні елементи.
5. Матеріально-технічне забезпечення транспортних
компаній. Складська діяльність підприємств транспорту.
6. Виробничі потокові процеси у транспортному
підприємстві.
7. Організація транспортних процесів.
8. Сервіс та якість транспортних послуг.
Вивчення
основ
організації
та
інфраструктури
виробництва, а також виробничих процесів на
підприємствах транспортної галузі дозволить приймати
обґрунтовані рішення щодо надання якісних послуг та
виконання робіт транспортного обслуговування клієнтів.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Управління діяльністю транспортноекспедиторських підприємств

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспорті технології (на МРТ)
Вантажознавство
Транспортні засоби
Транспортна географія
Взаємодія видів транспорту
Вантажні та пасажирські перевезення
Логістика
Транспортне право
Тема 1. Теоретичні основи транспортно-експедиторської
діяльності.
Тема 2. Розвиток транспортно-експедиторської діяльності.
Тема 3. Класифікація транспортно-експедиторських
підприємств.

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 4. Транспортно-технологічні системи доставки
вантажів.
Тема 5. Забезпечення транспортно-експедиторської
діяльності.
Тема 6. Міжнародна федерація експедиторських асоціацій
(FІАТА).
Основною метою викладення даної дисципліни
є
формування у майбутніх фахівців галузі транспорту
спеціальних знань і практичних навичок щодо організації
транспортно-експедиторського забезпечення доставки
вантажів від виробника до споживача різними видами
транспорту у точний строк і за оптимальною вартістю
шляхом оптимізації систем з доставки вантажів.
залік

Дисципліна

Ресурсозберігаючі технології на
транспорті

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
Вища математика
Загальний курс транспорту
Історія розвитку транспорту
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Транспортні засоби
Тарифи і збори на транспорті
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Вантажознавство
Інформаційні системи та технології на транспорті
Основи транспортних процесів і систем
Тема 1. Основи ресурсозбереження на транспорті.
Тема 2. Характеристика та класифікація паливно-енергетичних
ресурсів.
Тема 3. Нетрадиційні джерела енергії на підприємствах
транспортної галузі.
Тема 4. Smart Grid.
Тема 5. Економія енергоресурсів на підприємствах
транспортної галузі.
Тема 6. Використання енергоресурсів та забруднення
навколишнього середовища.
Тема 7. Новітні підходи до ресурсозбереження на транспорті.
Тема 8. Оптимізація використання ресурсів на підприємствах
транспортної галузі.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання та вміння
щодо
визначення
призначення,
принципів
побудови
ефективних з точки зору енерго- та ресурсозбереження
транспортних систем та особливостей їх практичної реалізації з
врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів,
інноваційних підходів щодо економії та впровадження ресурсів
на транспорті, а також обирати шляхи ресурсозбереження за

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити
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допомогою
впровадження
устаткування.
залік

відповідних

технологій

і

Дисципліна

Проектування транспортних систем

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Транспортні технології (на морському та річковому
транспорті)
Вища математика
Загальний курс транспорту
Основи теорії систем і управління
Основи теорій транспортних процесів і систем
Транспортні засоби
Тема 1. Елементи загальної теорії систем.
Тема 2. Транспортні системи.
Тема 3. Порядок дослідження транспортних систем.
Тема 4. Елементи транспортної системи.
Тема 5. Методи формування критерію ефективності
транспортних систем.
Тема 6. Моделювання транспортних мереж.
Тема 7. Особливості проектування транспортних систем.
Тема 8. Показники системних властивостей об’єктів.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з
принципів реалізації системного підходу при дослідженні
транспортних систем та конкретних моделей, що можуть
бути використані при вирішенні окремих питань
загального характеру, про особливості проєктування,
експлуатації та моделювання транспортних систем, про
основні напрямки вдосконалення транспортних систем для
забезпечення потреб економіки і мобільності населення.
залік

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

