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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: «Комерційна діяльність на транспорті»  є підготовка 

фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та задач інноваційної діяльності в 

галузі раціональної організації транспортного процесу при виконанні замовлення на 

транспортне обслуговування для підвищення ефективності функціонування транспортного 

підприємства. 

Завдання освітнього компонента: «Комерційна діяльність на транспорті» є  вивчення 

питань комерційної діяльності при міжміських, міжнародних, комбінованих перевезеннях, 

складської переробки вантажів; вивчення тенденцій в сфері створення та використання 

сучасних технологій транспортного ринка; засвоєння змісту питання ціноутворення в 

системі транспортного обслуговування; формування навичок проведення маркетингової 

діяльності на автомобільному транспорті; набуття умінь вибору оптимальної політики 

транспортної системи з обслуговування споживачів, прийняття раціональних рішень та 

оптимізації транспортного процесу. 

У результаті вивчення курсу освітнього компонента здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: зміст та концепцію комерційної роботи; задачі комерційної діяльності 

транспортних підприємств та основи їх діяльності на сучасному ринку транспортних послуг; 

форми адміністративно-правового регулювання комерційної роботи; планування та 

прогнозування діяльності транспортного підприємства; основні принципи ціноутворення в 

системі транспортного обслуговування; основи маркетингової діяльності на транспорті; 

вміти: аналізувати економічну кон’юнктуру ринку транспортних послуг, його 

структуру та сегментів; виконувати прогноз розвитку підприємства; розробляти плани 

комерційної діяльності; складати план маркетингової діяльності підприємства; вивчати 

попит на послуги підприємства; розробляти технологічні процеси виконання різних 

комерційних операцій, пов'язаних з перевезенням вантажів. 

Після вивчення освітнього компонента «Комерційна діяльність на транспорті»  

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Досліджувати і управляти комерційною роботою на автомобільному 

транспорті. 

ДРН 2. Визначати та застосування ціноутворення в транспортних процесах. 

ДРН 3. Впроваджувати сучасні методи розрахунку транспортних послуг.  

ДРН 4. Здатність будувати відповідні моделі транспортного процесу автомобільних 

перевезень, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння 

комерційної діяльності на автомобільному транспорті. 

 

 

 



Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи за індивідуальними завданнями. Тестування 

(опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 

 

Тематика лекційних занять: 

1. Транспорт як об’єкт комерційної діяльності. 

2. Організаційно-правове забезпечення транспортної діяльності. 

3. Організація комерційної роботи на підприємствах автомобільного транспорту. 

4. Комерційна робота на автомобільному транспорті при організації вантажних 

перевезень. 

5. Комерційна робота на автомобільному транспорті при організації пасажирських 

перевезень. 

6. Ціноутворення в системі автотранспортного обслуговування. 

7. Транспортні тарифи на вантажні перевезення автомобільним транспортом. 

8. Транспортні тарифи на пасажирські перевезення автомобільним транспортом. 

9. Економічні результати діяльності автотранспортного підприємства. 

10. Розвиток автотранспортного підприємства. 

 

Тематика практичних занять: 

1. Основні положення єдиної тарифностатистичної номенклатури вантажів. 

Гармонізована номенклатура вантажів. 

2. Основні положення тарифного керівництва. Розрахунок тарифних відстаней між 

пунктами. 

3. Основні положення збірника тарифів на перевезення вантажів автомобільним 

транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги. 

4. Основні положення тарифної політики автомобільних перевезень України. 

5. Визначення тарифної відстані для внутрішньодержавних, експортних та імпортних 

перевезень при використанні спеціального рухомого складу, при перевезенні наливних 

вантажів та контейнерів. 

6. Розрахунок перевізної плати для транзитних вантажних перевезень територією 

України при перевезенні контейнерною відправкою. 

7. Додаткові збори. Фіксовані і договірні тарифи. Розрахунок договірних тарифів. 
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