
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВС.03 

2. Назва: Проектування організації управління автотранспортом; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець М. Д., к.т.н., доцент 

кафедри транспортних технологій і технічного сервісу. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• основи дослідження організації управління автотранспортним виробництвом; 

•  моделі, які застосовують організації управління автотранспортним виробництвом;  

• методи аналізу організації управління виробництвом;  

• ескізне та комплексне проектування та впровадження проектів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи (2 модулі, залік). 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: логістика;вантажні 

перевезення; пасажирські перевезення; планування діяльності автотранспортного підприємства; 

основи теорії систем і управління; дослідження операцій в транспортних системах; основи 

менеджменту; основи маркетингу; технічний сервіс транспортних засобів. 
12. Зміст курсу: Проектування та його особливості. Сутність, базові принципи та етапи 

проектування організації. Методи аналізу організації управління автотранспортним 

підприємством. Проектування організації: методи та чинники. Основи проектування організації 

управління автотранспортним підприємством. Ескізне проектування організації процесі управління  

автотранспортним підприємством. Ескізне проектування організації процесів управління  

автотранспортним підприємством. Ескізне проектування організації систем управління АТП. 

Комплексне проектування організації управління на АТП. Проектування цілей, функцій і 

організаційної структури управління АТП. Проектування організації управлінської праці в системі 

кадрів управління. Проектування організації підсистеми рішень і підсистеми інформації. 

Проектування організації технічної системи управління. Проектування організації процесу 

прийняття і реалізації управлінських рішень в умовах АТП. Проектування організації системи 

стимулювання праці управлінського персоналу. Узагальнення оцінки ефективності і якості проекту 

організації управління автотранспортним підприємством. Впровадження проектів організації 

управління автотранспортним виробництвом. Контроль за впровадженням організаційних 

проектів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К.: Вища шк. 1986. – 447с. 

2. Л.А. Александров, Р.К Козлов. Организация и управление на автомобильном транспорте. Москва. 

Транспорт. 1985. – 264с. 

3. В.Д. Чепурный. Проектирование автотранспортных предприятий. Москва. Высшая школа. 1967. – 

86с. 

4. Системна ефективність на транспорті. Методи, моделі і стратегії / [П. Р. Левковець, Ю. М. Гедз, О. 

В. Канарчук та ін.] ; під ред. П. Р. Левковця. – К. : НТУ, ІЕБТ, 2002. – 216 с. 

5. Крикавський Є.М. Логістика підприємства. Львів. Львівська політехніка, 1996 – 378 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 18 год. практичних робіт, 94 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування (2 модулі), опитування, виконання практичних робіт. 

  16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 

транспортних технологій і  

технічного сервісу                                                                   Кристопчук М.Є., к.т.н, доцент 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: BBC.03; 

2. Title: designing a management organization for motor vehicles; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets M.D., Ph.D., Associate 

Professor, Department of Transport Technologies and Technical Service. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• the basis of the study of the organization of management of motor transport production; 

• Models that are used by automotive management organizations; 

• methods of analysis of the organization of production management; 

• Preliminary and comprehensive design and implementation of projects. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures (2 

modules, notebook). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: logistics; freight transportation; passenger 

transportation; planning of the activity of the motor transport enterprise; Fundamentals of the theory of 

systems and management; research of operations in transport systems; the basis of management; the basics 

of marketing; technical service of vehicles. 
12. Course contents: Design and its features. Essence, basic principles and stages of organization design. 

Methods of analysis of organization of management of a motor transport enterprise. Designing an 

organization: methods and factors. Fundamentals of designing a management organization for a motor 

transport enterprise. Preliminary design of the organization management process a motor transport 

company. Preliminary design of the organization of processes of management of a motor transport 

enterprise. Preliminary design of ATP control systems organization. Comprehensive design of management 

organization at the ATP. Designing the goals, functions and organizational structure of ATP management. 

Designing the organization of management work in the personnel management system. Designing 

organization of subsystems of solutions and subsystem of information. Designing the organization of a 

technical management system. Designing the organization of the process of acceptance and implementation 

of management decisions in the conditions of ATP. Designing the organization of a system for stimulating 

labor management personnel. Generalization of evaluation of efficiency and quality of a project of 

management organization of a motor transport enterprise. Implementation of the organization of 

management of motor transport production. Control over the implementation of organizational projects. 

13. Recommended educational editions:  
1. L.A. Alexandrov, RK Goats Organization of management of motor transport. Textbook for high schools. - 

M .: Transport, 1985, - 264s. 

2. Bowersox D. J. Logistics: Integrated Supply Chain / D. J. Bowersox, D. J. Closs; per. from english - 

Moscow: ZAO "Olympus-Business", 2008. - 640 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Transport technologies in logistics systems / [M. F. Dmitrichenko, P. R. Levkovets, A. M. Tkachenko and 

others.]. - K.: Informatodor, 2007. - 676 p. 

4. System efficiency in transport. Methods, models and strategies / [P. R. Levkovets, Yu. M. Gedes, O. V. 

Kanarchuk and others.]; ed. P. R. Levkovets. - K.: NTU, IEBT, 2002. - 216 p. 

5. Krikavsky Ye.M. Logistics of the enterprise. Lviv. Lviv Polytechnic, 1996 - 378s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 38 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 94 hours. Total – 150 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures. problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale . 

   Final control: test at the end of the (6nd) semester. 

  Current control (100 points): testing, questioning. 

 16. Language of teaching:Ukrainian. 

 

        Head of the Тransport Technologies and 

         Technical Service Department,                                          Kristopchuk M.E., Ph.D., Аssociate Рrofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


