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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 (за ESTS) 

Галузь знань: 

     27  Транспорт 

 

за вибором 

 

Спеціальність 

підготовки: 

275Транспортні 

технології (на морському 

та річковому транспорті) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

275Транспортні 

технології (на морському 

та річковому транспорті) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4  1 - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1: 

«Організація роботи 

річного судна» 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

1 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

20  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 - 

Індивідуальні завдання:  

РГР - 

Вид контролю:  

іспит - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

       для денної форми навчання – 33,3%; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

організації і управління морським та річковим флотом» є отримання 

студентами комплексу теоретичних і практичних знань щодо організації і 

управління морським та річковим флотом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретичні основи 

організації і управління морським та річковим флотом» є такі: 

- систематизування матеріально-технічної бази морського та річкового 

транспорту; 

- транспортні послуги, що надаються при перевезенні вантажів, і 

вантажообіг та техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів; 

- визначення обсягів перевезень та вантажообігу, техніко-експлуатаційні 

показники використання рухомого складу та джерела професійної інформації; 

- розробка графіків руху морських та річкових суден; 

- вивчення правил перевезення вантажу; 

- вимоги до морського та річкового транспортного засобу; 

- розробка транспортно-технологічних систем доставки вантажів; 

- здійснення організації роботи на об’єктах транспорту; 

- технології виконання комплексу операцій на об’єктах транспорту; 

-  здійснення планування забезпечення перевезень; 

-  здійснення обліку морського та річкового транспорту; 

- розрахунок провізної здатності морського та річкового флоту; 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- перелік транспортних послуг, що надаються при перевезенні вантажів 

морським та річковим флотом, і вантажообіг та техніко-експлуатаційні показники 

роботи транспортних засобів; 

- відомості про варіювання обсягів перевезень та вантажообігу, техніко-

експлуатаційні показники використання рухомого складу та джерела професійної 

інформації; 

- правила перевезень вантажу, вимоги до транспортних засобів; 

- умови перевезення конкретного вантажу, види транспорту і вид 

сполучення, аналіз конструктивних і експлуатаційних властивостей; 

- професійну інформацію про функціонування транспортно-технологічних 

систем; 

- відомості щодо класифікацій вантажів і транспортно-технологічних схем, 

засобів укрупнення вантажів, перевантажувального і складського обладнань, а 

також спеціалізованого рухомого складу; 

- планові показники роботи транспорту; 

- організаційну структуру, посадові інструкції транспортного об’єкту (порт, 

судноплавна компанія тощо); 
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- форми та методи контролю транспортного процесу; 

- методики планування робіт транспортного підрозділу; 

- інструктивні матеріали щодо виконання певного комплексу операцій з 

урахуванням виду транспорту; 

- зміст окремих операцій з урахуванням наявного технічного забезпечення 

морського та річкового транспорту і портової інфраструктури; 

- характеристики рухомого складу та обсяги робіт; 

- нормативно-правові акти та інструктивні документи ресурсного 

забезпечення перевезень; 

- інструкції про порядок перевезення вантажів, пасажирів, багажу та обліку 

транспортної роботи; 

- матеріали вивчення попиту на вантажні перевезення, зарубіжного та 

вітчизняного досвіду щодо рівня транспортного обслуговування; 

- методи та форми контролю за вантажними перевезеннями; 

вміти: 

- за допомогою методів регресійного аналізу виконувати прогнозування 

вантажопотоків по окремих об’єктах та видах вантажів, визначати за допомогою 

імовірнісно-статистичних методів їх характеристики та систематизувати 

вантажопотоки; 

- за допомогою прийнятих методик у фаховій літературі здійснювати 

розрахунок провізної здатності морського та річкового флоту; 

- за допомогою певних методик в умовах відділу досліджень або перевезень 

транспортного підприємства залежно від об’єкта  перевезень, виду транспорту, 

виду сполучення, партійності відправлення, часу роботи за допомогою певних 

методик обґрунтувати вибір доцільного методу організації руху і роботи екіпажів 

транспортних засобів при вантажних перевезеннях; 

- встановлювати вимоги до транспортних засобів, вантажних механізмів, 

режиму перевезень, підготовки екіпажів транспортних засобів; 

- за допомогою певних методик обґрунтувати вибір рухомого складу; 

- складати принципові схеми транспортно-технологічних систем та вміти  

визначати ланки та елементи транспортно-технологічних систем; 

- розрахувати різні види транспортно-технологічних систем залежно від 

режиму роботи їх складових елементів, характеру протікання технологічного 

процесу, оцінити очікуваний кінцевий результат; 

- за допомогою певних методик в умовах відповідного відділу 

транспортного підприємства вибрати форми та методи контролю за виконанням 

технологічного процесу; 

- за допомогою певних методик в умовах відповідного відділу 

транспортного підприємства організувати контроль за виконанням технологічного 

процесу; 

- розробляти плани добових і змінних завдань наявних структурних 

підрозділів; 

- виконувати контроль і оперативно реагувати на відхилення від планів 

виконання робіт; 

- проводити інструктажі персоналу; 



6 

 

  

- в умовах транспортного підприємства встановлювати перелік операцій та 

їх послідовність; 

- встановлювати засоби для виконання окремих операцій з урахуванням 

наявного технічного забезпечення; 

- виконувати нормування транспортних операцій та зайнятості об’єктів 

транспорту; 

- за допомогою певних методик в умовах відповідного структурного 

підрозділу визначати обсяги ресурсного забезпечення перевезень; 

- здійснювати планування ресурсного забезпечення перевезень; 

- в умовах відповідного структурного підрозділу підприємства вміти 

здійснювати контроль правильності оформлення транспортної документації; 

- в умовах певного відділу транспорту визначати рівень транспортного 

обслуговування і розраховувати його характеристики; 

- вибирати методи і форми контролю за вантажними перевезеннями та 

здійснювати його виконання; 

  - враховувати вплив навігаційної обстановки на технічну швидкість 

морського та річкового судна 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Матеріально-технічна база морського та річкового 

транспорту. 

Тема 1. Основні поняття та категорії дисципліни «Теоретичні основи 

організації і управління морським та річковим флотом». 

Тема 2. Характеристика рухомого складу. Класифікація вантажів і 

транспортно-технологічних схем, засобів укрупнення вантажів, 

перевантажувального і складського обладнань, а також спеціалізованого рухомого 

складу. 

Змістовий модуль 2. Характеристика морського та річкового флоту 

Тема 3. Умови перевезення конкретного вантажу, види транспорту і вид 

сполучення, аналіз конструктивних і експлуатаційних властивостей. 

Тема 4. Вимоги до транспортних засобів 

Змістовий модуль 3. Технологія роботи річкового флоту. 

Тема 5. Правила перевезень вантажу. Умови завантаження. 

Тема 6. Планування та оцінка роботи річкового флоту. Планові показники 

роботи транспорту. 

Тема 7. Форми та методи контролю транспортного процессу морського та 

річкового флоту. 

Тема 8. Оперативне управління роботою річкового флоту. Структура і 

функції диспетчерського апарату. Оперативне планування, облік та аналіз роботи 

річкового флоту 

Змістовий модуль 4. Експлуатаційно-економічні показники роботи 

транспортного флоту.  

Тема 9. Загальна характеристика експлуатаційних та економічних показників 

роботи морського та річкового флоту. 
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Тема 10. Взаємозв'язок експлуатаційних та економічних показників. 

Тема 11. Доходи, прибуток та продуктивність морського та річкового 

транспорту.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1 Денна форма навчання 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у т. ч. 

л п лаб

. 

інд. с. 

р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Матеріально-технічна база морського та річкового транспорту. 

Тема 1. Основні поняття та категорії дисципліни «Теоретичні 

основи організації і управління морським та річковим 

флотом». 

16 4 2 0 0 10 

Тема 2. Характеристика рухомого складу. Класифікація 

вантажів і транспортно-технологічних схем, засобів 

укрупнення вантажів, перевантажувального і складського 

обладнань, а також спеціалізованого рухомого складу. 

16 2 4 0 0 10 

Змістовий модуль 2.  Характеристика морського та річкового флоту 

Тема 3. Умови перевезення конкретного вантажу, види 

транспорту і вид сполучення, аналіз конструктивних і 

експлуатаційних властивостей. 

14 2 2 0 0 10 

Тема 4. Вимоги до транспортних засобів. Умови 

завантаження.  

14 2 2 0 0 10 

Разом за модулем 1 60 10 10 0 0 40 

Модуль 2       

Змістовий модуль 3.  Технологія роботи річкового флоту.  

Тема 5. Правила перевезень вантажу. 10 2 2 0 0 6 

Тема 6.  Планування та оцінка роботи річкового флоту. 

Планові показники роботи транспорту. 

12 2 2 0 0 8 

Тема 7. Форми та методи контролю транспортного процессу 

морського та річкового флоту. 

9 2 1 0 0 6 

Тема 8. Оперативне управління роботою річкового флоту. 

Структура і функції диспетчерського апарату. Оперативне 

планування, облік та аналіз роботи річкового флоту 

8 1 1 0 0 6 

Змістовий модуль 4.  Експлуатаційно-економічні показники роботи транспортного флоту.  

Тема 9. Загальна характеристика експлуатаційних та 

економічних показників роботи морського та річкового 

флоту. 

8 1 1 0 0 6 

Тема 10. Взаємозв'язок експлуатаційних та економічних 

показників. 

7 1 2 0 0 4 

Тема 11. Доходи, прибуток та продуктивність морського та 

річкового транспорту.  

6 1 1 0 0 4 

Разом за модулем 2 60 10 10 0 0 40 

Разом 120 20 20 0 0 80 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи 

річкового судна 

4 

2 Розрахунок провізної спроможності річкового флоту 4 

3 Організація річкової лінії 4 

4 Формування розкладу роботи річкового судна 4 

5 Розрахунок економічних показників рухомого складу 4 

 Разом 20 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені 

 

8. Самостійна робота 

№ 

зп 

Назва теми Кількість 

Годин 

(денна 

форма) 

1 Структура управління роботою річкового транспорту 4 

2 Транспортно-технологічні системи на річковому 

транспорті 8 

3 Умови перевезення вантажів річковим транспортом. 8 

4 Вимоги до транспортних засобів. 8 

5 Правила перевезень небезпечних вантажів. 8 

6 Планові показники роботи транспорту. 8 

7 Форми та методи контролю транспортного процесу. 8 

8 Оперативне планування, облік та аналіз роботи річкового 

флоту 

8 

9 Експлуатаційні та економічні показники використання 

рухомого складу річкових перевезень. 

20 

 Разом 80 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Розрахункове завдання «Організація роботи річного судна». 

 

 

 

 



9 

 

  

10. Методи навчання 

 

При вивченні навчальної дисципліни «Теоретичні основи організації і 

управління морським та річковим флотом» використовуються наступні методи 

навчання. 

Лекція – метод, за допомого якого у словесній формі викладачем 

розкривається сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, 

об’єднаних загальною темою. 

Пояснення – метод, за допомого якого викладач розкриває сутність певного 

явища, закону процесу. Він ґрунтується на логічному мисленні з використанням 

попереднього досвіду студентів.  

Бесіда – метод, за допомого якого викладач проводить діалог до 

усвідомлення студентами нових явищ; бесіда передбачає виростання 

попереднього досвіду с студентів з певної галузі знань. Ілюстрація – наочний 

метод навчання, за яким предмети і процеси розкриваються через їх символічне 

зображення (схеми, графіки, малюнки та ін.).  

Практична робота -  метод навчання, який спрямований на використання 

набутих знань у розв’язанні практичних завдань. 

Вправи  - метод навчання, який спрямований на формування у студентів 

умінь та навичок; види вправ: письмові, графічні.     

 

 

11. Методи контролю    

 

Система оцінювання знань по дисципліні «Теоретичні основи організації і 

управління морським та річковим флотом» складається з поточного та 

підсумкового видів контролю. 

Поточний контроль знань у студентів здійснюється по кожному змістовому 

модулю.  

Поточний контроль  з  модулів 1 і 2 здійснюється під час проведення 

практичних занять, виконання контрольних завдань і розрахункового завдання. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять є 

- опитування студентів під час проведення практичних занять; 

- проведення тестування;  

- вирішення задач; 

- перевірка виконаних домашніх завдань. 

Поточний контроль з модулю 1 оцінюється в 20 балів; 

- виконання контрольної роботи – 80 балів. 

Поточний контроль з модулю 2 виставляється в результаті накопичення 

оцінок з окремих модулів та оцінюється в 60 балів. Розрахункове завдання 

оцінюється в 40 балів.  

 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль. 

Форма семестрового контролю – іспит. 



10 

 

  

 

12.  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна навчальна література 

 
Книжкові видання (підручники, навчальні посібники, наукові книжки, 

кодекси, науково-практичні коментарі) 

1. Бакаев В. Г. Эксплуатация морского флота. – М.: Транспорт, 1965. – 500 

с. 

2. Винников В. В. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и 

перегрузка) / В. В. Винников, Е. Д. Крушкин, Е. Д. Быкова; под общ. ред. В. В. 

Винникова: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – О.: Феникс; М.: 

ТрансЛит, 2010. – 576 с.  

3. Кендалл Л. К. Экономика и организация работы флота. Пер. с англ. М.: 

Транспорт, 1978. – 264 с.  

4. Малышкин, А.Г.   Эксплуатация речного нефтеналивного флота [Текст] : 

учеб.пособие для студ.эксплуатац.и судоводит.спец. / А. Г. Малышкин, Н. П. 

Морозов. - Горький : ГИИВТ, 1971. - 190 с.  

5. Лапкин А.И. Организация и управление работой флота 

последовательными рейсами: Монография. – Одесса: ОГМУ, 2000. - 199 с. 

6. Лапкин А.И., Лапкина И.А. Работа флота последовательными рейсами: 

Монография. – Одесса ОГМУ, 1995. – 161 с. 

7. Козырев В. К. Грузоведение: Учебник. – Изд. 2-е, испр. И доп.  – О.: 

Феникс; М.: РКонсульт,  2005 г. – 357 с.  
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8. Новиков А. И., Зиньковский-Горбатенко В. Г., Кот В. П. Грузовая марка 

морских судов/ Учебное пособие. – Севастополь: Издатель Кручинин Л. Ю., 2006 

– 160 с.  

9. Организация и планирование работы морского флота: учебник под 

редакцией Союзова А.А. –М.: “Транспорт” 1979 г. – 416 с.  

 

 Додаткова навчальна література  

 

Книжкові видання (підручники, навчальні посібники, наукові книжки, 

кодекси, науково-практичні коментарі) 

10. Лапкин А.И. Организация и управление работой флота 

последовательными рейсами: Монография. – Одесса: ОГМУ, 2000. - 199 с.  

11. Лапкин А.И., Лапкина И.А. Работа флота последовательными рейсами: 

Монография. – Одесса ОГМУ, 1995. – 161 с.  

12. Снопков В. И. Эксплуатация специализированных судов. М.: Транспорт, 

1987 г. – 288 с.  

13. Снопков В. И. Технология перевозки грузов морем.  – Санкт-Петербург. 

Мир и Семья. 2001. - 520 с.  

14. Малышкин, А.Г.   Коммерческие вопросы речных перевозок 

нефтегрузов [Текст] : учеб.пособие / А. Г. Малышкин, Ю. Ф. Атлашкин ; МРФ 

РСФСР. - Горький : ГИИВТ, 1972. - 67 с. 

15. Куракин В.С.   Эксплуатационно-экономические обоснования на 

речном транспорте [Текст] : учеб.пособие для студ.эксплуатац.спец. / В. С. 

Куракин, А. Г. Малышкин ; под общ.ред.Л.М.Рыжова. - Горький : ГИИВТ, 1973. - 

59 с. 

16. Захаров, В.Н.    Организация работы речного флота [Текст] : учебник / 

В. Н. Захаров, В. П. Зачесов, А. Г. Малышкин ; утв.Отделом учеб.заведений 

Департамента речн.тр-та для ин-тов водн.тр-та. - М. : Транспорт, 1994. - 287 с. 

17. Савин, В. И.   Обоснование оптимальной схемы грузовых потоков с 

учетом наивыгоднейшего распределения перевозок между различными видами 

транспорта [Текст] / В. И. Савин, А. Г. Малышкин // Известия АН 

СССР.Сер.Энергетика и транспорт. - 1966. - № 1. - С. 108-112. 

18. Ваганов, Г. И.   Проблемы развития перевозок нефтегрузов в 

сообщении река-море [Текст] / Г. И. Ваганов, А. Г. Малышкин // Труды / ГИИВТ. 

– Горький, 1973. - Вып. 119, ч.2: Вопросы экономики и эксплуатации речного 

флота. - С. 25-35.  

19. Астахов, В. И.   Об организации перевозок по малым рекам [Текст] / 

В. И. Астахов, А. Г. Малышкин, Н. А. Ануфриев // Материалы науч.-метод. конф. 

проф.-преп. состава, аспирантов и специалистов. Ч.1 / ВГАВТ. - Н. Новгород, 

2005. - С. 227-228. 

20. Кожухарь, В. И.   Методика формирования тарифов на речные 

грузовые перевозки в северных регионах страны [Текст] / В. И. Кожухарь, А. Г. 

Малышкин // Междунар. науч.-пром. форум "Великие реки 2007". - Н. Новгород, 

2007. - С. 194-196. 
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Публікації у книжкових та періодичних виданнях (збірники статей,  

журнальні статті, матеріали конференцій) 

21. Войниченко В. Корректировка тарифов для линейных перевозок / В. 

Войниченко // Black Sea lines. – 2012. – № 4. – С. 3–6. 

22.  Шевченко М. Расписание линий / М. Шевченко // Black Sea lines. – 2012. 

– № 4. – С. 24–32. 

23.  Шевченко М. Расписание линий / М. Шевченко // Black Sea lines. – 2012. 

– № 5. – С. 23–32. 

24.  Вишневський Д. О. Формирование схем движения судов и расстановка 

флота в линейном судоходстве  / Д. О. Вишневский // Вісн. Одес. нац. мор. ун-ту: 

зб. наук. пр. – О.: ОНМУ, 2013. – Вип. 3 (39). – C. 256–262.   

25.  Вишневский Д. О. Система формирования расписаний в линейном 

судоходстве  / Д. О. Вишневский // Вісн. Одес. нац. мор. ун-ту: зб. наук. пр. – О. : 

ОНМУ, 2013. – Вип. 36. – C. 95–106 .  

26.  Вишневский Д. О. Обоснование состава флота для организации его 

работы на линии  / Д. О. Вишневский // Судовождение: сб. науч. тр. – О.: ОНМА, 

2013. – Вып. 22. – C. 58–65. 

27.  Вишневський Д. О. Выделение перспективных направлений перевозок и 

оценка возможного объема транспортной работы для универсальных судов / Д. О. 

Вишневский // Судовождение: сб. науч. тр. – О.: ОНМА, 2013. – Вып. 24. – C. 41–

46. 

28.  Вишневский Д. О. Перспективы развития линейного судоходства /  Д. 

О. Вишневский, О. Д. Вишневская // Современные проблемы и пути их решения в 

науке, транспорте, производстве и образовании – 2010: сб. науч. тр. – Т. 1. 

Транспорт. – О.: Черноморье, 2010.  – С. 33–35. 

29. Вишневський Д. О. Залежність надійності розкладу лінійного флоту від 

інтенсивності обробки суден / Д. О. Вишневський, О. Д. Вишневська // 

Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2012: сб. 

науч. тр. –  Вып. 1. – Т. 1.  – О.: КУПРИЕНКО, 2012. – Т. 1. – С. 16–17. 

30.  Вишневский Д. О. Оценка потенциального объема транспортной работы 

универсального флота на перспективных направлениях / Д. О. Вишневский // 

Modern directions of theoretical and applied researches  – 2014: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., Иваново, 18–30 марта 2014 г. – Иваново, 2013. – Т. 1. – С. 61–

65. 

31.  Вишневский Д. О.  Методика отбора тоннажа для организации его 

работы на линии  /  Д. О. Вишневский // Современные проблемы и пути их 

решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2013: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 18–29 июня 2013 г. – О., 2013. – Т. 1. – 

Вып. 2. – С. 44–47. 

32. Вишневский Д. О. Моделирование оптимальной структуры флота и 

перспективных направлений его работы / Д. О. Вишневский // Технологический 

аудит и резервы производства: междунар. науч. журн. – Х., 2015. – № 1/3 (21). – C. 

4–8. (Журн. входит в наукометр. базы данных и систем: Ulrich's Periodicals 

Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, 

DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research 
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Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles.) 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. http:www.nbuv.gov.ua - сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

2. http:odnb.odessa.ua - сайт Одеської національної науковою бібліотеки ім. М. 

Горького. 

3. http:biblio.odessa.net - сайт Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Грушевського. 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://odnb.odessa.ua/
http://biblio.odessa.net/

