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Зміст  

 

Вступ 

1. Галузь використання. 

2. Нормативні посилання. 

3. Позначення і скорочення. 

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо 

вирішення типових задач діяльності. 

5. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та 

уміння, що є відображенням наявності цих здатностей. 

6. Вимоги до професійного відбору. 

7. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних 

закладів. 

8. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів. 

Додаток А. Виробничі функції та типові задачі діяльності та уміння, 

якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу. 

Додаток Б. Здатності магістра з транспортних технологій, що 

вимагаються, та система умінь, що їх відображає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Передмова 

 

РОЗРОБЛЕНО 

Кафедрою транспортних технологій Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету 



Вступ 

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

була складена на підставі Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-

кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста напряму підготовки 

6.070101 (6.1004) «Транспортні технології», що був затверджений та набув 

чинності наказом міністерства освіти і науки України від 21 травня 2004 р. 

№409. 

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики 

відображає соціальне замовлення на підготовку фахівців з урахуванням 

вимог до змісту освіти та навчання та містить вимоги з боку замовника 

фахівців (Міністерство транспорту і зв’язку України). Варіативна частина 

ОКХ повністю відповідає таким частинам галузевої компоненти державних 

стандартів вищої освіти: 

1. Галузь використання 

2. Нормативні посилання 

3. Позначення і скорочення 

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо 

вирішення типових задач діяльності 

5. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та 

уміння, що є відображенням наявності цих здатностей 

6. Вимоги до професійного відбору 

7. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних 

закладів 

8. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вступ 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого 

навчального закладу є державним нормативним документом, в якому 

узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та 

професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства 

держави і вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих 

властивостей та якостей . 

При управлінні транспортним процесом, магістр за спеціальністю 

"Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)" обґрунтовує 

і приймає рішення у різних ситуаціях, використовуючи для цього сучасні 

інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і 

форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, 

залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з самих 

різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації 

перевезень. Магістр названої спеціальності - це самостійна професія з 

власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. 

Варіативна частина ОКХ є складовою галузевої компоненти державних 

стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, 

світового співтовариства та організацій, що мають потребу у випускниках, до 

змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на 

підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до 

змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців. 

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-

виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з напряму 

6.070101 (6.1004) "Транспортні технології" спеціальність 8.07010102 

(8.100403) "Організація перевезень і управління на транспорті 

(автомобільний)" та освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з транспортних 

технологій і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула 

певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.  



 

Стандарт використовується при: 

• визначенні первинних посад випускників вищих навчальних закладів 

та умов їх використання; 

• визначенні об'єкту, цілей освітньої та професійної підготовки; 

• розробці та корегуванні освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів з транспортних технологій; 

• розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

магістра; 

• визначенні змісту навчання як бази для опановування новими 

спеціальностями, кваліфікаціями; 

• визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; атестації випускників вищих навчальних закладів та 

сертифікації фахівців; 

• укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; 

• професійній орієнтації здобувачів фаху; 

• визначенні критеріїв професійного відбору; 

• прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності та 

освітньо-кваліфікаційного рівня і при плануванні їх підготовки; 

• обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти; 

• визначенні кваліфікації фахівців; 

• розподіленні та аналізу використання випускників вищих навчальних 

закладів. 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра 

напряму підготовки 6.070101 (6.1004) Транспортні технології 

спеціальність 8.07010102 (8.100403)  

"Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" 

 

1. Галузь використання. 

 

Варіативна частина ОКХ поширюється на органи управління вищою 

освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, 

підприємства, організації різних форм власності, де готуються або 

використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 

спеціальністю 8.07010102 (8.100403) "Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний)" 

 

напряму підготовки  6.070101 (6.1004) Транспортні технології 

освітнього рівня   повна вища освіта 

кваліфікації   науковий співробітник (в транспортній галузі) 

з узагальненим об'єктом діяльності: організація та управління транспортними 

процесами та транспортні системи. 

 

Магістр з названої спеціальності підготовлений для виконання роботи у 

транспортних підрозділах підприємств, забезпечення взаємодії усіх видів 

транспорту та організації обслуговування клієнтів з надання широкого кола 

послуг. 



Відповідно до ДК 009-96 Державного класифікатора видів економічної 

діяльності фахівець підготовлений до роботи за секціями: 

І - Транспорт, розділ 60 - Наземний транспорт, група 60.1 - залізничний 

транспорт, клас 60.10 - залізничний транспорт, підклас 60.10.1 -  

пасажирський залізничний транспорт, підклас 60.10.2 - вантажний 

залізничний транспорт; група 60.2 - міський та автодорожній транспорт, клас 

60.21 - пасажирські регулярні перевезення, підклас 60.21.1 - пасажирський 

автомобільний транспорт, підклас 60.21.2 - діяльність трамвайного 

транспорту, підклас 60.21.3 - діяльність тролейбусного транспорту, підклас 

60.21.9 - діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, 

підпорядкованого розкладу, клас 60.22, підклас 60.22.0 - пасажирські 

транспортні перевезення, клас 60.23, підклас 60.23.0 - інші автомобільні 

пасажирські перевезення, клас 60.24 - вантажні автомобільні перевезення, 

підклас 60.24.1 - діяльність автомобільного вантажного транспорту, пов'язана 

з перевезенням вантажів, підклас 60.24.9 - діяльність інших видів наземного 

вантажного транспорту; група 60.3 - транспортування трубопроводами, клас 

60.30-транспортування трубопроводами, підклас 60.30.1 - діяльність 

трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та 

нафтопродуктів, підклас 60.30.2 - діяльність трубопровідного транспорту з 

транспортування  газу,  підклас  60.30.9 - діяльність  інших  видів 

трубопровідного транспорту; 

розділ 61 - Водний транспорт, група 61.1 - морський транспорт закордонного 

та каботажного плавання, клас 61.10 - морський транспорт закордонного та 

каботажного плавання, підклас 61.10.1 - діяльність морського пасажирського 

транспорту, підклас 61.10.2 - діяльність морського вантажного транспорту; 

група 61.2 - річковий транспорт, клас 61.20 - річковий транспорт, підклас 

61.20.1 - діяльність рейсового пасажирського водного транспорту, підклас 

61.20.2 - діяльність вантажного внутрішнього флоту; 

розділ 62 - Авіаційний транспорт, група 62.1- регулярні авіаційні 

перевезення, клас 62.10 - регулярні авіаційні перевезення, підклас 62.10.1 - 



діяльність авіаційного пасажирського транспорту, підпорядкованого 

розкладу, підклас 62.10.2 - діяльність авіаційного вантажного транспорту, 

підпорядкованого розкладу; група 62.2- нерегулярні авіаційні перевезення, 

клас 62.20 - нерегулярні авіаційні перевезення, підклас 62.20.1 - діяльність 

авіаційного пасажирського нерегулярного транспорту, підклас 62.20.2 - 

діяльність авіаційного вантажного нерегулярного транспорту; 

розділ 63 - Допоміжні транспортні послуги, група 63.1- транспортне 

оброблення вантажів та складування, клас 63.11 - транспортне оброблення 

вантажів, підклас 63.11.0 - транспортне оброблення вантажів, клас 63.12 -

складування, підклас 63.12.0 - складування; група 63.2 - функціонування 

транспортної інфраструктури, клас 63.21 - функціонування наземної 

транспортної інфраструктури, підклас 63.21.1 - функціонування залізничного 

транспорту, підклас 63.21.2 - функціонування автомобільного транспорту 

(утримання і поточний ремонт автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх 

споруд, а також вуличної дорожньої мережі у населених пунктах), підклас 

63.21.9 - функціонування інших видів наземного транспорту, клас 63.22 - 

функціонування водної транспортної інфраструктури, підклас 63.22.0- 

функціонування водної транспортної інфраструктури, клас 63.23 - 

функціонування авіаційної транспортної інфраструктури, підклас 63.23.0 - 

функціонування авіаційної транспортної інфраструктури; група 63.4 - 

діяльність транспортних агентств, клас 63.40 - діяльність транспортних 

агентств, підклас 63.40.0 - діяльність транспортних агентств. К - Операції з 

нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, розділ 71 - 

Здавання під найм без обслуговуючого персоналу, група 71.1 - здавання під 

найм автомобілів, клас 71.10 - здавання під найм автомобілів, підклас 71.10.0 

- здавання під найм автомобілів, група 71.2 - здавання під найм інших 

транспортних засобів, група 71.21 - здавання під найм інших сухопутних 

транспортних засобів, підклас 71.21.0 - здавання під найм інших сухопутних 

транспортних засобів, група 71.22 - здавання під найм засобів водного 

транспорту, підклас 71.22.0 - здавання під найм засобів водного транспорту, 



клас 71.23 - здавання під найм засобів повітряного транспорту, підклас 

71.23.0 - здавання під найм засобів повітряного транспорту. 

Галузеві відомства: Міністерство транспорту і зв’язку України. 

Підгалузь: Державний департамент автомобільного транспорту України, 

Державна служба автомобільних доріг України, Укрзалізниця, Департамент 

морського і річкового транспорту, Департамент авіаційного транспорту, 

Державне гідрографічне управління. 

Магістр з транспортних технологій, відповідно до фундаментальної та 

спеціальної підготовки, згідно з Класифікатором професій ДК 003-95, 

затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 

27.07.95р. №257, може виконувати зазначену професійну роботу : 

Організація перевезення вантажів та пасажирів, управління 

транспортними підрозділами і може займати первинні посади : 

 

Код КП Професійна назва роботи 

2149.2 Диспетчер-інструктор служби руху 

2149.2 Інженер з транспорту 

2149.2 Інженер з керування й обслуговування систем 

2149.2 Черговий служби руху 

 

При призначенні фахівців на атестовані посади для роботи у 

транспортних підрозділах підприємств України повинні виконуватися 

вимоги до певного рівня вмінь і знань згідно до посадової інструкції. 

 

Варіативна частина ОКХ встановлює: 

• професійне призначення і умови використання випускників вищих 

навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного 

рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та 

типових задач діяльності; 

• освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних 



закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі 

діяльності; 

• вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів; 

• відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.  

 

Варіативна частина ОКХ є обов'язковою для вищих навчальних закладів, 

що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації 

повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно 

до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та 

спеціальності, згідно з чинним законодавством. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 

випускників вищих навчальних закладів. 

 

2. Нормативні посилання. 

 

В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 

- ДК 003-95 Державний класифікатор професій; 

- ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 

- ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями; 

 

3. Позначення і скорочення. 

 

У даному стандарті  для формування  шифрів  застосовуються наступні 

скорочення назв: 

а) видів типових задач діяльності: 

ПФ - професійна, 



СВ - соціально-виробнича, 

СП - соціально-побутова; 

б) класів задач діяльності: 

С - стереотипна,  

Д - діагностична,  

Е - евристична; 

в) видів уміння: 

ПП - предметно-практичне уміння,  

ПР - предметно-розумове,  

ЗП - знаково-практичне,  

ЗР - знаково-розумове; 

г) рівнів сформованості даного уміння: 

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації 

щодо неї, 

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий 

контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації, 

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;  

д)здатностей:  

З - здатність. 

 

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення 

типових задач діяльності. 

4.1 У відповідності до посад, що може займати випускник вищого 

навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій 

(здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач 

діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї 

типової задачі діяльності. 

4.2 Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування 

випускниками системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності 



при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у таблиці 

додатку А. 

Примітка. У таблиці Додатку А у графі 3 і графі 5 наведені шифри 

типових задач діяльності і умінь, за структурами: 

а) шифр типової задачі діяльності 

XX. X. XX 

номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції 

   клас типової задачі діяльності  

   вид типової задачі діяльності  

б) шифр уміння 

XX. X. XX. XX. X. XX. 

номер уміння, наскрізний для даної виробничої 

функції 

рівень сформованості уміння  

    вид уміння  

шифр типової задачі діяльності 

 

5. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та 

уміння, що є відображенням наявності цих здатностей. 

 

5.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого 

навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку 

здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та 

системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей. 

5.2 Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як 

соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі 

соціальної діяльності, через вироблення умінь, визначених у таблиці Додатку 

Б. 

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 2 і графі 4 шифри здатностей і умінь 

наведені за структурами:  



а) шифр здатності 

З.ХХ 

номер здатності  

здатність 

б) шифр уміння  

З ХХ. ХХ.. Х. ХХ. 

номер уміння, наскрізний для даної здатності 

рівень сформованості уміння 

вид уміння 

шифр здатності 

 

6. Вимоги до професійного відбору. 

 

На п'ятий курс навчання можуть бути зараховані за рекомендаціями 

профілюючих кафедр та рішенням ректорату фахівці освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 1004 Транспортні 

технології, що виявили схильність до науково-дослідної (творчої), науково-

педагогічної або організаторської діяльності в оволодінні названою 

спеціальністю. 

 

7. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних 

закладів. 

Державна атестація випускників здійснюється Державною 

кваліфікаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Державна атестація випускників з напряму 1004 «Транспортні 

технології» проводиться у формі магістерської кваліфікаційної роботи. 

Атестація випускників проводиться на основі аналізу успішності навчання, 

проходження практики, оцінки якості вирішення випускниками задач 

діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 



8. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів. 

Вищі навчальні заклади всіх форм власності повинні гарантувати якість 

підготовки своїх випускників не нижче рівня, встановленого освітньо-

кваліфікаційною характеристикою. 

При незадовільних результатах атестації якості підготовки магістрів, 

невиконанні вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики навчальний 

заклад позбавляється права підготовки фахівців за цією спеціальністю або до 

нього застосовуються заходи, передбачені Положенням "Про атестацію 

вищих навчальних закладів". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник 

вищого навчального закладу 
Зміст 

виробничої 

функції 

Назва типової задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

 

Зміст уміння 

Шифр уміння 

Організаційна Застосування новітніх 

технологій у 

комерційній діяльності 

автотранспортних 

підприємств; вирішувати 

практичні задачі, що 

полягають в аналізі 

ринку, організацій, 

плануванні та управлінні 

діяльності транспорту 

ПФ.С.45 На основі знань з дисципліни, в умовах відповідного виробничого підрозділу 

вміти: 

- відстоювати комерційні інтереси підприємства; 

- розраховувати і обґрунтовувати транспортні тарифи; 

- визначати собівартість надання послуг; 

- обґрунтовувати раціональний метод дотування; 

- визначати частку та характер ринку; 

- формувати раціональні маршрути перевезення вантажів; 

- обирати оптимальну політику транспортної системи по обслуговуванню 

споживачів; 

- оформлювати пакет транспортної документації; 

- визначати сферу доцільності комбінованих перевезень; 

- визначення доцільності термінальних перевезень; 

- розподіляти обсяг робіт між навантажувальними пунктами складу; 

- проводити прогнозні комерційні розрахунки; 

- оцінювати результати діяльності автотранспортного підприємства та 

формувати стратегію його розвитку 

 

 

ПФ.С.45.ПР.О.01.01 

ПФ.С.45.ПР.О.02.01 

ПФ.С.45.ПР.О.03.01 

ПФ.С.45.ПР.О.04.01 

ПФ.С.45.ПР.О.05.01 

ПФ.С.45.ПР.О.06.01 

ПФ.С.45.ПР.О.07.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.08.01 

ПФ.С.45.ПР.О.09.01 

ПФ.С.45.ПР.О.10.01 

ПФ.С.45.ПР.О.11.01 

ПФ.С.45.ПР.О.12.01 

ПФ.С.45.ПР.О.13.01 

 



Додаток Б 

 

Здатності спеціаліста з транспортних технологій, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає 

 
Зміст здатності 

вирішувати проблеми 

і задачі соціальної 

діяльності 

Шифр 

здатності 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння 

Виконання захисту прав 

власності  

СВ.С.07 На основі знань про функціонування системи законодавства з інтелектуально власності, вміти: 

- використовувати законодавство з інтелектуальної власності в духовній та науково-технічній 

творчості; 

- використовувати патентне та суміжне законодавство в духовній творчості; 

- використовувати законодавство з інтелектуальної власності при індивідуалізації товарів та послуг 

 

СВ.С.07. ПР.Р.01 

СВ.С.07. ПР.Р.02 

СВ.С.07. ПР.Р.03 

 



Додаток А 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки 

вибіркової частини 

 
Цикл підготовки Максимальний навчальний час за циклами 

(академічних годин/кредитів) 

Цикл дисциплін вільного вибору студента 36/1 

Цикл дисциплін навчального закладу 54/1,5 

 

 



Додаток Б 

Система змістовних модулів 
Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістовного модуля Шифр змістовного 

модуля 

На основі знань з дисципліни, в умовах відповідного виробничого 

підрозділу вміти: 

- відстоювати комерційні інтереси підприємства; 

- розраховувати і обґрунтовувати транспортні тарифи; 

-  

- визначати собівартість надання послуг; 

 

- обґрунтовувати раціональний метод дотування; 

- визначати частку та характер ринку; 

-  

- формувати раціональні маршрути перевезення вантажів; 

 

- обирати оптимальну політику транспортної системи по 

обслуговуванню споживачів; 

- оформлювати пакет транспортної документації; 

 

- визначати сферу доцільності комбінованих перевезень; 

-  

- визначення доцільності термінальних перевезень; 

 

- розподіляти обсяг робіт між навантажувальними пунктами 

складу; 

- проводити прогнозні комерційні розрахунки; 

- оцінювати результати діяльності автотранспортного 

підприємства та формувати стратегію його розвитку 

 

 

ПФ.С.45.ПР.О.01 

ПФ.С.45.ПР.О.02 

 

ПФ.С.45.ПР.О.03 

 

ПФ.С.45.ПР.О.04 

ПФ.С.45.ПР.О.05 

 

ПФ.С.45.ПР.О.06 

 

ПФ.С.45.ПР.О.07 

 

ПФ.С.45.ПР.О.08 

 

ПФ.С.45.ПР.О.09 

 

ПФ.С.45.ПР.О.10 

 

ПФ.С.45.ПР.О.11 

 

ПФ.С.45.ПР.О.12 

ПФ.С.45.ПР.О.13 

 

 

Ціноутворення в системі транспортного обслуговування 

Транспортні тарифи на вантажні перевезення 

автомобільним транспортом 

Встановлення тарифів та призначення дотацій на 

пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

Маркетингова діяльність на автомобільному транспорті 

Розробка транспортно-технологічної схеми доставки 

вантажів 

Комерційна діяльність при міжміських перевезеннях 

вантажів 

Особливості комерційної діяльності при міжнародних 

перевезеннях 

Особливості комерційної діяльності при комбінованих 

перевезеннях 

Термінальна система перевезень вантажів 

автомобільним транспортом 

Комерційна робота при організації технологічного 

процесу на складі 

Методики аналізу комерційної діяльності та планування 

роботи автотранспортного підприємства 

Прогнозні комерційні розрахунки та аналіз ризиків 

Економічні результати діяльності автотранспортного 

підприємства та його розвиток 

 

 

ПФ.С.45.ПР.О.01.01 

ПФ.С.45.ПР.О.02.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.03.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.04.01 

ПФ.С.45.ПР.О.05.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.06.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.07.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.08.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.09.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.10.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.11.01 

 

ПФ.С.45.ПР.О.12.01 

ПФ.С.45.ПР.О.13.01 

На основі знань про функціонування системи законодавства з 

інтелектуально власності, вміти: 

- використовувати законодавство з інтелектуальної власності в 

духовній та науково-технічній творчості; 

- використовувати патентне та суміжне законодавство в 

духовній творчості; 

 

- використовувати законодавство з інтелектуальної власності 

при індивідуалізації товарів та послуг 

 

 

СВ.С.07. ПР.Р.01 

 

СВ.С.07. ПР.Р.02 

 

 

СВ.С.07. ПР.Р.03 

 

 

Регулювання режиму використання результатів 

розумової праці, в тому числі – міжнародного 

Регулювання змісту авторського права та суміжних прав 

як сукупність наданих особам прав, необхідних для 

охорони інтересів авторів 

Міжнародно-правове регулювання порядку 

індивідуалізації товарів і послуг 

 

 

СВ.С.07. ПР.Р.01 

 

СВ.С.07. ПР.Р.02 

 

 

СВ.С.07. ПР.Р.03 



Додаток В 

 

Список блоків змістовних модулів 
Шифри та назви блоків змістовних модулів Шифри змістовних модулів, що входять до даного блоку 

НЗ. 01. Основи комерційної діяльності ПФ.С.45.ПР.О.01.01,ПФ.С.45.ПР.О.02.01,ПФ.С.45.ПР.О.03.01,ПФ.С.45.ПР.О.04.01,ПФ.С.45.ПР.О.05.01 

НЗ. 02 Особливості комерційної діяльності при організації 

перевезень 

ПФ.С.45.ПР.О.06.01,ПФ.С.45.ПР.О.07.01,ПФ.С.45.ПР.О.08.01,ПФ.С.45.ПР.О.09.01,ПФ.С.45.ПР.О.10.01 

НЗ. 03 Аналіз комерційної діяльності та впровадження 

управлінських рішень 

ПФ.С.45.ПР.О.11.01,ПФ.С.45.ПР.О.12.01,ПФ.С.45.ПР.О.13.01 

ВС. 04. Загальна характеристика законодавства з 

інтелектуальної власності 

СВ.С.07. ПР.Р.01 

ВС. 05. Законодавче регулювання авторського права та 

суміжних прав 

СВ.С.07. ПР.Р.02 

ВС. 06. Законодавче регулювання патентного права СВ.С.07. ПР.Р.02 

ВС. 07. Законодавче регулювання засобів індивідуалізації 

товарів і послуг 

СВ.С.07. ПР.Р.03 

 



Додаток Г 

Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини 

 
Назва навчальних дисциплін Шифри і назва блоків змістовних модулів, що входять до навчальної дисципліни Кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

Цикл дисциплін навчального закладу 

Комерційна робота на 

автомобільному транспорті 

НЗ. 01. Основи комерційної діяльності 

НЗ. 02 Особливості комерційної діяльності при організації перевезень 

НЗ. 03 Аналіз комерційної діяльності та впровадження управлінських рішень 

5,4/15 

  5,4/15 

 Цикл дисциплін вільного вибору студента  

Інтелектуальна власність ВС. 01. Загальна характеристика законодавства з інтелектуальної власності 

ВС. 02. Законодавче регулювання авторського права та суміжних прав 

ВС. 03. Законодавче регулювання патентного права 

ВС. 04.Законодавче регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг 

36/1 

  36/1 

 

 



Додаток Д 

 

Нормативні форми державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних блоків 

змістовних модулів: 
 

Державний іспит або захист кваліфікаційної роботи – 

НЗ. 01. Основи комерційної діяльності 

НЗ. 02 Особливості комерційної діяльності при організації перевезень 

НЗ. 03 Аналіз комерційної діяльності та впровадження управлінських рішень 

 


