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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни "Транспортно-експедиторська 
діяльність" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
спеціаліста та магістра 7.07010102, 8.07010102 "Організація перевезень і управління 
на транспорті (за видами транспорту)". 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  види та форми транспортно - 
експедиторської діяльності, особливості технологічних процесів транспортно-
експедиційного обслуговування. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Транспортно-експедиційна робота 

Вантажні перевезення 

Основи теорії систем і управління 

 
Дипломне проектування 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Ринок транспортно-експедиторських послуг. 
ЗМ 2. Планування транспортно-експедиційної діяльності.  
ЗМ 3. Документальне оформлення доставки вантажу. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою та завданням викладання навчальної дисципліни "Транспортно-
експедиторська діяльність" формування системних теоретичних знань та набуття 
практичних умінь з транспортно-експедиторської діяльності. 
1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- методи організації транспортно-експедиційного обслуговування; 
- зміст та функції транспортно-експедиторської діяльності; 
- основні системи перевезень; 
- форми регулювання процесу перевезень; 
- методологію розробки, види і структуру маршрутів доставки вантажів. 
вміти: 
- визначати параметри транспортно-експедиційного обслуговування; 
- аналізувати маршрути доставки товарів для виявлення найбільш доцільного з них; 
- визначити ціну доставки; 
- розробити план доставки з урахуванням вимог замовника; 
- аналізувати ризики, що можуть виникнути в процесі доставки товарів та розробити 
запобіжні заходи.  
мати компетентності:  
- побудова та розрахунок організації транспортно-експедиторської діяльності; 
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- розробка сучасних методів транспортно-експедиторської діяльності та визначення 
його ефективності. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години – 4,5 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням 
розбіжностей у термінології) 
Змістовий модуль 1. Ринок транспортно-експедиторських послуг. 
Тема 1 " Тема 1. Види транспортно-експедиційних послуг.", Тема 2 "Організація 
доставки вантажу". 
 
Змістовий модуль 2. Планування транспортно-експедиційної діяльності. Тема 3 
"Транспортно-експедиційна діяльність при внутрішніх перевезеннях по території 
України", Тема 4 "Транспортно-експедиційна діяльність при транзитних 
перевезеннях по Україні та транспортно-експедиційні послуги в 
зовнішньоекономічній діяльності". 
 
Змістовий модуль 3. Документальне оформлення доставки вантажу. 
Тема 5 "Форма і зміст договору транспортної експедиції". 
 
Індивідуальне (науково-дослідне) завдання (ІЗ): 
РГР "Розрахунок економічних показників транспортно-експедиторської діяльності" 
 
3. Рекомендована література 
1. Усе про облік та організацію транспортно-експедиторської діяльності. – Х.: 
Фактор, 2008. – 448 с. 
2. Закон Украины «О транспортно – экспедиторской деятельности» от 1.07.04.г. 
№1955-IV – Закон № 1955. 
3. Нагорний Є.В., Черниш Н.Ю. Транспортно-експедиційне обслуговування 
підприємств та організацій в умовах ринку. Навчальний посібник. Харків. ХНАДУ, 
2002 – 214 с. 
4. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. Москва, ПосКонсульт, 1999. – 
573 с. 
5. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки – К.: Вища школа, 1986 - 392 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання поточні та підсумкові тестові 
завдання, захист звітів з практичних робіт та індивідуального завдання, тестування. 
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АНОТАЦІЯ 
Транспортно-експедиторська діяльність 

Метою та завданням дисципліни є формування системних знань в сфері 
організації транспортно-експедиторської діяльності. Предмет вивчення дисципліни: 
зміст та функції транспортно-експедиційної діяльності. Форми та види транспортно-
експедиційної діяльності. Основні системи перевезень. Закономірності 
функціонування транспортної системи. Особливості експедиторської ді яльності на 
різних видах транспорту Форми регулювання процесу перевезень. Методологія 
розробки, види і структура маршрутів просування товарів. 

Дисципліна включає наступні змістовні модулі: ЗМ 1.1. Ринок транспортно-
експедиторських послуг. ЗМ 1.2 Планування транспортно-експедиційної діяльності 
ЗМ 1.3 Документальне оформлення доставки вантажу. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Транспортно-экспедиторская деятельность 

Целью и заданием данной дисциплины является формирование системных 
знаний в сфере организации транспортно-экспедиторской деятельности. Предмет 
изучения дисциплины: содержание и функции транспортно-экспедиторской 
деятельности. Формы и виды транспортно-экспедиторской деятельности. Основные 
системы перевозок. Закономерности функционирования транспортной системы. 
Особенности экспедиторской работы на разных видах транспорта. Формы 
регулирования процесса перевозок. Методология разработки, виды и структура 
маршрутов перемещения товаров. 

Дисциплина включает следующие содержательные модули: СМ 1.1. Методы 
прогнозирования параметров транспортных систем. ЗМ 1.1. Ринок транспортно-
експедиторських послуг. ЗМ 1.2 Планування транспортно-експедиційної діяльності 
ЗМ 1.3 Документальне оформлення доставки вантажу. 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

Transport-forwarding work 
The purpose and the task of the given discipline is formation of system knowledge 

in sphere of the organization of forwarding service of the enterprises and the population. A 
subject of studying of discipline: the maintenance and functions of forwarding work. 
Forms and kinds of forwarding service. The basic systems of transportations. Laws of 
functioning of transport system. Features of forwarding work on different types of 
transport. Forms of regulation of process of transportations. Methodology of development, 
kinds and structure of routes of moving of the goods. 

The discipline includes following substantial modules: ZM 1.1. Market forwarding 
services. ZM 1.2 Planning forwarding activities. ZM 1.3 Documentation of delivery. 

 
 

 


