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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика 

навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 

↓↓↓ 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма 

навчання 
заочна форма 
навчання 

Рік (роки) підготовки 

1(5)-й 2(6)-й 

Семестр(и) 

Кількість кредитів 
4,5 

Нормативна 

1-й 2-й 

Лекції*: Загальна  
кількість  
годин – 162 34 год. 12 год. 

Практичні, семінарські*: 
Модулів – 1 

34 год. 12 год. 

Лабораторні*: Змістових 
 модулів (ЗМ) – 3 

Галузь знань 
0701 транспорт і 
транспортна 
інфраструктура 

 
 
 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота*: 

94 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:  

18 год. 18 год. 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 5,5 
 
 

Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ): 
РГР "Розрахунок 
економічних 
показників 
транспортно-
експедиторської 
діяльності" 

Спеціальність: 
7.07010102, 8.07010102 

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

 
 
 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

спеціаліст, магістр екзамен 1 екзамен 2 

 

Примітка: 

* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 

Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни: 
- для денної форми навчання становить 42 %; 
- для заочної форми навчання становить 14,8 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою та завданням викладання навчальної дисципліни "Транспортно-
експедиторська діяльність" є формування системних теоретичних знань та 
набуття практичних умінь з транспортно-експедиторської діяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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; 
- розробка сучасних методів транспортно-експедиторської діяльності та 
визначення його ефективності. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. Транспортно-експедиторська діяльність 
 
Змістовий модуль 1. Ринок транспортно-експедиторських послуг. 
 
Тема 1 Види транспортно-експедиційних послуг. 
Ринок транспортно-експедиторських послуг на Україні. Види транспортно-
експедиційних послуг. Принципи діяльності експедитора. Задачі і обов’язки 
експедитора. 
 
Тема 2 Організація доставки вантажу. 
Критерії оцінки ефективності транспортного процесу. Техніко-експлуатаційні 
показники роботи рухомого складу автотранспорту при вантажних перевезеннях. 
Витрати при вантажних автомобільних перевезеннях, собівартість цих перевезень. 
Маршрутизація перевезень. Шляхова документація. Формування тарифів 
вантажних перевезень. Організація складського господарства. 
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Змістовий модуль 2. Планування транспортно-експедиційної діяльності. 
 
Тема 3 Транспортно-експедиційна діяльність при внутрішніх перевезеннях по 
території України. 
Планування транспортно-експедиційної діяльності. Транспортно-експедиційна 
діяльність при внутрішніх перевезеннях по території України. Послідовність всіх 
операцій і роль кожного суб'єкта, що бере участь при здійсненні експедиторських 
послуг. 
 
Тема 4 Транспортно-експедиційна діяльність при транзитних перевезеннях. 
Транспортно-експедиційна діяльність при транзитних перевезеннях по Україні. 
Правові основи організації і здійснення транзиту вантажів. Правові аспекти 
транспортно-експедиційного обслуговування при транзитних перевезеннях. 
Транспортно-експедиційні послуги в зовнішньоекономічній діяльності. 
Перевезення вантажу самим експедитором. Перевезення вантажу перевізником. 
 
Змістовий модуль 3. Документальне оформлення доставки вантажу. 
 
Тема 5 Форма і зміст договору транспортної експедиції. 
Форма і зміст договору транспортної експедиції. Права експедитора і клієнта. 
Обов'язки експедитора і клієнта. Платня експедитор. Пред'явлення претензій і 
позовів за договорами перевезення. 
 

Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

усього 
лек лаб пр/сем срc 

усього 
лек лаб пр/сем срc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. Транспортно-експедиторська діяльність (семестр 1). 

Змістовий модуль 1. Ринок транспортно-експедиторських послуг. 
Тема 1 26 7 - 4 15 28 2 - 2 24 
Тема 2 36 7 - 14 15 34 4 - 6 24 
Разом за ЗМ 1 62 14 - 18 30 62 6 - 8 48 

Змістовий модуль 2. Планування транспортно-експедиційної діяльності 
Тема 3 28 7 - 6 15 27 2 - 1 24 
Тема 4 26 7 - 4 15 27 2 - 1 24 
Разом за ЗМ 2 54 14 - 10 30 54 4 - 2 48 
Змістовий модуль 3. Документальне оформлення доставки вантажу. 
Тема 5 28 6 - 6 16 28 2 - 2 24 
Разом за ЗМ 3 28 6 - 6 16 28 2 - 2 24 

Індивідуальне завдання (ІЗ).  
Розрахунок економічних показників транспортно-експедиторської діяльності. 

РГР 18 - - - 18 18 - - - 18 
Усього годин 162 34 - 34 94 162 12 - 12 138 
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4. Теми семінарських занять 
Не передбачено. 

 
5. Теми практичних занять 

№ Кількість годин 
з/п 

Назва теми 
денна заочна 

1 
Оцінка якості транспортно-експедиційної 
діяльності 

4 2 

2 
Вибір рухомого складу для перевезення вантажів 
при транспортно-експедиційної діяльності 

8 2 

3 
Розробка параметрів роботи вантажних автомобілів 
на маршруті при реалізації транспортно-
експедиційної діяльності 

6 4 

4 
Прогнозування раціональних параметрів 
транспортно-експедиційної діяльності 

6 1 

5 
Аналіз доцільності використання регіональних 
розподільчих центрів 

4 1 

6 
Прогнозування потреб населення на транспортно-
експедиційне обслуговування та оформлення 
доставки вантажу 

6 2 

Разом 34 12 
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачено. 
 

7. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п 

Назва теми 
денна заочна 

1 Види транспортно-експедиційних послуг 15 24 
2 Організація доставки вантажу 15 24 

3 
Транспортно-експедиційна діяльність при 
внутрішніх перевезеннях по території України 

15 24 

4 
Транспортно-експедиційна діяльність при 
транзитних перевезеннях 

15 24 

5 Форма і зміст договору транспортної експедиції 16 24 
6 Індивідуальне завдання 18 18 
Разом 94 138 
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8. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
Тема: "Розрахунок економічних показників транспортно-експедиторської 
діяльності". 
№ Кількість годин 
з/п 

Назва теми 
денна заочна 

1 Формування моделі транспортних зв’язків 
транспортно-експедиторської діяльності. 

6 6 

2 Визначення часу виконання замовлення 
транспортно-експедиторської діяльності. 

6 6 

3 Фінансове забезпечення транспортно-
експедиторської діяльності. 

6 6 

Разом 18 18 
 

9. Методи навчання 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

  
 

10. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі методи контролю знань: 
• поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 
• оцінка за індивідуальну самостійну роботу; 
• підсумковий контроль. 
Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання ECTS.  

 
 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточна атестація та самостійна робота 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
Т1-Т2 Т3-Т4 Т5 

20 20 10 

ІЗ 
(за наявності,  
окрім окремих  

КП, КР) 
70% 

РГР Сума 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 

 за всі види 
навчальної 
діяльності 

для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 
для заліку 

Оцінка 
 за 

шкалою 
ЄКТС 

90-100 відмінно А 

82-89 В 

74-81 
добре 

С 

64-73 D 

60-63 
задовільно 

зараховано 

E 

35-59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

FХ 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність". 
2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни 
“Транспортно-експедиторська діяльність” 
3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та контрольної 
роботи з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність". 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Нагорний Є.В., Черниш Н.Ю. Транспортно-експедиційне обслуговування 
підприємств та організацій в умовах ринку. Навчальний посібник. Харків. 
ХНАДУ, 2002 – 214 с. 
2. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. Москва, ПосКонсульт, 1999. – 
573 с. 
3. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки – К.: Вища школа, 1986 - 392с. 
 

Допоміжна 
 1. Закон Украины «О транспортно – экспедиторской деятельности» от 1.07.04.г. 
№1955-IV – Закон № 1955. 
2. Усе про облік та організацію транспортно-експедиторської діяльності. – Х.: 
Фактор, 2008. – 448 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

1. Про транспортно-експедиторську діяльність. – Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1955-152 
2. Надання транспортно-експедиторських послуг. – Режим доступу:  
http://pidruchniki.com/nadannya_transportno-ekspeditorskih_poslug 


