
 
 



 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показника  

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітня програма, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 

07 «Управління та  

адміністрування» 
(шифр і найменування) 

 

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 
                  (шифр і найменування) 
 

Освітня програма: 

«Менеджмент» 
 (найменування) 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Вибіркова 

Кількість модулів – 1  Навчальний рік 

Кількість змістових 

модулів – 2 
2020/2021 

Індивідуальне завдання 

– немає 

Семестр 

1-й 

Загальна кількість го-

дин – 32
* 
/ 150

*
  

Лекції 
*
 

16 годин 

Кількість тижневих го-

дин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 7 

Практичні, семінарські 
*
 

16 годин 

Лабораторні 
*
 

___ годин 

Самостійна робота 

118 години 

Вид контролю 

Модульний контроль, залік  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 32/118. 
*
 Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину залеж-

но від розкладу занять. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення: формування у студентів системи знань і розуміння кон-

цептуальних основ транспортної логістики, як інструменту ринкової економіки, 

теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок самостій-

ної роботи при засвоєнні навчального матеріалу щодо новітніх методів управ-

ління системою доставки вантажів в сучасних умовах. 

Завдання: набуття теоретичних знань з управління вантажопотоками та 

брокерства.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні дося-

гти таких компетентностей: 

 ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної дія-

льності);  



 ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних техно-

логій;  

 СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефекти-

вного самоменеджменту;  

 СК12. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення у виро-

бництві, постачанні, збуті, складуванні, транспортуванні з метою зниження ри-

зиків і максимізації доходів; 

 СК13. Здатність формувати та реалізовувати логістичні місію, страте-

гію, цілі, завдання, рішення та здійснювати комплексну управлінську діяльність 

в ланцюгах поставок; 

 СК14 Вміти підготувати і провести експеримент, обробити результати 

досліджень і оформити їх у вигляді наукового звіту, статей в науково-

економічний збірник, патентів. 

Програмні результати навчання:  

 РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхід-

ний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в не-

передбачуваних умовах; 

 РН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною 

та іноземною мовами; 

 РН15. Вміти визначати шляхи економії загальних витрат 

матеріальних, фінансових, трудових ресурсів впродовж усього логістичного 

ланцюга та оцінювати його ефективність. 

Міждисциплінарні зв’язки: логістика, зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Основи транспортної логістики 

ТЕМА 1. Основи транспортної логістики 

Поняття «транспортна логістика». Види транспортних перевезень. Сут-

ність транспортної логістики. Вибір транспорту. 

ТЕМА 2. Види транспорту по середовищу і способу переміщення 

Види транспорту. Переваги та недоліки усіх видів транспорту.  

ТЕМА 3. Види та марки вантажних автомобілів 

Види та марки вантажних автомобілів. Особливості застосування вантаж-

них автомобілів. 

ТЕМА 4. Класифікація вантажів 

Класифікація вантажів. Способи завантаження/розвантаження. Умови пе-

ревезення. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспорту. Умови 

зберігання. Клас небезпечності. 

Модульний контроль 



Змістовний модуль 2. Основи перевезення вантажів та їх координу-

вання 

ТЕМА 5. Транспортна експедиція 

Поняття «транспортна експедиція». Перелік транспортно-

експедиторських послуг. Нормативна база організації перевезень. Аналіз різни-

ці між перевезенням та транспортною експедицією. Аналіз різниці між логісти-

кою та транспортною експедицією.  

ТЕМА 6. Диспетчеризація вантажоперевезень. Вантажні брокери 

Основні поняття та задачі диспетчера вантажоперевезень (автодиспетче-

ра). Основні аспекти праці диспетчером, експедитором, брокером та відміннос-

ті між ними. 

ТЕМА 7. Довідник для брокера 

Часові пояси. Методика роботи брокера. Термінологія брокерів. Типи об-

ладнання. Додаткове обладнання.  

Модульний контроль 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовного 

модуля і тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовний модуль 1. Основи транспортної логістики 

Тема 1. Основи транспортної логісти-

ки 
11,5 1,5 - - 10 

Тема 2. Види транспорту по середо-

вищу і способу переміщення 
16,5 1,5 2 - 13 

Тема 3. Види та марки вантажних ав-

томобілів 
13,5 1,5 - - 12 

Тема 4. Класифікація вантажів 20 3 2 - 15 

Модульний контроль 2 2 -  - 

Разом за змістовним модулем 1 63,5 9,5 4 - 50 

Змістовний модуль 2. Основи перевезення вантажів та їх  

координування 

Тема 5. Транспортна експедиція 24,5 1,5 - - 23 

Тема 6. Диспетчеризація вантажопе-

ревезень. Вантажні брокери 
27,5 1,5 6 - 20 

Тема 7. Довідник для брокера 32,5 1,5 6 - 25 

Модульний контроль 2 2 -  - 

Разом за змістовним модулем 2  86,5 6,5 12 - 68 

Усього годин 150 16 16 - 118 
  



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1   

2   

 Разом  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Вибір варіанту доставки вантажу 5 

2 Процедура взяття вантажу у компанії 5 

3 Брокерство 6 

 Разом 16 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1   

2   

 Разом  
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Основи транспортної логістики 10 

2 Тема 2. Види транспорту по середовищу і способу пе-

реміщення 
13 

3 Тема 3. Види та марки вантажних автомобілів 12 

4 Тема 4. Класифікація вантажів 15 

5 Тема 5. Транспортна експедиція 23 

6 Тема 6. Диспетчеризація вантажоперевезень. Вантажні 

брокери 
20 

7 Тема 7. Довідник для брокера 25 

 Разом 118 
 

9. Індивідуальні завдання 

Немає. 

 

10. Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні методи навчання. 



11. Методи контролю 

Письмовий модульний контроль, поточний контроль, підсумковий конт-

роль у вигляді заліку. 

 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінюван-

ня)  

Складові навчальної  

роботи 

Бали за одне 

заняття  

(завдання) 

Кількість 

занять 

 (завдань) 

Сумарна кіль-

кість балів 

Змістовний модуль 1 

Виконання і захист практич-

них робіт 

0...5 4 0...20 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист практич-

них робіт 

0...6 5 0...30 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Усього за семестр 0…100 
 

Семестровий контроль (залік) проводиться у разі відмови студента від ба-

лів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту/заліку. Під час скла-

дання семестрового іспиту/заліку студент має можливість отримати максимум 

100 балів. 

Білет для заліку складається з двох теоретичних запитань. За повну прави-

льну відповідь на запитання студент отримує по 50 балів за кожне.  
 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

 сутність транспортної логістики та її основні завдання; 

 критерії вибору видів транспорту; 

 сутність брокерства. 

Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:  

 користуватися методами проведення логістичної оцінки видів транспорту; 

 визначати раціональні маршрути постачання; 

 шукати вантаж для водіїв; 

 координувати вантаж. 

 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та захис-

тити всі практичні роботи. Вміти самостійно визначати раціональні маршрути 

постачання.  



Добре (75 - 89). Твердо знати мінімум знань, виконати усі завдання. Пока-

зати вміння виконувати та захищати всі практичні завдання в обумовлений ви-

кладачем строк з обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у робо-

тах. Вміти самостійно визначати раціональні маршрути постачання. Знати, як 

шукати вантаж для водіїв та етапи координування вантажу. 

Відмінно (90 - 100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». До-

сконально знати всі теми та вміти застосовувати одержані знання. 

 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Електронний ресурс, на якому розміщено навчально-методичний ком-

плекс дисципліни:  

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/__1004Transportna.pdf 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Даниленко А.С., Варченко О.М., Шубравська О.В. та ін. Логістика: 

теорія і практика: Навч. посіб. - К.: «Хай-Тек Прес», 2010. - 408 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник - Львів: Націо-

нальний університет «Львівська політехніка», 2004 - 416 с. 

 

Допоміжна 
3. Смиричинський В. В. Основи логістичного менеджменту. 

Тернопіль: “Економічна думка”, 2002. 

4. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Практикум по логистике: Учебное посо-

бие. - М: Изд-во «Проспект», 2008. – 304 с.  
 

15. Інформаційні ресурси 
1.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/ Законодавство України 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/__1004Transportna.pdf
http://www.upma.kiev.ua/

