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1.1. Опис навчальної дисципліни  
Таблиця 1 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 
1 2 3 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

 

 

Для всіх спеціальностей 

НУВГП 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 5 

Загальна кількість  

годин – 90 

Семестр 

10 

 

Тижневих годин: – 6 

аудиторних – 2 

СРС – 4 години 

 

 

Рівень вищої освіти – 

магістерський 

Лекції 

16 год. 4 год. 

Практичні 

14 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 

самостійної роботи становить для денної форми навчання – 33% до 67%.  

 
2.Мета та завдання вивчення дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Транспортна логістика» є формування у 

студентів системи знань і розуміння концептуальних основ транспортної 

логістики, як інструменту ринкової економіки, теорії і практики розвитку 

цього напряму та набуття вмінь і навичок самостійної роботи при засвоєнні 

навчального матеріалу щодо новітніх методів управління системою доставки 

вантажів у сучасних умовах. 

Завдання дисципліни: набуття теоретичних знань з управління 

вантажопотоками; оволодіння навичками логістичного мислення з 

оптимізації вантажопотоків та розроблення логістичних систем і механізмів 

функціонування; опанування практичними методами скорочення витрат 

підприємств на переміщення матеріальних ресурсів; координація 

транспортного обслуговування споживачів за їх замовленнями. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сутність транспортної логістики та її основні завдання; концептуальні 

основи та сфери використання транспортної логістики; особливості 

транспортної продукції; критерії вибору видів транспорту. 

вміти: користуватися методами проведення логістичної оцінки видів 

транспорту; визначати раціональні маршрути постачання; оптимізувати 
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транспортні процеси під час змішаних перевезень; координувати транспортні 

і виробничі процеси; аналізувати вантажопотоки і розподіляти їх . 

Програма розрахована на студентів які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

Транспортна логістика 
 

Тема 1. Транспортна послуга, як основа транспортної логістики.  
Історія розвитку шляхів сполучення.  Загальна характеристика управління 

та структури транспорту. Транспортна послуга – поняття та суть. Суть та 

задачі транспортної логістики. 

 

Тема 2. Україна у світовій та європейській транспортно-логістичній 
системі.  

Світовий ринок транспортно-логістичних послуг. Європейські 

транспортні коридори і пан’європейські транспортні зони. Інтеграція України 

у світову та європейську транспортно-логістичні системи.  

 
Тема 3. Основні техніко-експлуатаційні показники перевізного 

процесу.  
Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобільного транспорту. 

Основні показники маршрутизації транспортних потоків. Характеристика 

техніко-експлуатаційних показників основних маршрутів руху.   

 
Тема 4. Організація транспортних перевезень вантажу. 
Планування вантажних перевезень. Порядок передавання вантажів 

транспорту. Документація на перевезення вантажів. 
 
Тема 5. Логістичні методи до підходу вибору виду транспортного 

засобу. 
Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту. Основні 

чинники, що впливають на вибір перевізника. Транспортні тарифи та правила 

їх застосування.  

 

Тема 6. Вибір шляхів і показники транспортної логістики.  
Вибір шляхів переміщення вантажопотоків. Побудова епюр 

вантажопотоків. Графіки роботи автомобілів на маятникових і кільцевих 

маршрутах.  
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Тема 7. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. 
Сутність та види транспортно-логістичних послуг. Організація 

транспортно-експедиційних послуг. Централізоване постачання вантажів. 

 

Тема 8. Транспортно-логістичне забезпечення зовнішньоекономічних 
угод. 

Сутність та регулювання міжнародних перевезень. Організація 

міжнародних перевезень вантажів. Базисні умови поставки товарів в 

міжнародному сполученні.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 

Назви змістових 

модулів і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Транспортна логістика 
Тема 1. Транспортна 

послуга, як основа 

транспортної логістики 

8 2  - - 6 10 - - - - 10 

Тема 2. Україна у світовій 

та європейській транспорт-

но-логістичній системі 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 3. Основні техніко-

експлуатаційні показники 

перевізного процесу 

12 2 2 - - 8 14 2 2 - - 10 

Тема 4. Організація 

транспортних перевезень 

вантажу 

12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 5. Логістичні методи 

до підходу вибору виду 

транспортного засобу 

12 2 2 - - 8 12 - 2   10 

Тема 6. Вибір шляхів і 

показники транспортної 

логістики 

12 2 2 - - 8 12 2 -   10 

Тема 7. Транспортно-

експедиційні логістичні 

послуги 

12 2 2 - - 8 12 - 2   10 

Тема 8. Транспортно-логіс-

тичне забезпечення зовні-

шньоекономічних угод 

12 2 2 - - 8 10 - -   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 16 14 - - 60 90 4 6 - - 80 
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Прод. табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього за курсом 90 16 14 - - 60 90 4 6 - - 80 

 
5.Теми практичних занять 

Таблиця 3 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  
форма  

навчання 

заочна 
 форма  

 навчання 
1 2 3 4 

 1. 
Тема 1. Розрахунок техніко-експлуатаційних 

показників маятникового маршруту 
4 2 

2. 
Тема 2. Розрахунок техніко-експлуатаційних 

показників кільцевого маршруту 
4 1 

3. 
Тема 3. Розрахунок роботи навантажувально-

розвантажувальних механізмів на вантажному 

пункті 

2 1 

 4. Тема 4. Вибір варіанту доставки вантажу 2 1 

5. 
Тема 5. Розробка графіків роботи транспортних 

засобів на маршруті 
2 1 

 Разом 14 6 

 

6. Самостійна робота 
Таблиця 4 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна  
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

 1. 
Тема 1. Транспортна послуга, як основа 

транспортної логістики 
6 10 

 2. 
Тема 2. Україна у світовій та європейській 

транспортно-логістичній системі 
6 10 

 3. 
Тема 3. Основні техніко-експлуатаційні показники 

перевізного процесу 
8 10 

 4. 
Тема 4. Організація транспортних перевезень 

вантажу 
8 10 

 5. 
Тема 5. Логістичні методи до підходу вибору виду 

транспортного засобу 
8 10 

 6. 
Тема 6. Вибір шляхів і показники транспортної 

логістики 
8 10 
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Прод. табл. 4 
1 2 3 4 

 7. 
Тема 7. Транспортно-експедиційні логістичні 

послуги 
8 10 

8 
Тема 8. Транспортно-логістичне забезпечення 

зовнішньоекономічних угод 
8 10 

 Разом 60 80 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.занять 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях 

 

7. Методи навчання   
 

Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні завдання, 

ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, провокаційні запитання. 

  

 

8. Методи контролю 
 

Основними методами контролю знань студентів є аналіз виконаних 

завдань, тестування, перевірка письмових завдань. Форма контролю – залік. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Залік виставляється у результаті поточного контролю. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 5 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

12 12 14 12 12 12 14 12 
Т1, Т2 … Т8 – теми змістових модулів 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Таблиця 6 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Транспортна 

логістика» включає: 

1. Конспект лекцій та практичних занять на паперових носіях. 

2. Конспект лекцій та практичних занять на електронних носіях. 

 
12. Рекомендована література 

 

Базова література  
1. І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В.В. Герасимчук. Транспортна логістика. 

Навчальний посібник. Київ, центр учбової літератури, 2009 рік., 220с. 

2. І.Г. Смирнова, Т.В. Косарева. Транспортна логістика. Навчальний 

посібник. Київ, центр учбової літератури, 2008 рік., 220с. 

3. Транспортная логисткика. Учебник для транспортных вузов / Под общей 
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редакцией проф. Л.Б. Миротина. М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512с.  

4. Крикавський Є.М. Логістика підприємства. Львів. Львівська політехніка, 

1996 – 378с.  

5. Савенко В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: Підручник. – 

К.: Арістей, 2006. – 256с. 

 
Допоміжна 

1. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року № 233/94 -

ВР// Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 51. – С. 447.  

2. Про автомобільний транспорт: Закон України від 23 лютого 2006 

року № 3492-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2006. – № 32. – ст.273. 

3. Интегрированная логистика накопительно-распределительных 

комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Учебник для 

транспортных вузов / Под. общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 

448с. 

4. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 148с.  

5. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: підручник. – Львів: НУ 

«Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» 

Інституту післядипломної освіти); «Інтелект-Захід», 2004. – 416с. 

6. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: 

Учебно-практическое пособие. – М.: Книжный мир, 2006. – 432с. 

7. Логистика автомобильного транспорта: Учеб. Пособие / В.С. 

Лукинский, В.И. Бережной и др. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368с. 

8. Смирнов И.Г. Выбор вида транспорта и перевозчика // Новый 

маркетинг. – 2003. – №1. – с. 4–57. 

9. Смирнов І.Г. Єврологістика: транспортні можливості для України 

(суспільно-географічна оцінка) // Економічна і соціальна географія. – 2003. – 

вип. 53. – с. 222-228. 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека ім. В. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/. 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/. 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/. 

4. Наукова бібліотека НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/novini?show_all=1. 

5. Електронний ресурс розміщення в цифровому репозиторії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/MySql/. 
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