
1. Код. ФП. 05. 
2. Назва. Транспортно-експедиторська діяльність. 
3. Тип. Нормативна. 
4. Рівень вищої освіти. 2. 
5. Рік навчання. 1. 
6. Семестр. 1. 
7. Кількість кредитів ЄКТС.6. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кучер О.О., ст. викладач. 
9. Результати навчання: Засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок з 
організації комплексного процесу переміщення вантажів; знання технологічних процесів 
виконання транспортно-експедиційних робіт та  методики вибору раціональної форми  
транспортно-експедиційного обслуговування; набуття навиків організації перевезення вантажів 
різними видами транспорту; організація приймання, накопичення, подрібнення, доробки, 
сортування, складування, зберігання вантажів; оформлення товарно-транспортної документації 
та забезпечення документообігу; проведення розрахунків з учасниками транспортного процесу; 
здійснення страхування вантажів та відповідальності. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Інфраструктура транспорту», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія ймовірності 
і математична статистика», «Дослідження операцій в транспортних системах», та інші 
дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності. 
12. Зміст: Регулювання транспортно-експедиторської діяльності. Організація транспортно-
експедиторського обслуговування. Транспортно-експедиторське обслуговування підготовки 
вантажів до транспортування. Транспортно-експедиторське обслуговування прийому  та 
передачі вантажів в процесі транспортування. Транспортно-експедиторське обслуговування 
процесу транспортування вантажів автомобільним транспортом. Особливості транспортно-
експедиторського обслуговування процесу доставки вантажів різними видами транспорту. 
Транспортно-експедиторське обслуговування  міжнародних автомобільних перевезень. 
Транспортно-експедиторське обслуговування транзитних  автомобільних перевезень. Технологія 
комплексного транспортно-експедиторського обслуговування підприємств і організацій. 
Технологія транспортно-експедиторського обслуговування населення.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сорока В.С., Гладковська О.О. Транспортно-експедиційна робота: навчальний посібник. – 
Рівне: НУВГП, 2013. – 347с.  
2. Нагорний Є.В., Черниш Н.Ю., Рибанов Г.Л. Основи транспортно-експедиційного 
обслуговування підприємств, організацій та населення. - Харків: ХНАДУ, 2002. – 106 с. 
3. Ю. Рудяк, О. Пироженко. Все об учете и организации транспортно-экспедиторской 
деятельности. – Харьков: Издательский дом «Фактор», 2005. – 392 с. 
4. Мірошніченко Л., Саприкін Г. Автомобільні перевезення: організація та облік / 3-є вид. перер. і 
доп. Харків: Фактор, 2004. ― 520 с. 
5. Нагорний Е.В., Павленко О.В. Електронний конспект лекцій з навчальної дисципліни“ 
Транспортно-експедиційна діяльність”. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 111 с. 
 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 30 год. лекцій, 30 год. 
практичних занять, 120 год. самостійної роботи. Разом - 180 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання. Українська. 
Завідувач кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                                     М.Є. Кристопчук 

Розробник: 
с.т. викладач                                                                                                           О.О. Кучер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index: ФП.05 

2.Tittle: Transport and forwarding activity. 

3. Type: Normative. 

4. The level of higher education. 2.  

5. Academic year. 1. 

6. Semester. 2. 

7. The number of credits. 6. 

8.Name of lecturer, academic degree, position. О.О. Kucher, senior teacher. 

9. Сontent: Regulation of transport and forwarding activity. Organization of forwarding services. 

Freight forwarding service for the preparation of goods for transportation. Freight forwarding service of 

reception and transfer of cargoes in the process of transportation. Freight forwarding service for the 

process of transportation of goods by road. Features of transport and forwarding service of the process 

of delivery of cargoes by different types of transport. Freight forwarding services international road 

transportation. Forwarding services for transit road transport. Technology of complex forwarding 

services of enterprises and organizations. Technology of transport and forwarding services of the 

population. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


