
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ 

Кафедра транспортних технологій 

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Лектор  д.т.н., професорка Шраменко Наталія Юріївна, 

к.т.н., доцент Соларьов Олександр Олексійович 

Семестр 7 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Кількість кредитів 5,0 

Форми контролю Залік 

Аудиторні години 60 годин (30 год лекцій, 30 год практичних) 

 

Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: «Організація транспортно-експедиторської 

діяльності» є набуття майбутніми фахівцями з транспортних технологій на автомобільному 

транспорті практичними навичками, направленими на забезпечення максимально 

ефективного використання транспортних засобів та допоміжної інфраструктури за 

допомогою програмного забезпечення. 

Завдання освітнього компонента: «Організація транспортно-експедиторської 

діяльності» є набуття глибоких знань та формування системи теоретичних основ 

транспортного та експедиторського обслуговування з урахуванням технічних, технологічних, 

економічних і правових аспектів та практичного застосування методів організації та 

технології супроводження вантажів протягом усього шляху слідування «від дверей до 

дверей». 

У результаті вивчення курсу освітнього компонента здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: нормативно-правову базу транспортно-експедиторської діяльності, порядок 

надання транспортно-експедиторських послуг, умови поставки товару. 

вміти: організовувати транспортне забезпечення перевезень, організовувати доставку 

вантажів за призначенням у міжнародному сполученні, організовувати розрахунки за 

перевезення вантажів. 

Після вивчення освітнього компонента «Система "Водій-машина-середовище"»  

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Знати основні відомості про значення, роль, задачі транспортно-експедиторської 

діяльності. 

ДРН 2. Засвоїти основні класифікаційні ознаки та загальні принципи функціонування 

основних учасників. Знати методи сучасного транспортно-експедиційного обслуговування. 

ДРН 3. Знати зміст і порядок виконання транспортно-експедиційної роботи на транспорті. 

ДРН 4. Знати систему документообігу при здійсненні транспортно-експедиційного 

обслуговування. Вміти аналізувати результати розрахунку транспортних витрат. 

ДРН 5. Знати стан транспортно-експедиторської діяльності за кордоном Вміти 

використовувати організаційно-правові основи побудови транспортно-логістичних схем 

доставки, правове регулювання перевезень. 

 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи за індивідуальними завданнями. Тестування 

(опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 

 

Тематика лекційних занять: 



1. Роль транспортно-експедиторської діяльності у перевізному процесі.  

2. Вітчизняний і світовий досвід розвитку транспортно-експедиторської діяльності.  

3. Класифікація і характеристика транспортно-експедиційних послуг населення. 

4. Нормативно-правова база транспортно-експедиторської діяльності.  

5. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг.  

7. Транспортне забезпечення перевезень.  

8. Доставка вантажів за призначенням у міжнародному сполученні.  

9. Структура мережі транспортно-експедиційного обслуговування населення. 

10. Види державного контролю при міжнародних перевезеннях вантажів. 

 

Тематика практичних занять: 

1. Нормативно-правова база транспортно-експедиторської діяльності.  

2. Класифікація транспортно-експедиторського обслуговування. 

3. Умови поставки товару. 

4. Види державного контролю при міжнародних перевезеннях вантажів.  

5. Класифікація транспортно-експедиторського обслуговування. 

6. Облік договорів та замовлень з транспортного обслуговування, подорожніх листів 

використанням інформаційного забезпечення «jSolutions – Автотранспорт». 

7. Оформлення транспортної документації із використанням інформаційного 

забезпечення. 

8. Планування, облік і аналіз роботи підприємств транспортно-експедиційного 

обслуговування. 

9. Розрахунки за перевезення вантажів.  

10. Умови поставки товару.  
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