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Опис 

Мета дисципліни: формування у студентів наукових і 

професійних знань в сфері організації процесів та систем 

транспортних перевезень, правового регулювання, технічного та 

комерційного забезпечення організації процесів та систем 

транспортних перевезень; набуття практичних навичок щодо вибору 

перевізників та оцінки економічної ефективності організації 

процесів та систем транспортних перевезень. 
Очікувані результати навчання. Студент, який успішно 

завершив вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, 

проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом. 

ЗК5. Здатність до усної та письмової загальної комунікації 

державною та іноземними мовами. 

ЗК6. Здатність до використання сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і 

спеціального призначення. 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з 

різних джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків 

(рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, 

забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та 

міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння 

чинників, які справляють позитивний чи негативний вплив на 

спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних 

груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) 

на засадах цінування різноманітності та 
мультикультурності та поваги до них. 
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 ЗК10. Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему 

організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом 

лідера з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу. 

ЗК11. Здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, діяти соціально відповідально і 

свідомо. 

ЗК12. Вміння використовувати набуті знання, розуміти 

предметну область та професію на практиці, бути відкритим до 

застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. 
 

- формування наступних фахових компетентностей: 

 

ФК1. Здатність виокремлювати закономірності, характерні 

ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості 

реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів. 

ФК2. Розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, 

технологій і методів у сфері міжнародних економічних відносин з 

урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання 

щодо функціонування та розвитку МЕВ. 

ФК3. Розуміння сутності й особливостей функціонування 

середовища міжнародних економічних відносин та моделей 

економічного розвитку. 

ФК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм 

МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного 

середовища та вміти адаптуватися до них. 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК7. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії 

та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

ФК11. Здатність застосовувати базові знання у сфері 

міжнародних економічних відносин з використанням нормативно- 

розпорядчих документів, довідкових матеріалів. 

ФК13. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і 

письмову комунікацію державною та іноземними мовами. 

ФК15. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень 

знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній 

діяльності. 

Загальні результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів: 

ПРН1. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та 

постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, у 

тому числі в сфері міжнародної логістики та митної справи, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін. 
ПРН2.   Мислити   креативно   та   критично,   мати   навички 



таймменеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей. 

ПРН3. Демонструвати навички письмової та усної комунікації 

державною та іноземними мовами, фахово використовувати 

економічну термінологію. 

ПРН4. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, програмні пакети загального і спеціального призначення. 

ПРН5. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати 

методології дослідження; виявляти, окреслювати та формалізувати 

проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 

процеси та явища у світовому господарстві (у тому числі міжнародної 

логістики та митної справи); формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища. 

ПРН7. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути 

критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на 

спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних 

груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності, 

мультикультурності та поваги до них. 

ПРН8. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

ПРН9. Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, у тому 

числі в сфері міжнародної логістики та митної справи, працювати в 

проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, 

діяти соціально-відповідально та свідомо. 

ПРН10. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну 

область та професію на практиці, бути відкритим до застосування 

знань з урахуванням конкретних ситуацій. 

ПРН11. Демонструвати знання та навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних 

відносин, у тому числі, міжнародної логістики та митної справи, 

враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову 

комунікацію державною та іноземними мовами. 

ПРН13. Визначати причини, типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на 

міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 

ПРН14. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних 

систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати результативність їх функціонування. 

ПРН15. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

ПРН16. Розуміти та застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин, 

міжнародної логістики та митної справи. 



ПРН18. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно- 

аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи 

обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати результати 

оцінювання, підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з 

адаптації до змін міжнародного середовища. 

ПРН20. Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, 

концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних 

економічних відносин, зокрема: міжнародної логістики та митної 

справи. 

ПРН21. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих 

сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання 

міжнародної торгівлі. 

ПРН25. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя 

для здобування знань, з метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теоретичні основи транспортної логістики. 

Тема 1. Основні поняття, цілі та завдання транспортної логістики. 

Місце і роль транспортної логістики в організації процесів та систем 

транспортних перевезень.  

Тема 2. Основні транспортно-логістичні концепції 

Тема 3. Особливості використання різних видів транспорту для 

здійснення вантажних перевезень.  

Тема 4. Визначення міжнародних перевезень, їх види та учасники.  

 

Розділ 2. Інтеграція України у світовий та європейський 

транспортно-логістичний простір 

Тема 5. Управління організацією процесів транспортних перевезень. 

Тема 6. Міжнародні транспортні коридори. 

Тема 7. Світові тенденції на ринку транспортних послуг. 

Тема 8.  Інтеграція транспортної системи України в 

європейську та світову транспортну систему. 

Потенціал розвитку транспортної системи України.  

 

Теми практичних занять. 

Тема 1. Роль транспортної логістики в організації 

процесу перевезень. 

Тема 2.Переваги та недоліки логістичних концепцій в 

ході їх                   дотримання. 

Тема 3. Заповнення основних документів для здійснення 

вантажних перевезеннь різними видами транспорту.  

Тема 4.  Міжнародні перевезення: підгрунтя для 

здійснення, розрахунов тарифів за видами транспорту 

Тема 5. Існуючі характеристики вантажів та 

класифікаційні ознаки вантажних перевезень. 

Тема 6. Основні аспекти вибору виду транспорту в 

системі МТК.  
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Тема 7. Побудова світової транспортно-логістичної 

системи. 

Тема 8.  Складання маршрутних схем. Планування 

доставки до різних країн з України. 

 

Теми семінарських занять. 

Тема 1. Теоретичні основи транспортної логістики. 

Тема 2. Відмінні риси основних транспортно-логістичні 

концепцій. 

Тема 3. Особливості підготовки вантажу для перевезеннь 

різними видами транспорту: особливості використання, обмеження.  

Тема 4. Різновиди міжнародних транспортних перевезень: 

переваги та недоліки. 

Тема 5. Роль логістичного сервісу при транспортуванні вантажів. 

Тема 6. Використання та залучність МТК України в 

міжнародноу товарообігу. 

Тема 7. Розвиток транспортної логістики в різних країнах світу. 

                                                     Тема 8. Перспективи розвитку транспортної системи України. 

Завдання для самостійної роботи 

1. За темами 1, 2 та 3. Написати есе – доповідь, розглянувши 

питання який вид транспорту є провідним у сфері транспортної 

логістики, яку роль обраний вид транспорту відіграє у забезпеченні 

функціонування транспортної системи. 

2. За темами 4, 5 та 6. 

Написати письмову роботу (реферат), в якій описати логістичні 

процеси доставки вантажів та описати оптимальний склад учасників 

логістичного забезпечення доставки вантажів. 

3. За темами 7, 8. 

Написати есе - ваше власне розуміння до визначення плати за 

транспортні послуги, логістичних послуг. Вигадати маршрут та 

розрахувати тарифи за перевезення вантажів. Описати основні вимоги 

до підвищення ефективності логістичних процесів у світовій 

економіці. 

4. Практичне завдання. На прикладі двох країн, які мають 

торговельні взаємовідносини (на Ваш вибір), описати місце і роль 

транспортної логістики. В роботі використати ілюстраційний матеріал 

запропонувати шляхи оптимізації доставки вантажів. 

Виконання контрольної роботи. 

Тема контрольної роботи обирається за варіантом. 

 

Методи контролю результатів навчання: 2 курс 

                                                                   Залік – 4 семестр. 

Мова викладання:  українська.  


