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Харків 



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 

Основні поняття, цілі та задачі транспортної логістики. Поняття та основні види транспорту. 

Найбільш поширенні класифікації транспорту. Переваги та недоліки різних видів транспорту. 

Історія розвитку різних видів транспорту. Передумови розвитку інтегрованого управління в різних 

сферах логістики. Взаємозв’язок концепції «Supply Chain Management» (SCM) з концепцією 

інтегрованої логістики та операційним менеджментом у глобальному масштабі.  

 

Тема 2. Основні транспортно-логістичні концепції 

Логістичні концепціїї та основні їх принципи, логістична концепція точно-вчасно, 

планування потреб в матеріалах, ресурсах, концепція інтегрованої логістики та управління якістю. 

Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія транспорту. Сучасні системи та 

транспортно-логістичні показники.  

 

Тема 3. Особливості використання різних видів транспорту для здійснення вантажних 

перевезень.  

Особливості організації лінійних та трампових перевезень. Характеристика морських 

транспортних засобів в залежності від їх призначення. Ознайомлення зі структурою основних 

документів, що необхідні при укладанні договорів на перевезення вантажів морським 

транспортом. Особливості організації перевезень залізничним транспортом.  Особливості 

організації перевезень автомобільним транспортом. Особливості організації перевезень 

повітряним транспортом. Особливості використання трубопровідного транспорту.   

 

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

Мультимодальні, інтермодальні, унімодальні, амодальні, змішані перевезення вантажів, 

оператор змішаного перевезення, огляд основних учасників.  Міжнародні організації, які 

контролюють виконання вантажних перевезень. Нормативні документи, що регламентують 

міжнародні транспортні перевезення. 

 

Розділ 2. Організація міжнародних транспортних перевевезень   

Тема 5. Управління організацією процесів транспортних перевезень. 

 Розгляд сукупності внутрішньо узгоджених, взаємопов'язаних, соціально однорідних 

транспортних засобів, з допомогою яких забезпечується організуючий і стабілізуючий вплив на 

виконання основних завдань в перевезеннях, відображає структуру і складає єдину цілісну 

транспортну систему. Особливості укладення довгострокових договорів про організацію 

перевезень. Маршрутизація перевезень з місць навантаження. Ефективність маршрутизації. 

Основні показники маршрутизації. Підготовка та приймання вантажу до перевезення. 

 

Тема 6. Міжнародні транспортні коридори 

Поняття, види транспортних коридорів. Чинники, які визначають втрати транзитних 

вантажопотоків та потребують вирішення на загальнодержавному рівні та корінного 

реформування транспортної сфери в цілому. Інтеграція транспортної системи України до 

транс’європейської транспортної мережі шляхом приведення її у відповідність до норм і стандартів 

ЄС, ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків, залучення 

транзитних потоків країн Європи та Азії через територію України є найбільш ефективним шляхом 



розвитку українського транспортно-дорожнього комплексу. 

 

Тема 7. Світові тенденції на ринку транспортних послуг. 

Загальні відомості про транспортні послуги.  Характеристика договору про надання послуг. 

Види перевезень та їх правове регулювання. Загальні засади транспортного експедирування. 

Тенденції розвитку світової транспортної системи.  

 

Тема 8.  Інтеграція транспортної системи України в європейську та світову транспортну 

систему. Потенціал розвитку транспортної системи України.  

 Сучасний стан транспорту України. Оцінка потенціалу транспортної системи України. 

Розвиток ефективного функціонування транспорту України в умовах інтеграційних зрушень до 

ЄС. Завдання забезпечення зростання ефективності функціонування транспортної системи.  

 

Дистанційний курс «Транспортна логістика», укладач Зайцева А.С., а саме плани 

практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи, Питання, задачі, завдання або 

кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для 

контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих 

знань і вмінь з навчальної дисципліни, завдання письмових екзаменаційних  робіт, розміщено : 

Режим доступу : https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5779  
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