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1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Транспортна логістика 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Логістика» 

Семестр 2 

Факультет Менеджменту 

Курс 1 

Анотація курсу Логістика є інструментом ефективного менеджменту в кожній галузі 

економіки. Об’єктом вивчення курсу «Ттранспортна логістика»  є 

транспортні потоки у всіх сферах діяльності, а предмет – їхня логістична 

організація, управління і вдосконалення.  

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=549 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Новак І.М., д.е.н., професор  https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-

kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/inna-mikolaivna-novak.html 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інтитутська,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма «Менеджмент» 
https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/menedzhment/magistr/logistika/
2021/opp-magistr-z-logistiki.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

- Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття 

рішень; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді; 

- вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

- Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальшу напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

- здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;  

- здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  

- здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;  

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

- Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

- планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління логістикою в організаціях; 

- вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення логістичної діяльності організації 

 



(підрозділу). 

3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 135; 

Кількість кредитів – 4,5; 

Кількість лекційних годин – 30 год. 

Кількість практичних занять – 30 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 75 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Тематичні, проблемні лекції; практичні і семінарські заняття із 

проведенням презентацій, дискусій, круглих столів; інтерактивні заняття; 

індивідуальні заняття із підготовкою рефератів, есе; консультації з 

викладачами; самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої 

рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через 

електронне модульне середовище навчального процесу Moodle. 

Мета та завдання Мета курсу (інтегральна компетентність): здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми транспортної логістики, які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 

логістичного менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Завданням вивчення дисципліни «Транспортна логістика» є  вивчення 

теоретичних основ та набуття практичних навичок, щодо: 

‒ розвитку транспортної логістики в Україні; 

‒ недоліків і переваг всіх видів транспорту; 

‒ складання маршрутів руху; 

‒ вибору перевізника; 

‒ транспортних тарифів і штрафів; 

‒ укладання договорів на перевезення вантажів; 

‒ оформлення документацій на перевезення вантажів. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Україна у світовій та європейській транспортно- логістичній системі 

Тема 2 Формування ринку транспортно - логістичних послуг в Україні 

Тема 3 Розвиток транспортної логістики в Україні 

Тема 4 Організація транспортування 

Тема 5 Вибір виду транспорту і перевізника 

Тема 6 Складання маршрутів руху транспорту 

Тема 7 Транспортні тарифи і правила їх використання 

Тема 8 Документація на перевезення вантажів 

5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

Методи контролю Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове 

опитування; поточний модульний контроль; презентація есе, рефератів; 

екзамен. 

http://mkr/


Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

 

6 .Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

екзамен 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

8 8 8 10 9 9 9 9 

 

 

 

7.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf

