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Наприклад: вміння запроектувати маршрут руху автотранспортних засобів 

підприємства з врахуванням локального  вантажопотоку обумовлює здатність 

запроектувати оптимальний маршрут руху автотранспорту без руйнування 

конструктивних елементів автомобільної дороги.  

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: «Загальний курс шляхів сполучення», 

«Проектування автомобільних доріг та аеродромів». 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- основні етапи розвитку транспортно-експедиційного обслуговування  

підприємств та населення на Україні і за кордоном; методику вибору 

раціональної форми організації транспортно-експедиційного обслуговування 

підприємств і організацій; особливості функціонування служб транспортного 

сервісу в ринкових умовах; 

- теоретичні положення основних категорій логістики в транспорті та 

виробництві; теоретичні  положення, основні категорії логістики на 

виробництві; принципи побудови структурних та функціональних схем в 

транспортній логістиці; принципи прокладання автомобільної дороги з 

урахуванням логістичних схем; 

 

володіти: 

- методологічними і практичними основами розробки  оптимальних маршрутів 

переміщення пасажирів та вантажів; 

- методами розрахунків транспортних та пасажирських потоків; 

- методами розрахунку оптимального парку рухомого складу транспортних 

організацій; 

 

вміти: 

- аналізувати різні форми транспортно-експедиційного обслуговування; 

- планувати облік і аналіз роботи підприємств транспортно-експедиційного 

обслуговування населення;  

- визначати потреби населення у транспортно-експедиційному обслуговуванні; 

- моделювати транспортні логістичні системи;  
- оптимізувати розміщення товарів на складі;  
- вирішувати можливості скорочення переміщень на складі та у транспортному 

процесі; визначати розміри технологічних зон складу; визначати розміри 

складу;  
- розробляти маршрути, складати графіки доставки товарів, вантажів та 

пасажирів 
 

 
 

 

 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 

лабора-

торні 

самос-

тійна 

Частина І. Транспортно-експедиційна діяльність 

1.1 
Стан і розвиток транспортно-експедиційного 

обслуговування підприємств і організацій 
4 2  6 

1.2 
Форми і види транспортно-експедиційного 

обслуговування 
2 2 

 6 

1.3 
Підприємства транспортно-експедиційного 

обслуговування 
2 4 

 6 

1.4 
Технологічний процес транспортно-експедиційного 

обслуговування 
2 4 

 6 

1.5 
Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств 

та організацій 
4 2 

 6 

1.6 Транспортно-експедиційне обслуговування населення 4 4  6 

Всього за частиною І: 18 18  24 

Частина ІІ. Транспортні логістичні системи 

2.1 Логістика транспортно-виробничих процесів 2 2  11 

2.2 
Оптимізація матеріальних потоків у транспортному 

будівництві 
2 2  10 

2.3 Організація виробничого процесу у часі 2 2  11 

2.4 Фактори і тенденції у розвитку логістики 2 2  10 

2.5 Організація логістичного управління 2 2  10 

2.6 Види логістики 2 2  11 

2.7 Логістика виробничих процесів 2 2  10 

2.8 
Оптимізація матеріальних потоків у транспортному 

будівництві 
4 4  10 

 Всього за частиною ІІ: 18 18  84 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання заліку/іспиту за навчальною 

дисципліною «Проектування транспортно-експедиційної діяльності та 

логістичних систем» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Частина І. Транспортно-експедиційна діяльність 

Професійна активність на лекційних заняттях прот. сем - 2 

Професійна активність на практичних заняттях прот. сем - 2 

Повнота та оформлення  особистого конспекту 

лекцій 
1 - 

2 

Доповіді (максимально 2  бали) 1 - 2 

Підготовка доповідей з використанням презентації 

(2х5 балів) 
2 - 

10 

Поточний контроль (3*15 балів) 3 15 45 

Виконання розрахунково-графічної роботи 1 10 20 



Підсумковий контроль 1 30 17 

Всього за частиною І:  60 100 

Частина ІІ. Транспортні логістичні системи 

Професійна активність на лекційних заняттях прот. сем - 3 

Професійна активність на практичних заняттях прот. сем - 2 

Повнота та оформлення  особистого конспекту 

лекцій 
1 1 

2 

Доповіді (максимально 2*4 бали) 2 2 8 

Поточний контроль (9*5 бали) 3 27 45 

Складання іспиту 1 30 40 

Всього за частиною ІІ:  60 100 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо курсового проекту складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

1 2 3 4 

Частина ІІ. Транспортні логістичні системи 

Самостійність виконання курсового проекту прот. сем  7 

Поточний контроль (2х5 балів) 2 10 10 

Творчий підхід до виконання курсового проекту прот. сем  8 

Відповідність графіку виконання курсового проекту прот. сем  5 

Оформлення розрахунково-пояснювальної записки 2 5 10 

Оформлення креслення 2 5 10 

Захист курсового проекту 1 40 50 

Всього за курсовим проектом частини ІІ:  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання:  

- у частині І: розрахунково-графічної роботи; 

- у частині ІІ: курсового проекту.  

 

Розрахунково-графічна робота у частині І на тему «Визначення потреб 

населення у транспортних послугах» складається з методики розрахунку 

пасажиропотоку міського автобусного маршруту, що є характеристикою 

транспортної забезпеченості. Для досліджень використовується візуальний метод. 

Розрахунково-графічна робота складається з пояснювальної записки (20-30 сторінок, 

формат А-4). Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної 

роботи представлені в методичних вказівках [1]. 

 

Курсовий проект у частині ІІ на тему «Проектування оптимального варіанту 

транспортної мережі» складається з проектування маршрутної мережі і 

пасажиропотоків, розрахунку ремонтної бази громадського пасажирського 

транспорту на прикладі локальних міських умов. Курсовий проект складається з 

двох частин: пояснювальної записки (20-30 сторінок, формат А-4) та креслення 



(формат А-1). Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту 

представлені в методичних вказівках [2]. 

 

Три рази за семестр проводяться експрес контроль знань – аудиторна 

контрольна робота, що складається з 5 питань, наприклад 

1. Технологічний процес комплексного еталонного транспортно-експедиційного 

обслуговування. 

2. Методика вибору раціональної форми організації транспортно-експедиційного 

обслуговування підприємств і організацій. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь-

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем. 
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