
 

(Ф 21.01 - 03) 
 Силабус навчальної дисципліни 

«ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ» 
 

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на повітряному        

                               транспорті) 

Галузь знань:     27 Транспорт 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового  

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Закономірності, напрямки, особливості, процеси  та зміст 

транспортно-експедиційного обслуговування мультимодальних 

перевезень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на набуття студентами системи глибоких, 

спеціальних знань про закономірності, напрямки, особливості, 

види, механізми та процеси транспортно-експедиційного 

обслуговування мультимодальних перевезень.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати інформаційні джерела, критикувати, 

дискутувати, робити висновки за обраною темою на  рідній та 

іноземній мові; 

- представляти результати аналізу чи дослідження  у 

друкованій чи іншій формі іноземною чи рідною мовою. 

Перекладати терміни, реферат  та анотацію на іноземну мову; 

- розробляти, організувати та реалізувати проект по 

актуальній темі дослідження у сфері транспортних технологій. 

Розподіляти завдання між виконавцями та визначати терміни 

виконання; 

- виконувати наукові дослідження для розробки оптимальних 

умов функціонування транспортних систем та вдосконалення 

транспортних технологій; 

- обґрунтовувати доцільність застосування сучасних 

технологій транспортно-експедиторського обслуговування; 

- розробляти і досліджувати вплив митних процедур на 

ефективність транспортних технологій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Фахові компетентності: 

Здатність використання сучасних технологій транспортно-

експедиторської діяльності. 

  Здатність дослідження і управління рухом транспортних засобів  

(суден). 

  Здатність врахування впливу митних особливостей при 

формуванні транспортних технологій.  



 Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи 

звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області транспортних 

технологій, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

Навчальна логістика   Роль  транспортно-експедиторської  діяльності  у перевізному 

процесі. Теоретично-методологічні аспекти та практичний 

інструментарій управління транспортно-експедиторською 

діяльністю. Сутність та цільове спрямування транспортно-

експедиторської діяльності. Логістичний підхід до управління 

транспортно-експедиторською діяльністю. Логістична  

транспортно-експедиторська  система. Митні платежі (мита і 

збори) в умовах різних режимів матеріальних потоків. Основні 

методи оцінки ефективності роботи транспортно-

експедиторських послуг на підприємстві. Процес транспортно-

експедиторського  обслуговування підприємства. Оператор 

мультимодальних перевезень. Вітчизняний  і  світовий  досвід  

розвитку транспортно-експедиторської діяльності. 

Нормативно-правова  база  транспортно-експедиторської 

діяльності. Організаційні  та консультаційно-аналітичні операції, 

інформаційне обслуговування. Класифікація  транспортно-

експедиторського обслуговування. Методологія  оцінювання  

рівня  розвитку  транспортно - експедиційних послуг підприємства 

Порядок надання транспортно-експедиторських послуг.   

Умови поставки товару. Транспортне обслуговування в  

логістичних системах.  

Види занять: лекції; практичні заняття.  

Методи навчання: offline-серія лекцій, практичних занять; 

інформаційно-повідомлювальний, пояснювально-ілюстративний, 

інструктивно-практичний, пояснювально-спонукальний; 

виконавський, продуктивно-практичний, частково-пошуковий, 

пошуковий. 

Форми навчання: очна /дистанційна. 

Пререквізити «Логістика», «Взаємодія видів транспорту», «Управління 

ланцюгом постачань», «Економіка транспорту» 

Пореквізити «Управління ризиками мультимодальних перевезень»,«Управління 

безпекою транспортно-логістичних систем» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Транспортно-експедиторська діяльність: методичні рекомендації 

до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 

7/8.100403 "Організація перевезень і управління на транспорті 

(повітряному)"/ МОН; Національний авіаційний університет; 

Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., уклад.  – Київ: НАУ-

друк, 2009. – 40 с. 

 2. Плужников К. И., Чунтомова Ю. А.Правовое регулирование 

транспортно-экспедиторской деятельности: учебное пособие.  –

 Москва: ТрансЛит, 2007. – 128 с.  

  3. Kucheruk Galina, Bozhok Anastasiia Factors of logistics and 

forwarding service formation and development/ State Economic and 

Technological University of Transport, Kyiv, Ukraine.//  

Вісник Національного Авіаційного Університету – 2016. – 67: 2. 

4. Корнилова Т. Внедрение технологий электронной обработки 

грузов по технологии IATA e-freight в Украине: проблемы и 
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Фото за 

бажанням 

перспективы.  Головний документ: Транспорт: Информационно-

аналитический журнал – Киев, 2014. – : № 13. – С. 65-68.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Ресурсний центр (аудиторія № 309, навчальний корпус № 2). 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет   

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Семестровий контроль: 

Форми поточного контролю: усне опитування  

Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота  

Форми підсумкового контролю: залік            

 

Кафедра Організації авіаційних робіт і послуг 

Факультет Транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач(і) ЯНЧУК МАРИНА БОРИСІВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: д.е.н. 

Профайл викладача: ttps://scholar.google.com.ua 

/citations?user =iZl4BAEAAAAJ&hl=ru 

Тел.: (095)7535442 

 E-mail: mega-luc@ukr.net 

Робоче місце: 2.312а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну  

 


