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Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Транспортноекспедиторська робота» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів спеціальності 275 - Транспортні технології (морський
транспорт).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні засади здійснення
транспортно-експедиторської роботи у системі доставки вантажів.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення даної дисципліни базується на
знаннях студентів, отриманих при опануванні наступних дисциплін: Вступ до
фаху, Загальний курс транспорту, Морські тарифи, фрахти, збори, Митні
операції у системі морських перевезень, Інформаційні системи та технології на
транспорті.
Отримані в процесі вивчення дисципліни знання є попередніми відносно
таких дисциплін, як: Загальний курс транспорту, Морські тарифи, фрахти,
збори, Митні операції у системі морських перевезень.
Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни
«Транспортноекспедиторська робота» є надання студентам знань з теоретичних положень і
методичного забезпечення процесів функціонування системи доставки вантажів
з урахуванням експедиторського обслуговування.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є
формування у студентів системи навиків визначення та структурування
процесів транспортно-експедиторського обслуговування вантажних перевезень.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
основні поняття при організації виконання транспортноекспедиторської роботи;
класифікацію транспортно-експедиторських послуг;
права, відповідальність і обов’язки сторін відповідно до
транспортно-експедиторської угоди;
сегменти ринку транспортно-експедиторських послуг і їх основні
характеристики;
напрямки діяльності транспортно-експедиторського підприємства;
міжнародні та національні організації у сфері надання транспортноекспедиторських послуг.
вміти:
- проаналізувати умови, перелік та рівень надання транспортноекспедиторських послуг;
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- проводити орієнтовні розрахунки перспективних вантажних потоків на
транспортній мережі;
- підготувати необхідний комплект документів для перевезення вантажів.
- складати транспортно-експедиторську угоду;
- структурувати зміст транспортно-експедиторських операцій;
- встановити сегменти ринку транспортно-експедиторських послуг і їх
основні характеристики.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1. Транспортно-експедиторська робота
Тема
1.
Основні
положення
здійснення
транспортноекспедиторського роботи
Основні поняття транспортно-експедиторської діяльності. Транспортноекспедиторська робота. Транспортно-експедиторська послуга. Основні функції
експедитора.
Тема 2. Класифікація транспортно-експедиторських послуг.
Експедиторські послуги, складські послуги, транспортні послуги,
організаційні послуги, інформаційні послуги.
Тема 3. Учасники транспортно-експедиторської роботи.
Організації, що надають послуги у процесі доставки вантажу. Перевізники.
Транспортно-експедиторські компанії. Агентські (брокерські компанії).
Транспортні і вантажні термінали, склади. Страхові компанії. Стивідорні
компанії. Тальманські компанії. Лізингові компанії. Логістичні компанії.
Тема 4. Міжнародні організації у транспортно-експедиторській сфері.
ФІАТА,
Асоціація
міжнародних
експедиторів
України,
УКРЗОВНІШТРАНС.
Тема 5. Транспортно-експедиторська угода.
Поняття транспортно-експедиторської угоди. Послуги за договором
транспортної експедиції. Організація перевезення вантажу за обраним
маршрутом. Укладення договору. Попередня підготовка вантажу до
перевезення. Отримання необхідних документів. Митні формальності.
Супроводження вантажу. Охорона вантажу. Відповідальність, права, обов’язки
експедитора, клієнта за договором транспортної експедиції.
Тема 6. Документи при організації системи доставки вантажів.
Транспортні документи. Комерційні документи. Митні документи.
Дозвільні документи. Транспортна документація на морському транспорті.
Коносамент. Функції коносаменту. Види коносаменту. Документація на різних
видах транспорту. Транспортно-експедиторські документи ФІАТА.
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3. Рекомендована література
Основна навчальна література.
Нормативні акти.
1.
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1
липня 2004 р. № 1955-IV // www.rada.gov.ua
2.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня
1991 р. № 959-XII // www.rada.gov.ua
Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові
книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).
1.
Плужников, К.И. Транспортное экспедирование /К.И.Плужников,
Ю.А. Чунтамова. –М.: ТРАНСЛИТ, 2006.
2.
Плужников К. И. Глобализация производства и распределения
транспортных услуг. Изд-во: ТрансЛит, 2008.
3.
Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное
обслуживание
/С.Э.Сханова, О.В.Попова, А.Э.Горев. –М.: Академия, 2005.
4.
Инкотермс 2010. Правила ICC по использованию национальных и
международных торговых терминов / Incoterms 2010: ICC Rules for the Use of
Domestic and International Trade Terms. – Изд-во: Инфотропик Медиа, 2010 г.
Навчально-методичні розробки, рекомендації, посібники,
матеріали, підготовлені науково-педагогічним складом кафедри.
1.
Питерская
В.М.
Оптимизация
тарифного
регулирования
таможенно-транспортной деятельности Украины / В.М.Питерская, А.В.Шахов
// Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірник
наукових праць. Випуск 14. – Одеса: ОНМУ, 2008. – С.183-195.
2.
Питерская В.М. Оптимизация технологических процессов в
деятельности таможенных органов / В.М. Питерская // Проблеми техніки:
Науково-виробничий журнал. Випуск 3. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С.7278.
3.
Питерская В.М. Методика управления рисками в таможеннотранспортной деятельности / В.М.Питерская // Наукові записки Міжнародного
гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Випуск 13. – Одеса: МГУ,
2008. – С.81-88.
4.
Питерская В.М. Методика транспортно-таможенного обеспечения
развития портов Украины / В.М. Питерская, А.В.Шахов // Вісник ОНМУ:
Збірник наукових праць. Випуск 26. – Одеса: ОНМУ, 2009. – С. 172-179.
5.
Питерская В.М. Управление рисками с учетом имитационного
моделирования процесса транспортировки груза через границу /
В.М.Питерская, В.Д.Гогунский // Методи та засоби управління розвитком
транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Одеса: ОНМУ,
2011. – С. 52-64.
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6.
Питерская В.М. О проблемах развития научно-технологических
парков в Украине / В.М.Питерская // Проблеми техніки: Науково-виробничий
журнал. Випуск 3. – Одеса: ФОП Кукош С.Н., 2012. – С.104-114.
7.
Питерская В.М. Об оценке влияния контролирующих процедур в
сфере государственного регулирования внешней торговли / В.М.Питерская,
В.П.Самойловская // Методи та засоби управління розвитком транспортних
систем: Збірник наукових праць. Випуск 1 (20). – Одеса: ОНМУ, 2013.
8.
12. Пітерська В.М. Роль митної служби у логістичному процесі
переміщення товарів / В.М.Пітерська // 61 науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу: Збірник тез доповідей. – Одеса: ОНМУ,
2008. – С. 31-32.
9.
Питерская В.М. Роль таможни в логистическом процессе
товародвижения / В.М.Питерская // Материали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні порти – проблеми та рішення». – Одеса:
ОНМУ, 2009. – С. 102-103.
10. Питерская В.М. Таможенно-транспортное обеспечение развития
портов Украины / В.М.Питерская, В.П.Самойловская // Материали ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні порти – проблеми та
рішення». – Одеса: ОНМУ, 2009. – С. 104-105.
11. Пітерська В.М. Аналіз сучасного стану транспортної системи
України / В.М.Пітерська // 63 науково-технічна конференція професорськовикладацького складу: Збірник тез доповідей. – Одеса: ОНМУ, 2010. – С. 87-89.
12. Пітерська В.М. Управління проектом розвитку транспортної
системи / В.М.Пітерська // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної
конференції «Управління проектами: стан та перспективи». – Миколаїв, 2011. –
С.245-247.
Додаткова навчальна література
Книжкові видання (підручники, навчальна посібники, наукові
книжки, кодекси, науково-практичні коментарі).
1.
Гончарук, О.В. Экономическая эффективность транспортнотехнологических систем /О.В. Гончарук. –М.: Наука, 1991.
2.
Городецкий, А.А.
Организация
транспортно-экспедиционного
обслуживания грузопотоков: логистический подход /А.А. Городецкий. –СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 2007.
3.
Карпова, В.В. Учет работы автотранспорта на предприятиях
различных форм собственности /В.В.Карпова, А.В.Карпов. –М.: Книга сервис,
2003.
4.
Кокин, А.С. Международная транспортная экспедиция /А.С.Кокин,
Г.А.Левиков. –М.: Дело, 2005.
5.
Милославская, С.В. Мультимодальные
и
интермодальные
перевозки /С.В.Милославская, К.И.Плужников: учеб. пособие. –М.:
Росконсульт, 2001.
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6.
Пашков, А.К. Складское
хозяйство
и
/А.К.Пашков, Ю.Н. Полярин. –М.: Академкнига, 2003.

складские

работы

Публікації у книжкових та періодичних виданнях (збірники статей,
журнальні статті, матеріали конференцій).
1.
Журнал «Транспорт і логістика». - Київ: Видавничий Дім «Коллегія
ХХI».
2.
Журнал «Дистрибуція і логістика». - Київ: «КВЕНТА».
3.
Журнал «Логістика». - Київ: Вид-во «Бізнес-центр».
4.
«Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем».
Збірник наукових праць, ОНМУ, Одеса.
5.
«Методи та засоби управління розвитком транспортних систем».
Збірник наукових праць, ОНМУ, Одеса.
Навчально-методичні розробки, рекомендації, посібники,
матеріали, підготовлені науково-педагогічним складом кафедри.
1.
Пітерська В.М. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортноекспедиторська робота». - Одеса: ОНМУ, 2013.
6. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Успішність навчання студентів забезпечується шляхом реалізації
контрольних заходів. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий
контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять
і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних тем навчальної
програми, а також до виконання конкретних завдань.
Форми проведення поточного контролю:
- опитування студентів під час проведення практичних занять;
- проведення контрольних робіт;
- проведення тестів з залученням спеціальних комп’ютерних програм;
- заслуховування доповідей;
- вирішення задач;
- оцінювання дій під час проведення навчань;
- оцінювання вирішення практичних завдань;
- перевірка виконаних індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів
навчання студентів після завершення вивчення дисципліни.
Форма проведення підсумкового контролю – залік.
7. Засоби діагностики успішності навчання
Засобами діагностики успішності навчання є опитування студентів під
час практичних занять; поточна оцінка завдань, які виконуються під час
практичних занять; оцінка письмових контрольних робіт, комп’ютерне
тестування знань та вмінь.

