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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

У ринкових умовах господарювання особливе значення має концеп-
ція логістики в забезпеченні потреби в транспортних послугах.  

Транспортні підприємства значним чином впливають на ритм і на-
дійність роботи логістичних систем. Як елемент логістичної системи 
транспорт виконує такі основні логістичні функції: 

• формування господарчих зв’язків; 
• прогнозування потреби в перевезеннях; 
• здійснення поставок товарів і вантажів; 
• здійснення додаткових необхідних операцій з підготовки, паку-

вання, зберігання, завантаження та оформлення вантажів. 
Актуальність проблем управління та оптимізації роботи транспорту 

підтверджується тим, що понад 40 % витрат на логістику пов’язані з 
транспортними витратами. 

Проблеми транспортної логістики висвітлюються у працях 
В. К. Губенка, В. В. Зирянова, Х. Крампе, Є. В. Криковського, 
О. Б. Малікова, А. А. Смєхова, А. М. Гаджинського, Л. Б. Міротіна та ін. 
Більшість із них пов’язана з оптимізацією роботи транспорту в логісти-
чних системах з внутрішнім перевезенням і взаємодією роботи транспо-
ртних засобів у логістичних системах. 

Актуальність вивчення логістики зумовлена, з одного боку, тим, що 
наявні нині системи постачання, виробництва та збуту продукції не за-
довольняють ринковий попит. Найважливішим для стабілізації економі-
ки України і створення нової економічної системи є встанов-лення та 
оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. 
Проте інтерес до логістики пояснюється не тільки новим для вітчизняної 
економіки і незвичним терміном “логістика”, а, головне, вражаючими 
результатами, отриманими завдяки застосуванню логістичного підходу в 
країнах з розвиненою ринковою економікою.  

Отже, в Україні виникла потреба в спеціалістах, які володіють знан-
нями з цього напряму та вміють використовувати різні методи оптиміза-
ції щодо закупівлі товарів, управління їх запасами, транспортування та 
складування товарів, моделювання логістичних систем і використання 
сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій при проектуванні ін-
тегрованих логістичних ланок.  

Програма курсу “Транспортна логістика” відображає специфіку фун-
кціонування підприємств України в сучасних умовах господарювання та 
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опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок для са-
мостійної роботи. 

Мета вивчення дисципліни “Транспортна логістика” — сформувати у 
майбутніх спеціалістів системні знання і розуміння концептуальних ос-
нов транспортної логістики, теорії та практики розвитку цього напряму і 
набуття навичок самостійної роботи при засвоєнні навчального матеріа-
лу щодо новітніх методів управління системою доставки товарів у су-
часних умовах. 

Предметом вивчення курсу є загальні закономірності розвитку 
транспортної логістичної системи, особливості та тенденції управління і 
оптимізації роботи транспорту як елемента логістичної системи і 
пов’язаних з їх обслуговуванням витрат. 

Об’єкт вивчення курсу — процеси планування, контролю та управ-
ління транспортуванням, раціоналізація товароруху, еконо- 
мічна ефективність логістики. 

Методика викладання дисципліни поєднує різноманітні методи на-
вчання та активізації, які дають можливість комплексно засвоїти знання 
та набути всебічних практичних навичок. 

Вивчення курсу “Транспортна логістика” базується на загальних 
знаннях економічної теорії й взаємопов’язане з такими дисциплінами, як 
“Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, “Вища матема-
тика”, “Статистика”, “Бухгалтерський облік”, “Товарознавство продово-
льчих і непродовольчих товарів”, “Основи підприємництва”, “Марке-
тинг”, “Менеджмент”, “Комп’ютерна техніка”, “Інформатика”. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ТРАНСПОРТНА  ЛОГІСТИКА” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Вступ 
2 Поняття і сутність логістики. Вплив логістики на транспорт.  

Поняття і сутність транспортної логістики 
3 Системи доставки товарів 
4 Нові логістичні системи збору і розподілу вантажів 
5 Організація і управління перевезенням товарів.  

Системи перевезень 
6 Логістичний сервіс при транспортуванні 
7 Економічна ефективність транспортної логістики 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“ТРАНСПОРТНА  ЛОГІСТИКА” 

Тема  1 .  Вступ 

Предмет дисципліни “Транспортна логістика”, її роль у підготовці 
спеціалістів. Теоретичні та методичні основи курсу, зв’язок з дисциплі-
нами: “Маркетинг”, “Комерційна діяльність підприємств”, “Основи під-
приємництва”, “Економіка підприємства”, “Зовнішньо-економічна дія-
льність підприємства”, “Менеджмент підприємства”, “Основи права”, 
“Правове регулювання діяльності підприємств”. Завдання вивчення кур-
су “Транспортна логістика” та особливості їх вирішення в умовах вхо-
дження України в ринкові відносини. Тематична структура і послідов-
ність вивчення курсу “Транспортна логістика”. Співвідношення видів 
занять. Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни, індивіду-
альна робота зі студентами, форми їх контролю. Інформаційне та мето-
дичне забезпечення дисципліни, застосування ПЕОМ і технологічних 
засобів у навчальному процесі. 

Література [6; 8; 14; 18; 19] 

Тема  2 .  Поняття і сутність логістики. Вплив логістики  
на транспорт. Поняття і сутність  транспортної  
логістики 

Роль і завдання транспортної логістики. Сутність підходу до транс-
порту, як складової логістичного ланцюга. Вибір економічного виду 
транспорту, типу транспортного засобу, політика транспортних підпри-
ємств з позицій логістики. 

Техніко-економічні показники роботи автомобільного транспорту. 
Вплив транспорту на характеристику та показники комерційної дія-

льності підприємств. 
Тарифи на перевезення вантажів основними видами транспорту та 

порядок їх застосування. 
Література [6; 8; 9; 14; 18; 19; 32] 
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Тема  3 .  Системи доставки товарів 

Юнімодальні, мультимодальні системи доставки товарів. 
Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній сис-

темі. 
Сучасні логістичні системи товароруху за кордоном. 

Література [6; 8; 9; 14; 18; 19; 31; 32] 

Тема  4 .  Нові логістичні системи збирання і розподілу вантажів 

Логістичні центри як елемент розвитку транспортної системи Украї-
ни. 

Формування інноваційних транспортних систем збирання і розподілу 
продукції під впливом логістичного підходу управління матеріальними 
потоками. 

Критерії оцінки роботи транспорту, що виникають під впливом впро-
вадження сучасних логістичних систем “Канбан” “Якраз вчасно”. 

Література [6; 8; 9; 14; 18; 19; 31–33] 

Тема  5 .  Організація і управління перевезенням товарів.  
Системи перевезень 

Сутність управління перевезенням. Нормативно-правова база регу-
лювання управлінням і організацією транспортування вантажів. Техно-
логія проектування доставки товарів. Проектування цінових параметрів, 
маршруту та розкладу руху. Конкуренція та маркетингова діяльність при 
управлінні перевезенням. 

Технологія замовлень: обгрунтування і проектування. Вибір агента з 
доставки та виду транспорту. 

Література [6; 8; 9; 14; 18; 19; 31–33] 

Тема  6 .  Логістичний сервіс при транспортуванні 

Сервіс обслуговування доставки. Проблеми транспортно-
експедиційних операцій в Україні: альтернативи та критерії вибору, які-
сний аналіз транспортної агенції, класифікація факторів, методика вибо-
ру транспортної агенції. 

Проблеми дистрибуції і спеціалізація в транспортуванні. 
Ринок послуг комплексних транспортних систем. Основні напрями 

розширення комплексу послуг транспортно-експедиційних фірм. 
Транспортні вимоги сучасності. 
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Література [6; 8–10; 14; 18–20; 22; 31–33] 

Тема  7 .  Економічна ефективність транспортної логістики 

Раціоналізація товароруху — об’єктивна передумова впровадження 
логістичної концепції в Україні. 

Оптимізація поставки товарів, методи економічного стимулювання 
ефективної організації транспортування товарів. 

Економічні методи державного регулювання товароруху. 
Основні шляхи зниження витрат при транспортуванні. 
Економіко-математичні методи розробки шляхів ланцюговості това-

роруху. 
Література [6; 8–10; 14; 18–20; 22; 30–33] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Мета виконання контрольної роботи з дисципліни “Транспортна ло-
гістика” — творчий підхід до одного з теоретичних питань курсу та по-
глиблене вивчення особливостей його використання у практичній діяль-
ності. 

Студент повинен вміти самостійно формувати проблему досліджен-
ня; здійснювати пошук необхідної інформації; аналізувати реальні фак-
ти, пов’язані з діяльністю різних підприємств та їх керівників; викладати 
та аргументувати свої думки, пропозиції та правильно оформляти нау-
ково-довідковий матеріал. 

Виконувати контрольну роботу доцільно на конкретному прикладі із 
використанням даних підприємства (фірми) за місцем роботи студента. 
Для вирішення вибраного студентами завдання рекомендується викори-
стовувати інструктивні та методичні документи відповідних служб під-
приємства.  

При визначенні напрямів чи можливості використання логістики слід 
звертатися до прикладу вибраної фірми й простежувати, де і як саме на 
ній можна застосувати концепцію логістики. 

Для написання контрольної роботи необхідно: 
1. Дати найоб’єктивніше визначення логістики як науки і прак- 

тичної діяльності. 
2. Визначити завдання та напрями використання логістики в Україні і 

на конкретному підприємстві (фірмі). 
3. Вибрати тему контрольної роботи з наведеного списку тем. 
4. Виписати терміни, що якнайповніше розкривають сутність вибраної 

студентами теми. 
5. Дати визначення термінів. 
6. Написати реферат за вибраною темою. 
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7. Застосувати реферативні знання на практичному прикладі. 
8. Навести розв’язок двох задач. 

Вступ, теоретична, практична частини, висновки 

У вступі необхідно визначити актуальність логістики в сучасних 
умовах. 

Теоретична частина ґрунтується на узагальненні теоретичного мате-
ріалу кількох джерел. Потрібно висвітлити сутність, основні поняття та 
питання (теми). 

У практичній частині наводиться приклад застосування теоретичних 
аспектів у господарській діяльності підприємств України. 

У висновках необхідно узагальнити наведений матеріал, висловити 
своє ставлення до розглянутої проблеми. 

Контрольна робота повинна мати чітко визначений план і професіо-
нально розкривати вибрану тему (питання) та практичні завдання. Вона 
має бути дослідницького характеру, що дасть змогу проаналізувати різні 
літературні джерела за вибраною темою і зробити висновки. 

Завершується контрольна робота практичним прикладом або аналі-
зом вирішення зазначеної проблеми на вибраному підприємстві (фірмі). 

Обсяг контрольної роботи в середньому повинен становити: 
1. Вступ — 1 с. 
2. Теоретична частина — 7–10 с. 
3. Практична частина — 3–10 с. 
4. Висновки — 1 с. 
5. Список використаної літератури — 5–10 найменувань. 
6. Додатки. 
Загальний обсяг контрольної роботи має становити 20–25 аркушів 

формату А4 друкованого або рукописного тексту. Контрольну роботу 
оформлюють згідно з “Методичними рекомендаціями з підготовки і 
оформлення контрольних завдань і випускних робіт” (К.: МАУП, 1999) і 
пишуть виключно українською мовою. 

Вибрана тема контрольної роботи обов’язково узгоджується із ви-
кладачем. 

Студент може вибрати іншу за програмою курсу тему, що його ціка-
вить і знадобиться йому в подальшій трудовій діяльності.  

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Логістичні посередники і нові підходи до вирішення проблем коор-
динації та регулювання товароруху. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

9 

2. Настав час логістичних посередників. 
3. Товарорух як елемент торговельної логістики. 
4. Транспортне обслуговування міжнародних економічних зв’язків. 
5. Сучасні проблеми транспортно-експедиційного розподілу товарів.  
6. Тенденції розвитку транспортних терміналів і вантажних розподіль-

чих центрів.  
7. Системи доставки товарів. 
8. Транспортно-експедиційне забезпечення логістики. 
9. Скорочення сукупних витрат у процесі руху товарів в логістичній 

системі. 
10. Розвиток ринку транспортно-експедиційних і митно-складських по-

слуг. 
11. Тенденції у структурних змінах транспортно-складської системи 

України. 
12. Митні аспекти організації і здійснення інтермодальних перевезень. 
13. Збереження ресурсів транспорту за допомогою логістики. 
14. Організація експедиційної діяльності України. 
15. Логістика товароруху. 
16. Етимологія та історія логістики. 
17. Проблеми і фактори розвитку логістики в країнах з розвиненими 

ринковими умовами. 
18. Зарубіжний досвід застосування логістичного підходу до управління 

матеріальним потоком. 
19. Критерії оцінки оптимізації перевезень вантажів для дологі- 

стичного періоду. 
20. Проблеми питання розробки і використання логістичних систем в 

Україні та за кордоном. 
21. Системний підхід у логістиці. 
22. Організація управління логістичними системами. 
23. Концепція, проблеми та завдання розвитку логістичних систем у 

країні. 
24. Організація роботи логістик-менеджера. 
25. Інформаційне забезпечення процесів функціонування в Україні та 

перспективи розвитку міжнародних транспортних коридорів. 
26. Основні напрями розвитку інформаційних технологій, технічних за-

собів і зв’язку на транспорті. 
27. Поняття та основні напрями розвитку науково-технічного прогресу 

в торгівлі на сучасному етапі. 
28. Проблеми логістики товароруху в умовах ринкових відносин. 
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29. Сутність, роль і завдання технології торгівлі в умовах ринкової еко-
номіки. 

30. Основні елементи єдиного технологічного ланцюга від виробництва 
до підприємства торгівлі. 

31. Сутність прогресивної технології товароруху, її вплив на збережен-
ня товарно-матеріальних цінностей. 

32. Різновиди основних технологічних схем, які застосовують у магази-
нах. 

33. Використання немеханічного і механічного торговельно-тех-
нологічного устаткування у магазинах (складах), зарубіжний досвід. 

34. Підйомно-транспортне обладнання магазинів вітчизняних і зарубі-
жних виробництв і ефективність його використання. 

35. Проблеми технології транспортування товарів, шляхи їх вирішення. 
36. Вітчизняний і зарубіжний досвід використання нових видів упаку-

вання.  
37. Вітчизняний і зарубіжний досвід моделювання вирішення деяких 

логістичних проблем і створення логістичних систем. 
38. Прогнозування в транспортній логістиці. 
39. Застосування економіко-математичних методів моделювання в 

транспортній логістиці. 
40. Системний комплекс заходів, спрямованих на управління підприєм-

ством інформації, її рухом і збутом з мінімальними витратами. 
41. Нові інформаційні технології в транспортній логістиці. 
42. Високі логістичні технології в транспортній логістиці. 
43. Основні напрями розширення комплексу послуг транспортно-

експедиційних фірм. 
44. Завдання транспортного господарства з підвищення якості обслуго-

вування споживачів. 
45. Аналіз доходів, прибутків і рентабельності на транспорті. 
46. Напрями удосконалення управління транспортними потоками (за 

видами транспорту). 
47. Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних підприємств. 
48. Основні економічні показники функціонування транспортного гос-

подарства (за видами транспорту). 
49. Принципи і методи вибору видів транспорту споживачами транспо-

ртних послуг. 
50. Основні показники економічної ефективності інвестицій на транс-

порті. 
51. Альтернативи транспортування та критерії вибору логістичних по-

середників. 
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52. Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транс-
портних послуг. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Специфічні ознаки логістики товароруху. 
2. Елементи логістики товароруху. 
3. Зміст поняття логістики товароруху. 
4. Функції логістики товароруху. 
5. Проблеми логістики товароруху. 
6. Значення оптимізації одноразових поставок продукції. 
7. Вибір транспорту на стадії визначення потреб комерційними служ-

бами в перевезеннях вантажів. 
8. Комплексний підхід до економічного стимулювання учасників про-

цесу товароруху. 
9. Методи нормування транспортних витрат суб’єктами товарного ри-

нку. 
10. Методи підвищення якості транспортного обслуговування. 
11. Забезпечення взаємної економічної зацікавленості учасників проце-

су товароруху в поліпшенні показників власної господарської діяль-
ності. 

12. Завдання транспортної логістики. 
13. Транспорт з точки зору логістики. 
14. Завдання логістики, що вирішуються у взаємозв’язку із завданнями 

вибору транспорту. 
15. Компоненти сучасної політики транспортних підприємств. 
16. Транспортний тариф як економічна категорія. 
17. Фактори впливу на розмір тарифу. 
18. Питома вага транспортних тарифів у загальних витратах на логісти-

ку. 
19. Транспорт — важлива ланка логістичної системи. 
20. Фактори впливу на розмір тарифної плати на автотранспорт. 
21. Основні фактори впливу на розмір плати при перевезенні вантажів 

залізницею. 
22. Види залізничних тарифів. 
23. Види тарифів автомобільного транспорту. 
24. Методи економічного стимулювання ефективної організації транс-

портування товарів. 
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25. Економічні методи державного регулювання процесом товароруху. 
Вплив фінансової політики на формування господарських зв’язків і 
регулювання цін на послуги оптово-торговельних посередників. 

26. Об’єктивні умови організаційного забезпечення логістичного 
управління товарорухом. 

27. Причини необхідності розробки стратегії фірми у сфері логіс-
тичного обслуговування споживачів. 

28. Послідовність дій, що дозволяє сформувати систему логістичного 
сервісу. 

29. Залежність економічних показників підприємства від рівня наданого 
логістичного сервісу. 

30. Якісні показники рівня логістичного обслуговування, найзначущі з 
них. 

31. Вивчення ринок будь-якого товару з метою аналізу наданих на ньо-
му логістичних послуг. 

32. Розробка одного з методів оцінки рівня логістичного сервісу для 
конкретної фірми. 

33. Мета управління перевезеннями. 
34. Стратегії перевезень в ієрархії внутрішніх стратегій. 
35. Зміст функцій транспортного управління. 
36. Зв’язок між транспортною системою і виробниками. 
37. Переговори з питань ціноутворення. 
38. Ефективність проектування маршруту та розкладу руху. 
39. Напрям розвитку сервісного обслуговування доставки. 
40. Маркетингова орієнтація агентів з доставки. 
41. Особливості внутрішніх і міжнародних перевезень. 
42. Процедура вибору агента з доставки. 
43. Критерії діяльності агентів з доставки. 
44. Важливість критеріїв вибору виду транспорту. 
45. Контактні відносини у перевезеннях. 
46. Переваги та недоліки власного транспортного парку. 
47. Процедура прийняття рішення щодо створення власного парку. 
48. Основні аспекти співпраці агентів з доставки та замовлень. 
49. Вплив логістики на розвиток транспорту. 
50. Найважливіші заходи щодо державного регулювання транспорту. 
51. Характеристика нових критеріїв оцінки роботи транспорту, що ви-

никли під впливом логістичних систем “Канбан”, “Якраз вчасно”. 
52. Новий підхід до транспорту — складова логістичного ланцюга. 
53. Нові види послуг автотранспортних і залізничних компаній зі зби-

рання і розподілу вантажів. 
54. Основні компоненти політики вирішення транспортних проблем. 
55. Політика надання нових послуг на транспорті. 
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56. Зміст політики транспортних фірм у сфері комунікацій і політики 
укладання контрактів. 

57. Вимоги до транспорту з метою підвищення якості його роботи в ло-
гістичних системах. 

58. Організаційна структура транспорту, що найповніше задовольняє 
вимоги щодо транспорту, який функціонує в логістичних системах. 

59. Сутність логістичного обслуговування клієнтури при перевезеннях 
вантажів за критеріями “Якраз вчасно” на базі використання елект-
роніки. 

60. Сутність прогнозування ефективності логістики. 
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