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Робоча програма навчальної дисципліни «Управління перевезеннями» для 

бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», каф. менеджменту – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 10 с. 

Розробник – Бойченко М.В. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 073 Менеджмент 

(протокол № 1 від 07.09.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни «Управління перевезеннями» 

віднесено такі результати навчання: 

ВР2.1 Здатність здійснювати синтез і декомпозицію функцій менеджменту в сфері 

логістики та іншомовні комунікації 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо розуміння 

особливостей управління перевезеннями у реальних ринкових умовах та 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору способів 

перевезення вантажу 

 Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

СР2.7 ВР1 визначати сутність і завдання транспортної логістики 

ВР2 здійснювати класифікацію вантажних перевезень 

ВР3 здійснювати планування вантажних перевезень 

ВР4 укладати договори на перевезення вантажів 

ВР5 визначати порядок передавання вантажів 

ВР6 обирати альтернативні варіанти транспортування 

ВР7 визначати матеріально-технічну базу різних видів транспорту 

ВР8 обирати альтернативні варіанти тари та упаковки 

ВР9 визначати особливості міжнародних перевезень 

СР3.10 ВР10 здійснювати вибір транспорту 

ВР11 здійснювати вибір постачальника 

ВР12 здійснювати вибір способу перевезення вантажу 

ВР13 здійснювати оформлення документації на перевезення вантажів 

ВР14 визначати та розраховувати основні показники перевізного процесу 

ВР15 визначати основні характеристики міжнародних транспортних 

коридорів 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф17 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 

Обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту  

Демонструвати вміння визначати функціональні області 

організації та зв’язки між ними 

Ф20 Логістика  Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 84 32 52 4 72 6 70 

практичні 66 16 50 4 70 4 70 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 150 48 102 8 142 10 140 

 5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 84 

ВР2.1.10 

 
1 Сутність і завдання транспортної логістики 14 

Загальна характеристика транспорту 

Класифікація вантажних перевезень 

ВР2.1.1 

ВР2.1.2 

ВР2.1.3 

ВР2.1.4 

ВР2.1.11 

ВР2.1.12 

2 Організація транспортних перевезень вантажу 14 

Планування вантажних перевезень 

Укладання договорів на перевезення вантажів 

Порядок передавання вантажів транспорту 

Документація на перевезення вантажів 

Тарифи і штрафи на транспорті 

ВР2.1.5 Вибір виду транспортного засобу 

ВР2.1.6 

ВР2.1.7 

ВР2.1.8 

ВР2.1.9 

ВР2.1.13 

3 Логістична концепція транспорту 14 

Особливості транспортної логістики 

Логістичний підхід у технологічному процесі транспортної 

галузі 

Логістична концепція роботи транспортних підприємств 

ВР2.1.14 

 

 

4 Характеристика окремих елементів транспортної 

логістики 

14 

Матеріально-технічна база залізничного транспорту 

Характеристика автомобільного і водного транспорту 

Тара та упаковка – один з елементів транспортної логістики 

ВР2.1.15 

 

 

5 Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод 14 

Сутність та регулювання міжнародних перевезень 

Особливості міжнародних перевезень 

ВР2.1.16 

 
6 Проблеми та перспективи розвитку транспорту 14 

Проблеми та перспективи розвитку транспортної мережі 

України 

Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту 

Міжнародні транспортні коридори 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 66 

ВР2.1.11 1  Вибір виду транспорту 8 

ВР2.1.2 

 
2 Вибір постачальника 9 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ВР2.1.3 3 Вибір виду тари 8 

ВР2.1.5 4 Вибір способу перевезення вантажу 9 

ВР2.1.7 

ВР2.1.8 

5 Документація на перевезення вантажів 8 

ВР2.1.9 6 Транспортно-експедиційні логістичні послуги 8 

ВР2.1.6 

 
7 Показники транспортної логістики 8 

ВР2.1.15 8 Міжнародні транспортні коридори 8 

РАЗОМ 150 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції лекційна 

контрольна 

робота 

виконання 

завдання під час 

останньої лекції 

 

лекційна 

контрольна 

робота; 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання лекційної контрольної роботи з конкретизованих 

завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольних або 

індивідуальних завдань, результатами захисту робочого зошиту. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 

до кінця сесії виконати комплексну контрольну роботу, яка містить завдання, 

що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа MOODLE, MICROSOFT TEAMS, ZOOM. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Бардась А.В. Міжнародний менеджмент та логістика [Текст]: навчальний 
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