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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

Загальні положення 

Протягом останніх 10–15 років відбулася корінна зміна ролі 

експедиторських послуг при організації процесу перевезень вантажів. Ці 

зміни стали наслідком науково-технічної революції на транспорті, що 

призвела, зокрема, до контейнеризації вантажної маси та переходу на 

мультімодальні технології організації перевезень.  

У світі нараховується 35 тис. експедиторських фірм, у яких працюють 

8 мільйонів спеціалістів [1, с. 25].  

Відбулося розширення сфери послуг, що надаються експедиторськими 

фірмами, й особливо в країнах із колишньою плановою економікою.  

Унаслідок цього зараз 75–80 % відправлень генеральних і 

контейнеризованих зовнішньоторговельних вантажів оформляється не 

відправниками вантажу, а експедиторськими й агентськими підприємствами 

[1, с. 9]. Відповідно, в усьому світі спостерігається зміна навчальних 

методик і вимог до кваліфікації сучасного експедитора, що вимагає від 

фахівця уміння створити оптимальну логістичну схему доставки вантажу від 

виробника до споживача, товару – від продавця до покупця при участі 

декількох видів транспорту, найчастіше з використанням спеціальних 

експедиторських документів оформлення договору перевезення.  

На початку 90-х років Рада Міжнародної федерації експедиторських 

асоціацій (ФІАТА) з підготовки кадрів поширила серед своїх членів 

«міжнародний стандарт відповідності посади магістра в організації бізнесу з 

транспортно-експедиторських операцій», і цим підкреслила пріоритет вищої 

освіти для цієї професії.  

Дисципліна «Транспортно-експедиторська діяльність» пов’язана з 

дисциплінами, що вивчають експлуатаційні можливості транспортних 

шляхів і засобів, термінальні схеми та комерційну роботу, економіку 

транспорту,  організацію й техніку зовнішньої торгівлі, маркетинг, логістику 

й менеджмент, основи цивільного законодавства та потребує знання 

іноземних мов, у першу чергу, англійської мови.  

Мета курсу полягає в підготовці фахівця, здатного розробити 

транспортно-логістичну схему доставки товару й здійснити практично 

операцію доставки вантажу з досягненням максимального зниження 

транспортних витрат, якщо фахівець працює як експедитор 

вантажовласника, і забезпеченням максимальної ефективності експлуатації 

транспортних засобів, якщо фахівець працює як агент перевізника. 

Завдання методичних вказівок полягає в тому, щоб надати допомогу 

студентам-заочникам в організації самостійної підготовки з дисципліни 

«Транспортно-експедиторська діяльність» і виконанні контрольної роботи. 
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Студенти заочної форми навчання спеціальностей 7.07010102 та 

8.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті» вивчають дисципліну «Транспортно-експедиторська діяльність» 

у ХІ семестрі. Їм слід самостійно опрацювати матеріали оглядових лекцій, 

нормативно-правові акти та літературні джерела за питаннями кожної з тем, 

а також виконати одну контрольну роботу.  

Під час екзаменаційної сесії студенти-заочники слухають лекції та 

виконують практичні заняття. Вивчення дисципліни закінчується контролем  

знань (екзаменом). 

Зі студентами цієї форми навчання передбачається проведення 

індивідуальних консультацій, які проводяться згідно з графіком, що 

визначений кафедрою. 

Методичні вказівки складені відповідно до робочої навчальної 

програми спеціальностей 7.07010102 та 8.07010102 «Організація перевезень 

і управління на автомобільному транспорті». 
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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

1 Тематичний план 

1.1 Лекційні заняття 

Теми й зміст лекцій із дисципліни «Транспортно-експедиторська 

діяльність» наведені в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Теми й зміст лекцій  
 

№ Назва теми та її зміст 

Заочна форма навчання Літера

тура Обсяг 

лекцій, 

ак. год 

Обсяг 

самостійної 

роботи, ак. год 

1 2 3 4 5 

1 Основні положення транспортно-експедиційного 

обслуговування: 

- транспортно-експедиційне обслуговування 

вантажообігу – складова частина транспортної 

діяльності; 

- структура транспортно-експедиційного 

обслуговування; 

- учасники транспортно-експедиційного 

обслуговування; 

- експедиторські й транспортно-агентські 

послуги; 

- правові взаємини експедиторів й транспортних 

агентів із принципалами і третіми особами; 

- основні вимоги до виконання транспортно-

експедиційних послуг 

0,5 8 1; 2 

2 Документальне оформлення доставки вантажів 

різними видами транспорту: 

- договір експедирування; 

- договір транспортного агентування; 

- договір купівлі-продажу товарів; 

- транспортна документація на різних видах 

транспорту; 

- товаросупровідна документація; 

- базисні умови постачання 

0,5 8 1–5 

3 Правове регулювання внутрішніх і міжнародних 

перевезень вантажів: 

- договір перевезення – правова норма 

транспортно-експедиційного обслуговування; 

- правові норми міжнародних транспортних 

конвенцій, що регулюють правовідносини в сфері 

транспортно-експедиційного обслуговування; 

- основні умови перевезень вантажів, що 

обумовлені Статутами й Кодексами, на різними 

видами транспорту;  

- договір перевезення вантажу за 

товаросупроводжувальним документом 

0,5 8 1; 2 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 

4 Особливості транспортно-експедиційного 

обслуговування при перевезенні вантажів різними 

видами транспорту: 

- залізнична експедиція; 

- перевезення вантажів судами морських і 

річкових регулярних ліній; 

- транспортно-експедиційне обслуговування на 

автомобільному та повітряному транспорті; 

- особливості транспортно-експедиційного 

обслуговування при перевезеннях вантажів у 

змішаному сполученні 

1 8 1; 2 

5 Експедиторські й агентські доручення: 

- форма, структура та зміст експедиторського 

доручення; 

- експедиторське доручення на ведення розрахунків 

по експортним зовнішньоторговельним операціям; 

- агентські доручення на залучення вантажів до 

перевезення, на букировку й відкликання 

вантажів; 

- експедиторське доручення на оформлення 

стивідорного контракту; 

- експедиторське доручення на оформлення 

договору збереження зовнішньоторговельних 

вантажів; 

- експедиторське й агентське доручення на 

термінальне обслуговування; 

- експедиторське й агентське доручення, що 

пов'язані зі страхуванням вантажів і 

транспортних засобів, з митним оформленням; 

- агентування контейнерного парку 

0,5 8 1; 2 

6 Транспортно-експедиторське й агентське 

обслуговування операцій відправлення вантажів 

морським, залізничним, автомобільним, річковим і 

авіаційним транспортом 

1 8 1 – 5 

7 Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів 

у дорозі проходження, перевантаження й перевірка 

вантажів у дорозі, досилання вантажів 

0,5 8 1 – 5 

8 Транспортно-експедиторське й агентське 

обслуговування операцій прибуття вантажів на 

морському, залізничному, автомобільному, річковому 

й авіаційному транспорті 

1 8 1 – 5 
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Закінчення таблиці 1.1 
 

1 2 3 4 5 

9 Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів, 

що перевезені на особливих умовах: 

- перевезення навалювальних, насипних, 

наливних вантажів; 

- перевезення швидкопсувних, небезпечних 

вантажів, вантажів під медико-санітарним, 

ветеринарним, фітосанітарним контролем; 

- перевезення великовагових, громіздких і 

негабаритних вантажів; 

- перевезення в супроводі провідників, 

відправників вантажу (одержувачів), вантажів з 

оголошеною цінністю 

1 8 1; 2 

10 Експедиторські доручення на правовий захист 

майнових інтересів клієнта: 

- організація претензійної роботи; 

- експедиторське доручення на оформлення 

претензій і позовів; 

- відповідальність сторін за порушення умов 

перевезень вантажів 

0,5 8 1; 2 

11 Транспортна складова зовнішньоторговельного 

контракту: 

- визначення транспортних витрат при 

перевезеннях вантажів різними видами 

транспорту; 

- розрахунок транспортної складової ціни товару; 

- резерви зниження транспортних витрат 

0,5 8 1; 2 

12 Організація роботи експедиторської й транспортно-

агентської фірми: 

- ліцензування й стандартизація транспортно-

експедиторської діяльності; 

- акумуляція транспортної інформації; 

- банківське й фінансове забезпечення 

транспортно-експедиторських операцій; 

- відповідальність експедитора й транспортного 

агента та її страхування 

0,5 8 1; 2 

 Разом 8 96 - 

 

1.2 Практичні заняття 

 

Мета проведення практичних занять – закріпити теоретичні знання, що 

одержані на лекційному курсі. 
Завдання практичних занять: 

 вивчити додатковий матеріал, що не викладений на лекційному курсі; 

 навчитися використовувати на практиці теоретичні знання;  

 придбати практичні навички оформлення необхідної документації.  

У результаті виконання практичних занять студенти повинні знати: 
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 структуру договору експедирування та перевезення; 

 структуру транспортних документів при перевезеннях різними видами 

транспорту; 

 структуру експедиторських та агентських доручень; 

 техніко-експлуатаційні показники роботи транспорту; 

 правила визначення тарифів за транспортно-експедиційні послуги й 

вартість цих послуг; 

 структуру документів, що оформляються при порушенні договору 

перевезень; 

 структуру документів, що регламентують роботу експедиторської фірми. 
Під час екзаменаційної сесії студент-заочник повинен виконати два 

практичних заняття. Звіти з практичних занять необхідно оформлювати в 

окремому зошиті. Перелік практичних занять, які необхідно оформити й 

виконати, представлені в таблиці 1.2. Зміст практичних занять наведено в 

окремих методичних вказівках [10, 11]. 

 

Таблиця 1.2 – Перелік тем практичних занять 
 

№ 

з/п 
Найменування теми 

Обсяг 

практичних 

занять, 

академ. 

годин 

Обсяг самост. 

роботи, 

академ. годин 

1. 
Контракт купівлі-продажу товарів при 

зовнішньоторговельних операціях 
4 20 

2. 

Транспортні документи при міжнародних 

автомобільних перевезеннях (путьовий лист 

типової форми № 1 та товарно-транспортна 

накладна типової форми CMR) 

4 22 

Разом 8 42 

2 Перелік питань для контролю знань 

1. Структура транспортно-експедиційного обслуговування. 

2. Експедиторські й транспортно-агентські послуги. 

3. Взаємовідносини сторін у договорі експедирування. 

4. Структура договору експедирування. 

5. Виплата винагороди експедитору. 

6. Правові взаємини експедиторів і транспортних агентів із принципалами й 

третіми особами. 

7. Договір транспортного агентування. 

8. Основні вимоги до виконання транспортно-експедиційних послуг. 

9. Охарактеризувати предмет контракту в договорі купівлі-продажу товарів. 
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10. Охарактеризувати якість  товару в договорі купівлі-продажу товарів. 

11. Охарактеризувати термін і дату постачання, форму товарної ціни в 

договорі купівлі-продажу товарів. 

12. Базисні умови постачання: EX Works (...named place) Франко завод, Free 

Carrier (...named place) Франко–перевізник (...найменування міста), Free 

Alongside Ship (... named port of shipment) Франко уздовж борту судна 

(...найменування порту відвантаження). 

13. Базисні умови постачання: Free On Board (...named port of shipment) Франко–

борт (...найменування порту відвантаження), Cost and Freight (...named port of 

destination) Вартість та фрахт (...найменування порту призначення), Cost, Insurance 

and Freight (...named port of destination) Вартість, страхування і фрахт 

(...найменування порту призначення). 

14. Базисні умови постачання: Carriage and Insurance Paid Тo (...named place of 

destination) Фрахт/перевезення та страхування сплачені до (...найменування міста 

призначення), Carriage Paid To (...named place of destination) Фрахт/перевезення 

сплачені до (...найменування міста призначення). 

15. Базисні умови постачання: Delivered At Terminal (...named terminal of 

destination) Поставка на терміналі (...найменування терміналу), Delivered At Pоint 

(...named point of destination) Поставка в пункті (...найменування пункту), 

Delivered Duty Paid (...named place of destination) Поставка зі сплатою мита 

(...найменування міста призначення). 

16. Договір перевезення – правова норма транспортно-експедиційного 

обслуговування. 

17. Правові норми міжнародних транспортних конвенцій, що регулюють 

правовідносини в сфері транспортно-експедиційного обслуговування. 

18. Коносамент та його види. 

19. Основні умови перевезень вантажів, що обумовлені галузевими Статутами й 

Кодексами. 

20. Договір перевезення вантажу за товаросупроводжувальним документом. 

21. Ордер та штурманська розписка. 

22. Залізнична експедиція. 

23. Перевезення вантажів судами морських і річкових регулярних ліній. 

24.  Транспортно-експедиційне обслуговування на повітряному транспорті. 

25.  Транспортно-експедиційне обслуговування на автомобільному транспорті. 

26. Транспортно-експедиційне обслуговування при перевезеннях вантажів у 

змішаному сполученні. 

27. Навести призначення та зміст експедиторської транспортної накладної. 

28. Навести структуру та зміст експедиторського доручення. 

29. Експедиторське доручення на ведення розрахунків з експортних 

зовнішньоторговельних операцій. 

30.  Інкасова форма розрахунків по експортним зовнішньоторговельним 

операціям. 

31.  Акредитивна форма розрахунків по експортним зовнішньоторговельним 

операціям. 
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32.  Охарактеризувати агентські доручення на залучення вантажів до 

перевезення, на буксировку і відкликання вантажів. 

33.  Навести призначення, зміст та переваги застосування експедиторського 

доручення на оформлення стивідорного контракту. 

34.  Показати призначення, зміст та переваги застосування експедиторського 

доручення на оформлення тальманського контракту. 

35. Навести призначення, зміст та переваги застосування експедиторського 

доручення на оформлення договору збереження зовнішньоторговельних вантажів. 

36.  Показати призначення, зміст та переваги застосування експедиторського й 

агентського доручень на термінальне обслуговування. 

37. Навести призначення, зміст та переваги застосування експедиторського й 

агентського доручень, що пов’язані зі страхуванням вантажів і транспортних 

засобів. 

38.  Показати призначення, що зміст та переваги застосування 

експедиторського й агентського доручень, що пов’язані з митним оформленням. 

39. Агентування контейнерного парку. 

40. Показати зміст та призначення складської квитанції, простого складського 

свідоцтва та подвійного складського свідоцтва. 

41. Охарактеризувати транспортно-експедиційне та агентське обслуговування 

відправлення експортного вантажу в закордонному порту. 

42. Навести особливості транспортно-експедиційного та агентського 

обслуговування відправлення експортного вантажу у вітчизняному порту. 

43. Охарактеризувати транспортно-експедиційне та агентське обслуговування 

відправлення вантажів залізничним транспортом. 

44. Додаткові вимоги до маркування вантажів, що поставляються на експорт. 

45. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

вантажів автомобільним транспортом. 

46. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

вантажів річковим та авіаційним транспортом.  

47. Загальні положення транспортно-експедиційного обслуговування вантажів у 

дорозі. 

48. Показати особливості операцій транспортно-експедиційного 

обслуговування вантажів у дорозі на різних видах транспорту.  

49. У яких випадках проводиться перевантаження та перевірка вантажів у 

дорозі? 

50. Охарактеризувати досилання вантажів. 

51. Експедиція прибуття імпортного вантажу в закордонному порту. 

52. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування вантажів під час їх 

перевантаження в морських портах України на інші види транспорту. 

53. Зміст рознарядження на відвантаження з порту імпортних вантажів. 

54. Дисбурсментський рахунок та акт стояночного часу. 

55. Охарактеризувати транспортно-експедиційне та агентське обслуговування 

під час операцій із вивантаження та видачі вантажів на залізничному транспорті.  

56. Особливості транспортно-експедиторських операцій із прибуття вантажів 

на автомобільному транспорті. 
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57. Особливості транспортно-експедиторських операцій із прибуття вантажів 

на річному транспорті. 

58. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень навалювальних та 

насипних вантажів. 

59. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень наливних та насипних 

вантажів. 

60. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень швидкопсувних та 

небезпечних вантажів. 

61. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень вантажів під медико-

санітарним, ветеринарним, фітосанітарним контролем. 

62. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень великовагових, 

громіздких і негабаритних вантажів. 

63. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень у супроводі 

провідників відправників вантажу (одержувачів), вантажів з оголошеною 

вартістю. 

64. Організація претензійної роботи. 

65. Експедиторське доручення на оформлення претензій і позовів. 

66. Відповідальність сторін за порушення умов перевезень вантажів. 

67. Визначення транспортних витрат при перевезенні вантажів різними видами 

транспорту. 

68. Розрахунок транспортної складової ціни товару. 

69. Резерви зниження транспортних витрат. 

70. Ліцензування й стандартизація транспортно-експедиторської діяльності. 

71. Акумуляція транспортної інформації. 

72. Банківське й фінансове забезпечення операцій. 

73. Відповідальність експедитора й транспортного агента та її страхування. 

74. Транспортна документація при міжнародних автомобільних перевезеннях. 

75. Акти при порушенні умов договору перевезення. 

76. Характеристика й умови застосування процедури МДП. 

77. Суб’єкти претензійних відносин. 

78. Зміст претензії. 

79. Терміни пред’явлення претензій. 

80. Порядок розгляду претензій. 

81. Терміни пред’явлення позовів. 

82. Зміст позову. 

3 Контрольна робота й методичні вказівки до її виконання 

3.1 Порядок виконання та оформлення контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи є творчим процесом, що дозволяє 

поглибити й узагальнити знання, що отримані при вивченні дисципліни 

«Транспортно-експедиторська діяльність», а також сформувати базу знань, 

необхідну для підготовки фахівця, здатного розробити транспортно-
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логістичну схему доставки товару й здійснити практично операцію з 

досягненням максимального зниження транспортних витрат і забезпеченням 

максимальної ефективності експлуатації транспортних засобів при залученні 

як експедитора вантажовласника, так і агента перевізника. 

У процесі виконання контрольної роботи студенти заочної форми 

навчання повинні проаналізувати правові взаємини, що виникають під час 

перевезення вантажів між вантажовласниками, вантажоотримувачами, 

перевізниками та експедиторами; а також скласти правову документацію для 

виконання перевезень (зокрема, контракти купівлі-продажу товарів згідно з 

певними базисними умовами постачання, договори, що регламентують 

роботу експедиторської фірми).  

Перш ніж приступати до виконання контрольної роботи, необхідно 

вивчити матеріал із дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність». 

Потім, маючи досить чітке уявлення про розділи дисципліни й після 

знайомства з кожним поставленим у завданні питанням, необхідно вивчити 

спеціальну літературу. Це дозволить дати відповіді на поставлені питання й 

виконати практичні завдання в контрольній роботі. 

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань й одного 

практичного завдання. 

Робота виконується письмово на аркушах форми А4. Зміст питання 

(див. стор. 25–27) і практичного завдання (див. стор. 28–30) писати перед 

відповіддю на нього. Сторінки нумеруються. Вкінці виконання роботи 

студенти повинні навести список використаної літератури. 

При виборі варіанта для виконання контрольної роботи студент 

користується таблицею 3.1 і шифром залікової книжки. Таблиця вибору 

завдання складається з горизонтальних і вертикальних графів, що позначені 

цифрами від 0 до 9. У горизонтальній графі вказана передостання цифра 

номера залікової книжки, а у вертикальній – остання цифра. На перетині цих 

граф перебувають номери двох теоретичних питань і одного практичного 

завдання, на які потрібно дати письмову відповідь.  

Вихідні дані для виконання практичного завдання представлено в 

таблицях 3.2–3.12. Форми контрактів купівлі-продажу товарів, договору 

транспортного агентування та договору перевезення вантажу представлені 

відповідно в додатках А, Б, В, Г, Д і Е [10]. 
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Таблиця 3.1 – Варіанти завдання до контрольної роботи  
 

Передостання цифра шифру залікової книжки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

О
ст

ан
н

я
 ц

и
ф

р
а 

ш
и

ф
р
у
 з

ал
ік

о
в
о
ї 

к
н

и
ж

к
и

 

1 

1,  

30,  

61 

10, 

31,  

62 

2, 

29, 

63 

11, 

32, 

64 

3,  

28,  

65 

12, 

33, 

66 

4,  

27, 

67 

13, 

34, 

68 

5, 

 26, 

69 

14, 

35, 

70 

2 

15, 

36, 

71 

6, 

41, 

72 

16, 

37, 

73 

7, 

42, 

74 

17, 

38, 

75 

8, 

43, 

76 

18, 

39, 

77 

9, 

44, 

78 

19, 

40, 

79 

10, 

45, 

80 

3 

11, 

46, 

81 

20, 

41, 

82 

12, 

48, 

83 

21, 

42, 

84 

13, 

47, 

85 

22, 

43, 

86 

14, 

48, 

87 

23, 

44, 

88 

15, 

49, 

89 

24, 

45, 

90 

4 

25, 

46, 

90 

16, 

50, 

89 

26, 

47, 

88 

17, 

51, 

87 

27, 

48, 

86 

18, 

52, 

85 

28, 

49, 

84 

19, 

53, 

83 

29, 

50, 

82 

20, 

54, 

81 

5 

21, 

55, 

80 

30, 

51, 

79 

22, 

56, 

78 

9, 

52, 77 

23, 

57, 

76 

8, 

53, 75 

24, 

58, 

74 

7, 

54, 

73 

25, 

59, 72 

6, 

55, 71 

6 

5, 

56, 

70 

26, 

56, 

69 

4, 

57, 68 

27, 

57, 

67 

3, 

58, 

66 

28, 

58, 

65 

2, 

59, 

64 

29, 

59, 

63 

1, 

60, 

62 

30, 

60, 

61 

7 

25, 

60, 

61 

1, 

55, 

62 

24, 

59, 

63 

2, 

54, 

64 

23, 

58, 

65 

3, 

53, 

66 

22, 

57, 

67 

4, 

52, 

68 

21, 

56, 

69 

5, 

51, 

70 

8 

6, 

50, 

71 

20, 

50, 

72 

7, 

49, 

73 

19, 

54, 

74 

8, 

48, 

75 

18, 

53, 

76 

7, 

47, 

77 

17, 

52, 

78 

10, 

46, 

79 

16, 

51, 

80 

9 

15, 

50, 

81 

11, 

45, 

82 

14, 

49, 

83 

12, 

44, 

84 

13, 

48, 

85 

13, 

43, 

86 

12, 

47, 

87 

14, 

42, 

88 

11, 

45, 

89 

15, 

41,  

90 

0 

16, 

40, 

61 

10, 

44, 

71 

17, 

39, 

81 

9, 

43, 

89 

18, 

38, 

79 

8, 

42, 

69 

19, 

37, 

66 

7, 

41, 

88 

20, 

36, 

77 

6, 

40,  

67 
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Таблиця 3.2 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань 

(базисні умови постачання EXW)  
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Покриття для підлоги 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень (на 

рік) 

12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

EGEn Polska z.o.o. 

Адреса відправника ul. Smluchovskiego, 1b, Lublin, Polska 

Найменування 

одержувача 

ТОВ «Дебют» 

Адреса одержувача вул. Складська, 5, Донецьк, Україна 

Маршрут 

(прямий напрямок) 

 

Донецьк–Красноармійськ–Першотравенськ–

Паволград–Новомосковськ–Перещепіно–

Красноград–Карлівка–Полтава–Хорол–Лубни–

Пирятин–Яготин–Бориспіль–Київ–Буча–Малин–

Коростень–Сарни–Маневичи–Ковель (Україна) – 

Хелм–Пяски–Люблін (Польща) 

Довжина маршруту, км 1336 

Час руху, год:хв 14:50 

Перевізник ПП «WEF TRANS» 

Адреса перевізника вул. Югославська, 36-А, Донецьк, Україна 

Автомобіль IVECO STRALIS 480+lecinena sr pr 3e 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

31,6 т (90,45 м
3
) 

Експедитор ТОВ «ТрансЛайн» 

Адреса експедитора бул. Шевченко, 84–11, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

EXW 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

 

Неподання транспортного засобу до пункту 

відправлення в установлений строк 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка автомобіля в пункті відправлення 

більше часу, що зазначений в заявці, на 2 години 
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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань 

(базисні умови постачання FCA)  
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Керамічні матеріали й матеріали, що 

зв’язують 

Клас вантажу 1 

Частота перевезень (на рік) 12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування відправника SRL Lukanowski Group 

Адреса відправника Hamburger Str., 22, Berlin, Deutschland 

Найменування одержувача Оптова база «Домострой» 

Адреса одержувача вул. Першотравнева, 46, Горлівка, Україна 

Маршрут 

(прямий напрямок) 

Горлівка–Артемівськ–Слов’янськ–Ізюм–

Чугуїв–Харків–Валки–Полтава–Хорол–

Лубни–Пирятин–Яготин–Бориспіль–Київ–

Буча–Малин–Коростень–Сарни–

Маневичи–Ковель (Україна) –Хелм–

Пяски–Люблін–Курув–Гарволин–Колбель–

Варшава–Блоне–Сохачев–Лович–Кутно–

Кросевице–Коло–Конин–Вжесня–

Познань–Пневи–Сквежина–Гожув–

Велькопольски–Костшин (Польща)–Берлін 

(Німеччина) 

Довжина маршруту, км 2078 

Час руху, год:хв 23:00 

Перевізник ПП «WEF TRANS» 

Адреса перевізника вул. Югославська 36-А, Донецьк, Україна 

Автомобіль SCANIA 124L420+SCHMITZ SO1 

Вантажопідйомність (об’єм) 31,8 т (92 м
3
) 

Експедитор ТОВ «Поіск» 

Адреса експедитора вул. Університетська, 35, Донецьк, Україна 

Базисна умова постачання FCA 

Порушення умов договору 

перевезення Перевізником 

 

Подача в пункт відправлення рухомого 

складу менше маси відправлення, що 

зазначена в заявці 

Порушення умов договору 

перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка розвантаження рухомого складу 

на 3 години у зв'язку з відсутністю 

розвантажувальних механізмів 
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Автомобільно-дорожній інститут 
 

Таблиця 3.4 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання CPT)  
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Овочі та фрукти 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень (на рік) 24 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування відправника OO Deha-Gokler Narenciye ltd. 

Адреса відправника Gmk. Bulvari, no 101, Mersin, Davultepe, 

Turkiye 

Найменування одержувача КП «Донецькпродторг» 

Адреса одержувача вул. Рогачевська, 1, Донецьк, Україна 

Маршрут 

(прямий напрямок) 

Донецьк–Селідове–Красноармійськ–

Слов’янка–Петропавлівка–Богуслав–

Павлоград–Песчанка–Подгірне–Ювілейне–

Дніпропетровськ–Миколаївка–Одарівка–

Софіївка–Кривой Ріг–Казанка–Новий Буг–

Баштанка–Воскресенське–Миколаїв–

Половинки–Красне–Коблево–Свердлове–

Іллічівка–Котовка–Усатове–Хлібодарське–

Маяки–Паланка–Удобне–Паланка–Веселе–

Монаши–Сарата–Татарбунари–Спаське–

Кринички–Болград (Україна) –Вулканешть–

Виноградівка (Молдова) –Галац–Бреіла–

Слобозія–Келераши (Румунія) –Силістра–

Добрич–Варна–Бургас (Болгарія) –Стамбул–

Гебзе–Ізміт–Адапазари–Ереглі–Караман–

Сіліфке–Тарсус–Мерсін (Туреччина) 

Довжина маршруту, км 2415 

Час руху, год:хв 36:20 

Перевізник ТОВ «Веста» 

Адреса перевізника вул. Червоножовтнева, 111, Донецьк, Україна 

Автомобіль DAF FT XF 105.410+KRONE 

CURTAINSIALER 

Вантажопідйомність (об’єм) 29,4 т (92,9 м3) 

Експедитор ТОВ «ТрансЛайн» 

Адреса експедитора бул. Шевченко, 84–11, Донецьк, Україна 

Базисна умова постачання CPT 

Порушення умов договору 

перевезення Перевізником 

Затримка прибуття автомобіля до одержувача 

на добу у зв'язку із ДТП 

Порушення умов договору 

перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Відмова від приймання вантажу до 

перевезення у зв'язку з його ушкодженням 

при навантаженні 
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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

Таблиця 3.5 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання DAP)  
 

Показник Найменування (значення) 

1 2 

Найменування вантажу Косметика та побутова хімія 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень 

 (на рік) 

36 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

ВАТ «Невська Косметика» 

Адреса відправника пр. Обухівської Оборони, 80, Санкт-Петербург, 

Росія 

Найменування 

одержувача 

ПП «Інтеркосметика» 

Адреса одержувача вул. Богдана Хмельницького, 35, Донецьк, Україна 

Маршрут (прямий 

напрямок) 

Донецьк–Ясинувата–Горлівка–Артемівськ–

Слов’янськ–Ізюм–Чугуїв–Харків (Україна)–

Нехотіївка–Бєлгород–Яковлеве–Обоянь–Курськ–

Кроми–Орел–Чернь–Плавськ–Лукіне–Щекіне–Тула–

Москва–Химки–Зеленоград–Дурикіне–

Солнечногорськ–Клин–Тверь–Вишний Волочек–

Куженкине–Єдрове–Валдай–Чудове–Зуєве–Любань–

Тосне–Ям–Іжора–Санкт-Петербург (Росія) 

Довжина маршруту, км 1739 

Час руху, год:хв 19:19 

Перевізник ТОВ «Веста» 

Адреса перевізника вул. Червоножовтнева, 111, Донецьк, Україна 

Автомобіль 
RENAULT PREMIUM POUTE 450+KOGEL 

CARGO-MAXX SN 24 P90 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

28,7 т (90,5 м
3
) 

Експедитор ТОВ «Поіск» 

Адреса експедитора вул. Університетська, 35, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

DAP 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Ушкодження вантажу при розвантаженні (2 т) 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка автомобіля в пункті відправлення більше 

часу, що зазначений у заявці, на 4 години 
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Автомобільно-дорожній інститут 
 

Таблиця 3.6 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання CPT) 
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Шпалери 

Найменування 

відправника 

ВАТ Керуюча компанія холдингу «Білоруські 

шпалери» 

Адреса відправника вул. Обойна, 12, Мінськ, Білорусь 

Найменування 

одержувача 

ТОВ «Хозяйственик» 

Адреса одержувача вул. Академічна, 58а, Макіївка, Україна 

Маршрут 

 (прямий напрямок) 

Донецьк–Красноармійськ–Першотравенськ–

Павлоград–Перещепино–Красноград–Карлівка–

Полтава–Хорол–Лубни–Пирятин–Яготин–

Бориспіль–Бровари–Козелець–Копти–Чернигів–

Репки (Україна)–Гомель–Кривськ–Лебедівка–

Бобруйськ–Мар’їна Горка–Мінськ (Білорусь) 

Довжина маршруту, км 1244 

Час руху, год:хв 13:57 

Перевізник ПП «WEF TRANS» 

Адреса перевізника вул. Югославська, 36-А, Донецьк, Україна 

Автомобіль MERCEDES BENZ ACTROS 1846 

LS+VANHOOL MEGA MET APK VAN 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

31,8 т (89,7 м
3
) 

Експедитор ТОВ НВП «Регул» 

Адреса експедитора пр. Київський, 50, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

CPT 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Ушкодження при розвантаженні (1,5 т) 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка розвантаження рухомого складу на 2 

години у зв'язку з відсутністю 

розвантажувальних механізмів 
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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

Таблиця 3.7 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання DAP) 
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Автомобільні запчастини 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень (на 

рік) 

12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

ANEMA TRUCKS 

Адреса відправника Boekelerdijk, 15a, Alkmaar, Nederland 

Найменування 

одержувача 

ПП «Трак-Дизель» 

Адреса одержувача вул. Червоножовтнева, 109, Донецьк, Україна 

Маршрут (прямий 

напрямок) 

Донецьк–Красноармійськ–Першотравенськ–

Павлоград–Новомосковськ–Перещепино–

Красноград–Карлівка–Полтава–Хорол–Лубни–

Пирятин–Яготин–Бориспіль–Київ–Буча–Малин–

Коростень–Сарни–Маневичи–Ковель (Україна)–

Хелм–Пяски–Люблін–Укрув–Гарволинь–Колбель–

Варшава–Блоне–Сохачев–Лович–Кутно–

Кросневице–Коло–Конин–Вжесня–Познань–Пневи–

Сквежина–Кожув–Вельскопольски–Костшин 

(Польща)–Берлін–Брауншвайг–Мелле–Оснабрюкк 

(Німеччина)–Апелдорн–Амстердам–Зандам–Алкмар 

(Нідерланди) 

Довжина маршруту, км 2782 

Час руху, год:хв 30:50 

Перевізник ТК «Спецтранс» 

Адреса перевізника пр. Шевченко, 107, Донецьк, Україна 

Автомобіль IVECO STRALIS 480+lecinena sr pr 3e 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

31,6 т (90,45 м
3
) 

Експедитор ТОВ «ТрансЛайн» 

Адреса експедитора бул. Шевченко, 84–11, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

DAP 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Неподання транспортного засобу в пункт 

відправлення в установлений строк 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Відмова від приймання вантажу до перевезення у 

зв'язку з його ушкодженням при навантаженні 
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Автомобільно-дорожній інститут 
 

Таблиця 3.8 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання EXW) 
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Кольорові метали 

Клас вантажу 1 

Частота перевезень (на 

рік) 

12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

ПАТ «Артемівський завод з обробки кольорових 

металів» 

Адреса відправника вул. Кірова, 42, Артемівськ, Україна 

Найменування 

одержувача 

Robert Bosch GmbH 

Адреса одержувача Robert-Bosch-Platz, 1, Gerlingen-Schillerhöhe, 

Deutschland 

Маршрут (прямий 

напрямок) 

Донецьк–Красноармійськ–Першотравенськ–

Павлоград–Новомосковськ–Дніпропетровськ–Жовті 

Води–Олександрія–Знаменка–Кіровоград–Умань–

Гайсан–Немиров–Винниця–Хмельницький–

Волчинськ–Тернопіль–Зборів–Золочев–Львів–

Яворів–Краковець (Україна)–Радиміно–Ярослав–

Жешув–Тарнув–Бохня–Краків–Вадовице–Бельско–

Бяла (Польща)–Чески–Тешин–Острава–Пршибор–

Нови–Йічин–Границе–Оломоуц–Простєєв–Брно–

Гумполець–Прага–Пльзень (Чехія)–Нюрнберг–

Штутгарт (Німеччина) 

Довжина маршруту, км 2528 

Час руху, год:хв 29:41 

Перевізник ТОВ «Веста» 

Адреса перевізника вул. Червоножовтнева, 111, Донецьк, Україна 

Автомобіль SCANIA 124L420+SCHMITZ SO1 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

31,8 т (92 м
3
) 

Експедитор ТОВ «Поіск» 

Адреса експедитора вул. Університетська, 35, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

EXW 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Подача в пункт відправлення рухомого складу 

менше маси відправлення, що зазначена в заявці 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка автомобіля в пункті відправлення більше 

часу, що зазначений у заявці, на 5 годин 
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«Транспортно-екпедиторська діяльність» 
 

Таблиця 3.9 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання FCA) 
 

Показник Найменування (значення) 

1 2 

Найменування вантажу Кольорові метали 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень (на 

рік) 

12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

ПАТ «Артемівський завод з обробки кольорових 

металів» 

Адреса відправника вул. Кірова, 42, Артемівськ, Україна 

Найменування 

одержувача 

Beko Electronic A.Ş., Arçelik 

Адреса одержувача Karaağaç Cd 2, Sütlüce Mh., Istanbul, Turkey 

Маршрут (прямий 

напрямок) 

Донецьк–Докучаївськ–Новотроїцьке–Волновха–

Кременівка–Володарське–Мангуш–Нововасилівка 

2–Луначарське–Приморськ–Владимирівка–

Приазовське–Мелітополь–Акимівка–Партизани–

Новоолексіївка–Джанкой–Воінка–Воронцовка–

Раздольне–Євпаторія (Україна)–Зонгулдак–Дюздже–

Адапазари–Ереглі–Караман–Силіфке–Тарсус–

Мерсін (Туреччина) 

Довжина маршруту, км 1700 

Час руху, год:хв 43:37 

1 2 

Перевізник ТОВ «Веста» 

Адреса перевізника вул. Червоножовтнева, 111, Донецьк, Україна 

Автомобіль DAF FT XF 105.410+KRONE CURTAINSIALER 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

29,4 т (92,9 м
3
) 

Експедитор ТОВ НВП «Регул» 

Адреса експедитора пр. Київський, 50, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

FCA 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Затримка прибуття автомобіля до одержувача на 12 

годин у зв'язку із ДТП 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка розвантаження рухомого складу на 3 

години у зв'язку з відсутністю розвантажувальних 

механізмів 
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Таблиця 3.10 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання EXW) 
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Сталеві канати та дріт 

Клас вантажу 1 

Частота перевезень (на рік) 12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування відправника ТОВ «Силур» 

Адреса відправника вул. Академіка Філатова, 9, Харцизьк, Україна 

Найменування одержувача Rozzi 

Адреса одержувача Via Barca, 7, Seniga BS, Italia 

Маршрут (прямий напрямок) 

Харцизьк–Макіївка–Донецьк–Селідове–Красноармійськ–

Слов’янка–Петропавлівка–Богуслав–Павлоград–Песчанка–

Підгірне–Ювілейне–Дніпропетровськ–Миколаївка–Одарівка–

Щорськ–Саївка–Пятихатки–Олександрія–Знаменка–

Кіровоград–Велика Виска–Олександрівка–Хмілеве–

Новоархангельск–Умань–Орадівка–Краснополка–Гайсин–

Немиров–Вороновица–Писарівка–Вінниця–Литин–Летичів–

Меджибидж–Хмельницький–Войтовиці–Подволочинськ–

Тернопіль–Дружба–Дарахів–Бучач–Монастирська–

Тисмениця–Івано-Франківськ–Богородчани–Дзвиняч–

Солотвине–Тересва–Тячев–Хуст–Сельце–Мукачеве–Велика 

Добронь–Чоп–Захонь (Україна) –Тужер–Ньиредьхаза–

Дебрецен–Пюшпекладань–Сольнок–Цеглед–Будапешт–

Секешфехервар–Шиофок–Надьканижа (Угорщина) –

Вараждин (Хорватія) –Марібор–Залек–Любляна–Гориція 

(Словенія) –Местре–Падуя–Верона–Брешіа (Італія) 

Довжина маршруту, км 2673 

Час руху, год:хв 33:26 

Перевізник ТК «Спецтранс» 

Адреса перевізника пр. Шевченко, 107, Донецьк, Украина 

Автомобіль 
RENAULT PREMIUM POUTE 450+KOGEL CARGO-MAXX 

SN 24 P90 

Вантажопідйомність (об’єм) 28,7 т (90,5 м
3
) 

Експедитор ТОВ ВПП «Регул» 

Адреса експедитора пр. Київський, 50, Донецьк, Україна 

Базисна умова постачання EXW 

Порушення умов договору 

перевезення Перевізником 
Недостача вантажу при розвантаженні (4 т) 

Порушення умов договору 

перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Відмова від приймання вантажу до перевезення у зв'язку з 

його ушкодженням при навантаженні 
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Таблиця 3.11 – Вихідні дані для виконання індивідуальних завдань (базисні 

умови постачання FCA) 
 

Показник Найменування (значення) 

Найменування вантажу Сталеві канати та дріт 

Клас вантажу 2 

Частота перевезень (на 

рік) 

12 

Потрібна кількість авто 1 

Найменування 

відправника 

ТОВ «Силур» 

Адреса відправника вул. Академіка Філатова, 9, Харцизьк, Україна 

Найменування 

одержувача 

Przedsiębiorstwo HAK Sp. z. o.o. 

Адреса одержувача ul. Jerzmanowska, 73, Wrocław, Dolnośląskie, Polska 

Маршрут (прямий 

напрямок) 

Харцизьк–Макіївка–Донецьк–Красноармійськ–

Першотравенськ–Павлоград–Новомосковськ–

Перещепино–Красноград–Карлівка–Полтава–

Хорол–Лубни–Приятин–Яготин–Бориспіль–Київ–

Буча–Малин–Коростень–Сарни–Маневичи–Ковель 

(Україна) –Хелм–Пяски–Люблін–Радом–Петркув–

Трибунальськи–Белхатув–Велюнь–Кемпно–Вроцлав 

(Польща) 

Довжина маршруту, км 1783 

Час руху, год:хв 19:51 

Перевізник ТК «Спецтранс» 

Адреса перевізника пр. Шевченко, 107, Донецьк, Україна 

Автомобіль MERCEDES BENZ ACTROS 1846 LS+VANHOOL 

MEGA MET APK VAN 

Вантажопідйомність 

(об’єм) 

31,8 т (89,7 м
3
) 

Експедитор ТОВ «Поіск» 

Адреса експедитора вул. Університетська, 35, Донецьк, Україна 

Базисна умова 

постачання 

FCA 

Порушення умов 

договору перевезення 

Перевізником 

Недостача при розвантаженні (1,5 т) 

Порушення умов 

договору перевезення 

Вантажовідправником 

(Одержувачем) 

Затримка автомобіля в пункті відправлення більше 

часу, що зазначений у заявці, на 1 годину 
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3.2 Питання для виконання контрольної роботи 

1. Навести структуру договору експедирування. 

2. Охарактеризувати правові взаємини експедиторів і транспортних агентів 

із принципалами й третіми особами. 

3. Показати призначення, структуру та зміст договору транспортного 

агентування. 

4. Що виступає в якості Предмета контракту в договорі транспортного 

експедирування? 

5. Охарактеризувати якість товару в договорі транспортного 

експедирування. 

6. Охарактеризувати термін і дату постачання, форму товарної ціни в 

договорі транспортного експедирування. 

7. Охарактиризувати базисні умови постачання: EX Works (...named place) 

Франко завод, Free Carrier (...named place) Франко–перевізник 

(...найменування міста), Free Alongside Ship (...named port of shipment) 

Франко вздовж борту судна (...найменування порту відвантаження). 

8. Охарактиризувати базисні умови постачання: Free On Board (...named port 

of shipment) Франко борт (...найменування порту відвантаження), Cost and 

Freight (...named port of destination) Вартість та фрахт (...найменування порту 

призначення), Cost, Insurance and Freight (...named port of destination)  

Вартість, страхування і фрахт (...найменування порту призначення). 

9. Охарактиризувати базисні умови постачання: Carriage and Insurance Paid 

Тo (...named place of destination)  Фрахт/перевезення та страхування сплачені 

до (...найменування міста призначення), Carriage Paid To (...named place of 

destination) Фрахт/перевезення сплачені до (...найменування міста 

призначення). 

10. Охарактиризувати базисні умови постачання: Delivered At Terminal 

(...named terminal of destination) Поставка на терміналі (...найменування 

терміналу), Delivered At Pоіnt (...named point of destination) Поставка в пункті 

(...найменування пункту), Delivered Duty Paid (...named place of destination) 

Поставка зі сплатою мита (...найменування міста призначення). 

11. Охарактеризувати договір перевезення як правову норму транспортно-

експедиційного обслуговування. 

12. Дати визначення коносаменту та охарактеризувати його види. 

13. Навести особливості договору перевезення вантажу за 

товаросупроводжувальним документом. 

14. Навести визначення, зміст та призначення ордеру та штурманської 

розписки. 

15. Охарактеризувати залізничну експедицію. 

16. Навести особливості транспортно-експедиційного обслуговування на 

повітряному транспорті. 
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17. Охарактеризувати транспортно-експедиційне обслуговування на 

автомобільному транспорті. 

18. Транспортно-експедиційне обслуговування при перевезеннях вантажів у 

змішаному сполученні. 

19. Показати призначення, структури та зміст  експедиторської 

транспортної накладної. 

20. Охарактеризувати експедиторське доручення на ведення розрахунків по 

експортним зовнішньоторговельним операціям. 

21. Особливості інкасової форми розрахунків по експортним 

зовнішньоторговельним операціям. 

22. Особливості аккредитивної форми розрахунків по експортним 

зовнішньоторговельним операціям. 

23. Охарактеризувати агентські доручення на залучення вантажів до 

перевезення, на букировку й відкликання вантажів. 

24. Показати призначення, зміст та переваги застосування 

експедиторського доручення на оформлення стивідорного контракту. 

25. Показати призначення, зміст та переваги застосування 

експедиторського доручення на оформлення тальманського контракту. 

26. Навести призначення, зміст та переваги застосування експедиторського 

доручення на оформлення договору збереження зовнішньоторговельних 

вантажів. 

27. Навести призначення, зміст та переваги застосування експедиторського 

й агентського доручення на термінальне обслуговування. 

28. Показати призначення, зміст та переваги застосування 

експедиторського й агентського доручень, що пов’язані зі страхуванням 

вантажів і транспортних засобів. 

29. Навести зміст та переваги застосування експедиторського й агентського 

доручень, що пов’язані з митним оформленням. 

30. Охарактеризувати складську квитанцію, просте складське свідоцтво та 

подвійне складське свідоцтво. 

31. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

експортного вантажу в закордонному порту. 

32. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

експортного вантажу у вітчизняному порту. 

33. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

вантажів на залізничному транспорті. 

34. Додаткові вимоги до маркування вантажів, що поставляються на 

експорт. 

35. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

вантажів автомобільним транспортом. 

36. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування відправлення 

вантажів річковим та авіаційним транспортом.  
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37. У яких випадках проводять перевантаження та перевірку вантажів у 

дорозі? 

38. У яких випадках проводять досилання вантажів і з якою метою? 

39. Особливості експедиції прибуття імпортного вантажу до закордонного 

порту. 

40. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування вантажів під 

час їх перевантаження в морських портах України на інші види транспорту. 

41. Навести зміст рознарядження на відвантаження з порту імпортних 

вантажів. 

42. Охарактеризувати дисбурсментський рахунок та акт стоянкового часу. 

43. Транспортно-експедиційне та агентське обслуговування під час 

операцій із вивантаження та видачі вантажів на залізничному транспорті.  

44. Особливості транспортно-експедиторських операцій з прибуття 

вантажів на автомобільному транспорті. 

45. Особливості транспортно-експедиторських операцій з прибуття 

вантажів на річному транспорті. 

46. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень навалювальних 

та насипних вантажів. 

47. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень наливних та 

насипних вантажів. 

48. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень швидкопсувних 

та небезпечних вантажів. 

49. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень вантажів під 

медико-санітарним, ветеринарним, фітосанітарним контролем. 

50. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень великовагових, 

громіздких і негабаритних вантажів. 

51. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень у супроводі 

провідників, відправників вантажу (одержувачів), вантажів з оголошеною 

вартістю. 

52. Експедиторське доручення на оформлення претензій і позовів. 

53. Ліцензування і стандартизація транспортно-експедиторської діяльності. 

54. Транспортна документація при міжнародних автомобільних 

перевезеннях. 

55. Які Акти складаються  при порушенні умов договору перевезення, який 

їх зміст? 

56. Характеристика й умови застосування процедури МДП. 

57. Суб’єкти претензійних відносин. 

58. Навести зміст претензії. 

59. Навести порядок розгляду претензій та терміни їх пред’явлення. 

60. Навести порядок розгляду позовів та терміни їх пред’явлення. 
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3.3 Практичні завдання для виконання контрольної роботи 

1. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання EXW (типову форму наведено в додатку А). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.2.  

2. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання FCA (типову форму наведено в додатку Б). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.3. 

3. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання CРТ (типову форму наведено в додатку В). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.4. 

4. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання DAP (типову форму наведено в додатку Г). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.5. 

5. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання CРТ (типову форму наведено в додатку В). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.6. 

6. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання DAP (типову форму наведено в додатку Г). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.7.  

7. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання EXW (типову форму наведено в додатку А). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.8.  

8. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання FCA (типову форму наведено в додатку Б). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.9. 

9. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання EXW (типову форму наведено в додатку А). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.10. 

10. Оформити договір купівлі-продажу товарів при базисній умові 

постачання FCA (типову форму наведено в додатку Б). Вихідні дані 

для виконання індивідуального завдання наведено в таблиці 3.11. 

11. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.2. 

12. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.3. 

13. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.4. 

14. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 
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формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.5. 

15. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.6. 

16. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.7. 

17. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.8. 

18. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.9. 

19. Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.10. 

20.  Оформити договір експедирування, користуючись типовою 

формою, що представлена в додатку Д. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведено в таблиці 3.11. 

21. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.2. 

22. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.3. 

23. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.4. 

24. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.5. 

25. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.6. 

26. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.7. 

27. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.8. 

28. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 
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що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.9. 

29. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.10. 

30. Оформити договір перевезення, користуючись типовою формою, 

що представлена в додатку Е. Вихідні дані для виконання індивідуального 

завдання наведено в таблиці 3.11. 
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