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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» розробляється на 

основі  «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної 

дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017 р. та відповідних 

нормативних документів.  

 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Заплановані результати. 
Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення 

технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. 
Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи 

наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації та управління міжнародними 
перевезеннями. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

− засвоєння основ організації митних операцій на транспорті; 

− ознайомлення з організаційними схемами та економічними аспектами організації 

міжнародних перевезень; 

− ознайомлення з особливостями організації  міжнародних перевезень різними видами 

транспорту; 

− ознайомлення з міжнародним правовим регулюванням міжнародних перевезень різними 

видами транспорту. 

У результаті опанування дисципліною «Міжнародні перевезення» у студентів повинні бути 

сформовані наступні компетентності: 

− здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники функціонування транспортних 

систем та технологій з урахуванням впливу зовнішнього середовища; 

− здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів; 

− навики щодо організації міжнародних перевезень; 

− здатність до організації митних операцій на транспорті; 

− здатність організовувати міжнародні перевезення, застосовувати методи оформлення митної 

документації, використовувати методи митного контролю; 

− здатність використовувати організаційно-економічну термінологію при вирішенні 

професійних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки  

Навчальна дисципліна «Міжнародні перевезення» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Введення в спеціальність», «Загальний курс транспорту» та є базою для вивчення таких 

дисциплін, як: «Вантажні перевезення», «Управління ланцюгом постачань». 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з  

2-х навчальних модулів, а саме:  

Модуль 1. «Організаційно-правові основи міжнародних перевезень». 

Тема 1. Загальнотеоретичні та договірні основи міжнародних перевезень  

Поняття міжнародного перевезення, її ознаки. Класифікація міжнародних перевезень. 

Учасники договірних відносин у галузі міжнародних перевезень. Договірні підстави забезпечення 

здійснення міжнародних перевезень. Характеристика зовнішньоекономічного договору. Види 

договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вимоги щодо форм договорів. Умови 

договорів про транспортування вантажів.  

Тема 2. Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Міжнародні торгові правила 

ІНКОТЕРМС 

Основні положення міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних 

процедур.  Стандартні правила митного контролю. Застосування міжнародних торгових правил 

ІНКОТЕРМС. Міжнародні транспортні організації. Міжнародні транспортні організації видів 

транспорту. 

Тема 3. Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом 

https://stud.com.ua/29809/pravo/mizhnarodni_perevezennya#23
https://stud.com.ua/29810/pravo/klasifikatsiya_mizhnarodnih_perevezen#81
https://pidruchniki.com/1417012043912/logistika/klasifikatsiya_mizhnarodnih_perevezen#68
https://stud.com.ua/29811/pravo/dogovirni_pidstavi_zabezpechennya_zdiysnennya_mizhnarodnih_perevezen#48
https://stud.com.ua/29811/pravo/dogovirni_pidstavi_zabezpechennya_zdiysnennya_mizhnarodnih_perevezen#48
https://stud.com.ua/29812/pravo/mizhnarodni_transportni_organizatsiyi#58
https://stud.com.ua/29813/pravo/mizhnarodni_transportni_organizatsiyi_vidiv_transportu#164
https://stud.com.ua/29813/pravo/mizhnarodni_transportni_organizatsiyi_vidiv_transportu#164
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Загальна характеристика міжнародних автомобільних перевезень. Поняття та особливості 

договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Міжнародно-

правове регулювання автомобільних перевезень вантажів. Міжнародно-правове регулювання 

автомобільних перевезень пасажирів та багажу. Регламентація автомобільних перевезень за 

нормами національного права України. 

Міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу. Класифікація міжнародних 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Документальне забезпечення для 

отримання дозволу для перевезення пасажирів на регулярних міжнародних маршрутах. 

Регулювання міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і багажу в двосторонніх угодах. 

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП). 

Тема 4. Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом 

Загальна характеристика міжнародних залізничних перевезень. Поняття та особливості 

договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу і товаробагажу залізничним транспортом. 

Документальне оформлення залізничних перевезень. Провізні платежі. Міжнародні залізничні 

тарифи. Міжнародно-правове регулювання залізничних перевезень вантажів. Міжнародно-правове 

регулювання залізничних перевезень пасажирів, багажу і товаробагажу. Регламентація 

залізничних перевезень згідно з нормами національного права України. 

Тема 5. Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом 

Загальна характеристика міжнародних повітряних перевезень. Основні напрями повітряних 

перевезень. Найбільші аеропорти та авіакомпанії світу. Поняття та особливості договорів 

перевезення вантажів, пасажирів і багажу повітряним транспортом.  

Міжнародно-правове регулювання повітряних перевезень вантажів, пасажирів та багажу. 

Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 

р. (Варшавська конвенція). Перевізні документи. Відповідальність перевізника. Регламентація 

повітряних перевезень згідно з нормами національного права України. 

Керівні документи повітряних вантажних і пасажирських перевезень. Складові та функції 

авіа-накладної. Тарифна система авіаперевезень. Митне оформлення вантажів, що перевозяться 

повітряним транспортом.  
Тема 6. Організація міжнародних перевезень водним транспортом 

Загальна характеристика міжнародних річкових перевезень. Поняття та особливості 

договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу річковим транспортом. Міжнародно-правове 

регулювання річкових перевезень вантажів, пасажирів і вантажу. Регламентація річкових 

перевезень за нормами національного права України. 

Загальна характеристика міжнародних морських перевезень. Види морського судноплавства 

і форми перевезень. Поняття й особливості договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу 

морським транспортом. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень вантажів, 

пасажирів і багажу. Транспортні документи. Регламентація морських перевезень згідно з нормами 

національного права України. 

Тема 7. Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 

Особливості організації міжнародних перевезень трубопровідним транспортом. Місце 

трубопровідного транспорту в міжнародних перевезеннях. Функціонування і розвиток 

газотранспортної системи (ГТС). Характеристика ГТС. Перевізна документація. Облік і аналіз 

ефективності виконання перевезень вантажів трубопровідним транспортом. Програма INOGATE. 

Комп’ютеризація організації роботи трубопровідного транспорту. 

Модуль 2. «Організаційні схеми та економічні аспекти міжнародних перевезень». 

Тема 1. Міжнародні контейнерні перевезення  
Організація контейнерних перевезень. Типи та класифікація контейнерів. Технічні 

характеристики контейнерів. Характеристика портових терміналів та їхнього устаткування для 

прийому контейнерів. Особливості організації лінійних контейнерних перевезень. Економічна 

ефективність використання контейнерів при перевезенні вантажів. Тарифи контейнерного 

судноплавства. Контейнерні перевезення на автотранспорті. Поняття та види пломби. Мінімальні 

вимоги, які висуваються стосовно митних пломб. 

Тема 2. Транзитні перевезення  

Поняття транзиту. Транзит, його ознаки. Гарантії свободи транзиту. Нормативна 

регламентація і принципи транзиту. Міжнародні джерела і внутрішнє законодавство, що 

регулюють транзит. Принципи транзиту. Поняття транзитних і транспортних коридорів. 

https://pidruchniki.com/1719051243929/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_avtomobilnih_perevezen#42
https://pidruchniki.com/1209081043930/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_avtomobilnim_transportom#23
https://pidruchniki.com/1209081043930/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_avtomobilnim_transportom#23
https://pidruchniki.com/1081080643931/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_avtomobilnih_perevezen_vantazhiv#73
https://pidruchniki.com/1081080643931/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_avtomobilnih_perevezen_vantazhiv#73
https://pidruchniki.com/1263111343932/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_avtomobilnih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#93
https://pidruchniki.com/1263111343932/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_avtomobilnih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#93
https://pidruchniki.com/1292052243933/logistika/reglamentatsiya_avtomobilnih_perevezen_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#57
https://pidruchniki.com/1292052243933/logistika/reglamentatsiya_avtomobilnih_perevezen_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#57
https://stud.com.ua/29835/pravo/mizhnarodni_avtomobilni_perevezennya_pasazhiriv_bagazhu#64
https://stud.com.ua/29835/pravo/mizhnarodni_avtomobilni_perevezennya_pasazhiriv_bagazhu#441
https://stud.com.ua/29835/pravo/mizhnarodni_avtomobilni_perevezennya_pasazhiriv_bagazhu#677
https://pidruchniki.com/1806020343924/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_zaliznichnih_perevezen#58
https://pidruchniki.com/1298010843925/logistika/dogovori_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_tovarobagazhu_zaliznichnim_transportom#84
https://pidruchniki.com/1298010843925/logistika/dogovori_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_tovarobagazhu_zaliznichnim_transportom#84
https://pidruchniki.com/1957041143926/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_zaliznichnih_perevezen_vantazhiv#17
https://pidruchniki.com/1280052843927/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_zaliznichnih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu_tovarobagazhu#27
https://pidruchniki.com/1280052843927/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_zaliznichnih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu_tovarobagazhu#27
https://pidruchniki.com/1652020543928/logistika/reglamentatsiya_zaliznichnih_perevezen_zgidno_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#71
https://pidruchniki.com/1652020543928/logistika/reglamentatsiya_zaliznichnih_perevezen_zgidno_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#71
https://pidruchniki.com/1529052743915/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_povitryanih_perevezen#80
https://pidruchniki.com/1597012243916/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_povitryanim_transportom#51
https://pidruchniki.com/1597012243916/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_povitryanim_transportom#51
https://pidruchniki.com/1628041443917/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_povitryanih_perevezen_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu#77
https://pidruchniki.com/1628041443917/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_povitryanih_perevezen_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu#636
https://pidruchniki.com/1628041443917/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_povitryanih_perevezen_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu#636
https://pidruchniki.com/1281041943918/logistika/perevizni_dokumenti#116
https://pidruchniki.com/1594102443919/logistika/vidpovidalnist_pereviznika#289
https://pidruchniki.com/1580011943923/logistika/reglamentatsiya_povitryanih_perevezen_zgidno_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#58
https://pidruchniki.com/1580011943923/logistika/reglamentatsiya_povitryanih_perevezen_zgidno_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini#58
https://pidruchniki.com/1633082643934/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_richkovih_perevezen#78
https://pidruchniki.com/1566021243935/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_richkovim_transportom#46
https://pidruchniki.com/1566021243935/logistika/ponyattya_osoblivosti_dogovoriv_perevezennya_vantazhiv_pasazhiriv_bagazhu_richkovim_transportom#46
https://pidruchniki.com/1842112043936/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_richkovih_perevezen_vantazhiv#51
https://pidruchniki.com/1842112043936/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_richkovih_perevezen_vantazhiv#51
https://pidruchniki.com/1924070143937/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_richkovih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#28
https://pidruchniki.com/1924070143937/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_richkovih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#28
https://pidruchniki.com/1506091343938/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_morskih_perevezen#18
https://stud.com.ua/29855/pravo/mizhnarodni_morski_perevezennya#556
https://stud.com.ua/29855/pravo/mizhnarodni_morski_perevezennya#556
https://pidruchniki.com/1506091343938/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_morskih_perevezen#63
https://pidruchniki.com/1506091343938/logistika/pravove_regulyuvannya_mizhnarodnih_morskih_perevezen#63
https://pidruchniki.com/1356061543939/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_morskih_perevezen_vantazhiv#25
https://pidruchniki.com/1061120743941/logistika/transportni_dokumenti#499
https://pidruchniki.com/1494051143942/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_morskih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#88
https://pidruchniki.com/1494051143942/logistika/mizhnarodno-pravove_regulyuvannya_morskih_perevezen_pasazhiriv_bagazhu#88
https://stud.com.ua/29872/pravo/pravove_regulyuvannya_tranzitu#38
https://stud.com.ua/29872/pravo/pravove_regulyuvannya_tranzitu#864
https://stud.com.ua/29872/pravo/pravove_regulyuvannya_tranzitu#800
https://stud.com.ua/29873/pravo/normativna_reglamentatsiya_printsipi_tranzitu#44
https://stud.com.ua/29873/pravo/normativna_reglamentatsiya_printsipi_tranzitu#44
https://stud.com.ua/29873/pravo/normativna_reglamentatsiya_printsipi_tranzitu#625
https://stud.com.ua/29873/pravo/normativna_reglamentatsiya_printsipi_tranzitu#625
https://stud.com.ua/29874/pravo/printsipi_tranzitu#433
https://stud.com.ua/29875/pravo/tranzitni_transportni_koridori#527
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Тема 3. Транспортно-логістичні системи світу 

Міжнародна логістика, її зміст. Структура міжнародної логістики. Міжнародні перевезення 

як основна складова міжнародної логістики. Міжнародні запаси. Міжнародне пакування. 

Міжнародне зберігання. Світовий ринок логістичних послуг. Транспортно-логістичні компанії 

світу 

Тема 4. Перевезення небезпечних вантажів у міжнародному сполученні 

Особливості перевезень небезпечних вантажів у міжнародному сполученні. Класифікація 

небезпечних речовин за Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних 

вантажів та Законом «Про перевезення небезпечних вантажів». Правила дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів. Характеристика способів перевезення небезпечних вантажів: Умови 

допуску водіїв до керування транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі. 

Тема 5. Ліцензування, страхування на транспорті 

Цілі та завдання ліцензування. Правові норми ліцензування. Процедура ліцензування. 

Документальне забезпечення ліцензування. Ліцензії, їх види. Ліцензійні картки. Підстави для 

відмови у виданні ліцензій. Термін для ліцензій. Умови припинення або анулювання ліцензії. 

Загальні питання страхування при міжнародних перевезеннях. Договір страхування при 

міжнародних перевезеннях. Особливості страхування при міжнародних перевезеннях окремими 

видами транспорту 

Тема 6. Визначення ціни транспортних перевезень 

Загальні принципи ціноутворення на транспорті. Основні ці-ноутворювальні фактори. 

Правова основа розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів на залізничному, 

автомобільному, морському, річковому, повітряному, трубопровідному транспорті. Методика 

визначення ціни за транспортне обслуговування. Тарифи на транспорті, їх види. Правила 

розрахунків при транзитному сполученні. 

Тема 7. Габаритно-ваговий та технічний контроль транспортних засобів та організація 

безпечної праці водіїв 

Порядок здійснення габаритно-вагового та технічного контролю транспортних засобів та 

організацію безпечної праці водіїв. Умови перевезення вантажів за вимогами габаритно-вагового 

контролю транспортних засобів. Порядок видачі дозволів на перевезення великовагових та 

негабаритних вантажів. Законодавчі обмеження повних мас і допустимих навантажень у країнах 

ЄС. Вимоги до екологічних показників вантажних автомобілів, що використовуються для 

міжнародних перевезень та їх документальне оформлення. Вимоги до технічного стану 

транспортних засобів та умови заборони їхньої експлуатації. Основні вимоги Конвенції 

Міжнародної організації праці про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на 

дорожньому транспорті. Основні вимоги положень ЄУТР щодо щоденний і щотижневого часу 

водія за кермом та перерв у керуванні транспортними засобами. 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни  

  Таблиця 2.1 

№ 

пор. 

 

Назва теми  

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Лабор. 
занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

6 семестр 

Модуль 1. «Організаційно-правові основи міжнародних перевезень» 

1.1 Загальнотеоретичні та договірні основи 

міжнародних перевезень 

8 2 2 4 

1.2 Міжнародні конвенції та правила митного 

контролю. Міжнародні торгові правила 

ІНКОТЕРМС 

8 2 2 4 

1.3  Організація міжнародних перевезень 

автомобільним транспортом 

8 2 2 4 

https://stud.com.ua/29893/pravo/strahuvannya_mizhnarodnih_perevezennyah#21
https://stud.com.ua/29894/pravo/dogovir_strahuvannya_mizhnarodnih_perevezennyah#27
https://stud.com.ua/29894/pravo/dogovir_strahuvannya_mizhnarodnih_perevezennyah#27
https://stud.com.ua/29895/pravo/osoblivosti_strahuvannya_mizhnarodnih_perevezennyah_okremimi_vidami_transportu#32
https://stud.com.ua/29895/pravo/osoblivosti_strahuvannya_mizhnarodnih_perevezennyah_okremimi_vidami_transportu#32
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1.4 Організація міжнародних перевезень 

залізничним транспортом 

8 2 2 4 

1.5 Організація міжнародних перевезень 

повітряним транспортом 

8 2 2 4 

1.6 Організація міжнародних перевезень водним 

транспортом 

10 4 2 4 

1.7 Організація міжнародних перевезень 

трубопровідним транспортом 

6 2 2 2 

1.8 Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 

Усього за модулем №1 60 16 16 28 

Модуль 2. «Організаційні схеми та економічні аспекти міжнародних перевезень» 

2.1 Міжнародні контейнерні перевезення 6 2 2 2 

2.2 Транзитні перевезення 8 2 2 4 

2.3 Транспортно-логістичні системи світу 6 2 2 2 

2.4 Перевезення небезпечних вантажів у 

міжнародному сполученні 

6 2 2 2 

2.5 Ліцензування, страхування на транспорті 6 2 2 2 

2.6 Визначення ціни транспортних перевезень 10 2 

2 

2 4 

2.7 Габаритно-ваговий та технічний контроль 

транспортних засобів та організація безпечної 

праці водіїв 

6 2 2 2 

2.8 Домашнє завдання 8 - - 8 

2.9 Модульна контрольна робота №2 4 - 2 2 

Усього за модулем №2 60 16 14 28 

Усього за 6 семестр 120 32 32 56 

Усього за навчальною дисципліною 120 32 32 56 
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 2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навч. занять 

(год) 

Лекції СРС 

6 семестр 

Модуль 1. «Організаційно-правові основи міжнародних перевезень» 

1.1 Загальнотеоретичні та договірні основи міжнародних перевезень 2 2 

1.2 Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Міжнародні 

торгові правила ІНКОТЕРМС 

2 2 

1.3  Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом 2 2 

1.4 Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом 2 2 

1.5 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом 2 2 

1.6 Організація міжнародних перевезень водним транспортом 4 2 

1.7 Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 2 1 

Усього за модулем №1 16 13 

Модуль 2. «Організаційні схеми та економічні аспекти міжнародних перевезень» 

2.1 Міжнародні контейнерні перевезення 2 1 

2.2 Транзитні перевезення 2 2 

2.3 Транспортно-логістичні системи світу 2 1 

2.4 Перевезення небезпечних вантажів у міжнародному сполученні 2 1 

2.5 Ліцензування, страхування на транспорті 2 1 

2.6 Визначення ціни транспортних перевезень 2 

2 

2 

2.7 Габаритно-ваговий та технічний контроль транспортних засобів та 

організація безпечної праці водіїв 

2 1 

Усього за модулем №2 16 9 

Усього за навчальною дисципліною 32 22 

 

2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Лабор. 

заняття 
СРС 

6 семестр 

Модуль 1. «Організаційно-правові основи міжнародних перевезень» 

1.1 Загальнотеоретичні та договірні основи міжнародних перевезень 2 2 

1.2 Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Міжнародні 

торгові правила ІНКОТЕРМС 

2 1 

1.3  Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом 2 2 

1.4 Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом 2 1 

1.5 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом 2 2 

1.6 Організація міжнародних перевезень водним транспортом 2 1 

1.7 Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 2 2 

1.8 Модульна контрольна робота №1 2 2 

Усього за модулем №1 16 13 

Модуль 2. «Організаційні схеми та економічні аспекти міжнародних перевезень» 

2.1 Міжнародні контейнерні перевезення 2 2 

2.2 Транзитні перевезення 2 1 

2.3 Транспортно-логістичні системи світу 2 2 

2.4 Перевезення небезпечних вантажів у міжнародному сполученні 2 1 

2.5 Ліцензування, страхування на транспорті 2 2 

2.6 Визначення ціни транспортних перевезень 2 1 
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2.7 Габаритно-ваговий та технічний контроль транспортних засобів та 

організація безпечної праці водіїв 

2 2 

2.8 Домашнє завдання - 8 

1.8 Модульна контрольна робота №2 2 2 

Усього за модулем №2 16 21 

Усього за навчальною дисципліною 32 34 

 

 

2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС 

(год.) 

6 семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 22 

2. Підготовка до лабораторних занять 22 

3. Підготовка до модульних контрольних робіт №1, №2 4 

4. Домашнє завдання 8 

Усього за навчальною дисципліною 56 

 

2.4.1. Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) виконується в другому семестрі з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні 

навчального матеріалу з даної дисципліни.  

Мета ДЗ: удосконалити теоретичні знання та практичні навички під час вивчення 

матеріалу навчального модуля. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до «Методичних рекомендацій з виконання домашнього завдання з дисципліни 

«Міжнародні перевезення» для студентів відповідної спеціальності та освітньо-професійних 

програм.  

Час, потрібний для виконання домашнього завдання - до 8 годин самостійної роботи. 

 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

При викладанні дисципліни «Міжнародні перевезення» передбачено застосування таких 

форм і методів навчання, як лекція-візуалізація, пояснювально-ілюстративний метод, елементи 

«мозкової атаки», розв’язок розрахунково-аналітичних задач. 

 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.2.1. Кунда Н.Т. Організація міжнародних автомобільних перевезень. Навчальний посібник 

для студентів напряму «Транспортні технології» вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім 

«Слово» - 2010. – 464 с. 

3.2.2. Левковець П. Р. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч. посіб. / П. Р. 

Левковець, В. С. Марунич. — 3-є вид., виправ. та допов. — К.: Арістей, 2005. 

3.2.3. Міжнародні перевезення : теорія та практика : навч. посібник : у 2 кн. / Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – . Кн. 1 / А. С. 

Галкін, В. П. Левада, Ю. А. Давідіч, Н. В. Давідіч, К. Є. Вакуленко. – 2018. – 182 с. 

Допоміжна література 

         3.2.4. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. 

– 696 с. 

3.2.5.  Карбанович И.И. Международные автомобильные перевозки. Учеб. Пособие. – 4-е 

изд., доп. – Минск:Юнипак, 2007. – 298 с. 

3.2.6. Міжнародна конвенція щодо безпечних контейнерів (КБК) від 02.12.1972 р. // 

Офіційний вісник України. – 2001. – № 39. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua 

http://lib.pstu.edu/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3.2.7. Основи митної справи в Україні: підручник/ За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 

651 с. – (Митна справа в Україні). 

3.2.8. Митний кодекс України : кодекс прийн. Верховною Радою України 13.03.2012 № 

4495-VI, редакція від 23.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

3.2.9. Режимы труда и отдыха экипажа транспортных средств, выполняемых 

международные автомобильные перевозки / Киев : АСМАП Украины, 2008.  36 с. 

3.2.10. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в га-лузі транспорту: 

Довідник.— Т. 1. Міжнародні організації в га-лузі транспорту. Автомобільний транспорт / Г.М. 

Легенький, В.П.Мироненко, А.М. Новікова, О.Г. Заставнюк, М.О. Єре-менко; Ред.: А.М. 

Редзюк.— К.: ДП “ДержавтотрансНДІпро-ект”, 2005.— 247с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті  

3.3.1.  http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/ 

 
4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА 

ВМІНЬ. 

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

6 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 

Виконання лабораторних 

робіт 1.1-1.7 

28 

(сумарна) 

Виконання завдань під час 

лабораторних занять №2.1-2.7 

28 

(сумарна) 

 

Виконання завдань на 

знання  теоретичного 

матеріалу 

6 

(сумарна) 

Виконання домашнього 

завдання 

6 

(сумарна) 

 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 21 бал 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 21 бал 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 

10 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 

10  

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44  

Іспит 12 

Усього за 6 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Виконання завдань під час 

лабораторних занять 

Виконання 

завдань на 

знання  

теоретичного 

матеріалу 

Виконання 

домашнього 

завдання 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи №1.1-1.7 №2.1-2.7 

25-28 25-28 6-5 6-5 9-10 Відмінно 

21-24 21-24 4 4 8 Добре 

17-20 17-20 3 3 6-7 Задовільно 

менше 8 менше 8 менше 3 менше 3 менше 6 Незадовільно 
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4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної рейтингової 

оцінки в балах оцінці за національною 

шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79 - 88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66 - 78 Добре  9-10 Добре 

53 - 65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 - 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 

картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій 

оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 
 


