
1. Код.ФПС.16. 
2.Назва. Організація міжнародних автомобільних перевезень. 
3. Тип. Нормативна.  
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5.Рік навчання.4. 
6. Семестр. 8. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
8. ПІБ Лектора, науковий ступінь, посада. Познаховський В.А., канд. економ. наук, доцент.  
9.Результати навчання: Ознайомлення з нормативними документами, що регламентують 
порядок здійснення автомобільних міжнародних перевезень. Вивчення основ управління 
міжнародними автомобільними перевезеннями. Засвоєння методів планування організації 
міжнародних перевезень. Ознайомлення з існуючими тарифами, податками і зборами які 
сплачуються при міжнародних автомобільних перевезеннях. Ознайомлення з існуючою практикою 
страхування при міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів. 
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
"Організація вантажних перевезень", "Організація пасажирських перевезень", "Митне право", 
"Основи зовнішньоекономічної діяльності" та інші дисципліни, що безпосередньо формують 
компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст: Значення міжнародних транспортних організацій для розвитку міжнародних 
автоперевезень. Державне регулювання міжнародних автомобільних перевезень. Міжнародна 
транспортна документація в Україні: її види та сфера застосування. Організація міжнародних 
автомобільних перевезень вантажів. Транспортно-експедиційне обслуговування міжнародних 
перевезень вантажів. Організація міжнародних перевезень пасажирів. Організація перевезень 
небезпечних вантажів. Організація перевезень швидкопсувних вантажів. Організація перевезень 
великогабаритних і великовагових вантажів. Порядок митного оформлення при міжнародних 
автомобільних перевезень. 
13. Рекомендовані навчальні дисципліни: 
1. Алексеев И.С. Внешнеэкономиченская деятельность / И.С. Алексеев. - М:   Дашков И. К., 2009. - 
304 с. 
2. Багрова І.В., Рєдіна НІ., Власюк В.Є., Гетьман О.О. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств. Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 580с. 
3. Договір про заснування Європейської Спільноти від 21.03.1957 р. // Законодавчі і нормативні 
акти з банківської діяльності, 2003, 04, № 4, 2003, 10, № 10. 
4. Порядок оформлення, видачі, використання, обліку та звітності, щодо дозволів Європейської 
Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним 
транспортом між країнами-членами ЄКМТ. 14 жовтня 2008 року. 
5. Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и сигналах. ООН.- М.: 
Транспорт. 1970. С. 55 – 117. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 28 год. лекцій, 26 год. 
практичних занять, 108 год. самостійної роботи. Разом - 162 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
 
 
Завідувача кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                          М.Є. Кристопчук 
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1. Index.ФПС. 08. 

2.Tittle. Organization of the international automobile transport 

3. Type. Normative. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Second year of study. 4. 

6. Fourth semester. 8. 

7. Number of ECTS credits. 4,5. 

8. Full Nameof Lecturer, degree, position. V.A. Poznahovskij., hold PhD degree in economy. Sciences, 

associate professor. 

9. Content: The value of international transport organizations for the development of international road 

transport. State regulation of international automobile transportations. International transport 

documentation in Ukraine: its types and scope of applications. Organization of international transport. 

Forwarding services for international cargo. Organization of transportation of dangerous goods. 

Organization of international passenger traffic. Organization of transportation of perishable 

goods.Organization of transportation of oversized and heavy cargoes. The procedure of customs 

clearance at the international automobile transportations. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


