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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Інтегрування України в Європейську транспортну систему вимагає   

відповідності міжнародним стандартам правової, технічної, технологічної, 

організаційної та інформаційної бази. Успішність роботи національних  

автомобільних перевізників у інтегрованій транспортній системі залежить від 

їх конкурентоспроможності, яка значною мірою визначається рівнем 

підготовки професійних кадрів, який безпосередньо залежить від одержаних 

під час навчання знань та умінь.  

Метою викладення дисципліни є– формування теоретичних уявлень та 

спеціальних знань про менеджмент міжнародних автомобільних перевезень, 

особливості транспортування експортних та імпортних вантажів, види 

страхування, режим роботи та відпочинку екіпажів транспортних засобів, 

сучасні логістичні та інформаційні технології транспортного обслуговування і 

новітні системи зв’язку при управлінні міжнародними автомобільними 

перевезеннями.  

Завдання курсу полягають у вивченні основних положень міжнародних 

конвенцій та угод про міжнародні перевезення вантажів, особливостей митних 

систем транзитних перевезень, порядку митного оформлення, методів 

оперативного планування управління перевезеннями, принципів дії сучасних 

систем зв’язку, а також у набутті практичних навичок з питань розрахунку 

витрат на виконання міжнародного перевезення, вибору оптимального 

маршруту перевезення вантажів, методів організації руху автомобілів, систем 

організації праці водіїв на маршруті та оформлення супроводжувальної 

документації.  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- особливості транспортування експортних та імпортних вантажів; 

- види страхування в міжнародних перевезеннях; 

- режим роботи та відпочинку екіпажів транспортних засобів; 
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- сучасні логістичні та інформаційні технології транспортного 

обслуговування. 

Після вивчення цього курсу студенти повинні вміти: 

- дотримуватися основних положень міжнародних конвенцій та угод при 

здійсненні міжнародних перевезень; 

-  здійснювати оперативне планування міжнародних перевезень; 

-  розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення ефективності 

перевезень, зниження собівартості, підвищення продуктивності праці, 

кращого використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 

-  здійснювати техніко-економічний аналіз, обґрунтовувати та вибирати 

технічні, економічні та організаційні рішення в межах своєї компетенції; 

- правильно обирати оптимальні маршрути перевезень. 

Дисципліна «Менеджмент міжнародних перевезень» вивчається 

шляхом читання лекцій та проведення практичних занять. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо визначаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як «Менеджмент 

організацій», «Корпоративне управління», «Управління проектами», 

«Менеджмент підприємство автосервісу», «Теорія і практика управління 

транспортними підприємствами». 

Після вивчення дисципліни «Менеджмент міжнародних перевезень» 

студенти повинні мати необхідні теоретичні знання для вивчення таких 

професійно-орієнтованих дисциплін як «Управління змінами», «Фінансовий 

менеджмент», «Логістичний менеджмент транспортних підприємств», 

«Мотиваційний менеджмент», «Ситуаційний менеджмент». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Менеджмент міжнародних перевезень» 

№ 
з/п 

Назва змістового модуля і теми 

       Змістовий модуль 1. Органи управління та нормативно-правове 
забезпечення міжнародних перевезень 

1. Органи управління міжнародними перевезеннями  
2. Міжнародні конвенції та угоди 
3. Митні системи міжнародних перевезень 
4.  Організація міжнародного дорожнього руху 
5. Документообіг при здійсненні міжнародних перевезень вантажів 
Змістовий модуль 2. Забезпечення ефективності міжнародних перевезень
6. Митні операції при здійсненні міжнародних перевезень 
7. Транспортне страхування при міжнародних перевезеннях вантажів 
8. Системи міжнародних перевезень вантажів 
9. Системи зв’язку та навігації 
10. Використання логістичних та інформаційних технологій 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Менеджмент міжнародних перевезень» 

 

Змістовий модуль 1. Органи управління та нормативно-правове 

забезпечення міжнародних перевезень  

Тема 1. Органи управління міжнародними перевезеннями 

Роль транспортного фактору в економіці України. Міжнародні перевезення 

вантажів в Україні. Проблеми підвищення   конкурентоспроможності  

автомобільного транспорту України. Інформаційне забезпечення перевезень. 

Загальні поняття про документообіг. Міжнародні урядові та неурядові 

організації. КВТ ЄЕК ООН, ЄКМТ, ФІАТА. Стисла характеристика діяльності 

та роль у розвитку автомобільних перевезень. МСАТ, структура та функції. 

АсМАП, структура та функції. Задачі та діяльність АсМАП України. 

Прийняття автоперевізників до Асоціації. Інші державні та недержавні органи 

управління Закони України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт». 

Дозвільна система. Забезпечення українських перевізників дозволами для 

перевезення вантажів у міжнародному сполученні.  

Література: [5,6,8,] 

 

 

Тема 2. Міжнародні конвенції та угоди 

Призначення, зміст, застосування Конвенції про договір міжнародного 

дорожнього перевезення вантажу. Організація праці водіїв при міжнародних 

перевезеннях. Основні положення Європейської Угоди, що стосується роботи 

екіпажів транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні 

перевезення (AETR). Обмеження, що накладаються на режим роботи водіїв-

міжнародників.Особливі умови і порядок перевезення автомобільним 

транспортом окремих видів вантажів. Перевезення швидкопсувних продуктів. 

Спеціалізований рухомий склад для перевезення ШХП та його маркування.   

Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів. 
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Класифікація НВ. Спеціалізований рухомий склад. Правила перевезення 

небезпечних вантажів в Україні.Перевезення важковагових та великогабаритних 

вантажів (ВВВ). Відкрита книжка МДП для перевезення ВВВ на умовах 

Конвенції МДП. Інформаційне забезпечення процесу перевезення. Документи на 

виконання перевезення ВВВ.  

Література: [6,7,9] 

 

 

Тема 3. Митні системи міжнародних перевезень 

Міжнародні митні системи, їх стисла характеристика. Система МДП, її 

роль у міжнародних перевезеннях. КОНВЕНЦІЯ МДП. Функціонування 

системи МДП. Основні вимоги системи МДП. Система Safe-TIR. Проект eTIR. 

Програма TIR-EPD. Допуск українських автоперевізників до процедури МДП. 

Порядок реалізації Положень КДПВ з використанням книжки МДП. Транзитна 

система ЄС “Т”. КОНВЕНЦІЯ СТП. Переваги та недоліки системи Т. 

Привабливість системи Т для українських перевізників. Єдиний 

адміністративний документ SAD. Проект NCTS/TIR. Конвенції про тимчасове 

введення. Карнет АТА. Книжка CPD. Національна митна система. Внутрішній 

транзитний документ ВТД. 

Література:[4,6 ,11,13] 

 

 

Тема 4. Організація міжнародного дорожнього руху 

Правові засади організації міжнародного автомобільного руху. 

Угоди, що діють у сфері міжнародного дорожнього руху (УМА). 

Міжнародна мережа автомобільних доріг та автомагістралей “Е”. 

Нумерація та класифікація міжнародних доріг. Перелік автомобільних 

доріг категорії “Е” на території України. Свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу, реєстраційний номер, знаки країни реєстрації, 

національне та міжнародне посвідчення водія, категорія 
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автотранспортних засобів. Порядок одержання свідоцтв і посвідчень в 

Україні. Класифікація вимог до рухомого складу. Міжнародні 

нормативні  документи, що регламентують стандартизацію 

автотранспортних засобів. Маркування автомобілів. Одержання в 

Україні сертифікатів відповідності АТЗ вимогам придатності до 

експлуатації. Міжнародні транспортні коридори, що пролягають 

територією України. Створення Національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів НММТК. 

Література:[3,7,8,9,15]  

Тема 5. Документообіг при здійсненні міжнародних перевезень 

вантажів  

Договори перевезення вантажів. Митні, транспортні, розрахункові, 

страхові документи. Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR. 

Призначення, зміст. Особливості заповнення. Склад товарно-транспортної 

документації на вантаж. Правила заповнення CMR. Зміст граф CMR. Вантажна 

митна декларація ВМД. Типи ВМД, правила застосування. Інша товарно-

транспортна документація на вантаж (відвантажувальна специфікація, інвойс, 

сертифікат про походження, сертифікати ветеринарний, санітарний, екологічна 

декларація тощо).  

Література:[3,4,8,11,15]  
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Змістовий модуль 2. Забезпечення ефективності міжнародних 

перевезень  

Тема 6. Митні операції при здійсненні міжнародних перевезень  

Структура Державної Митної Служби України (ДМСУ). Митний Кодекс 

України (МКУ). Сучасні інформаційні технології. Електронна митниця. 

Конвенція про узгодження проведення контролю вантажів на кордонах. 

Основні поняття і означення. Митні режими. Митне оформлення: декларування 

товарів і транспортних засобів; вантажна митна декларація ВМД, попередня 

ВМД (ПД), попереднє повідомлення (ПП). Методи визначення митної вартості 

товарів, декларація митної вартості ДМВ. Митний контроль: мета, форми та 

організаційні заходи. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають 

під митним контролем, до митниці. 

Література:[4,6,10,13,14]  

 

 

 

Тема 7. Транспортне страхування при міжнародних перевезеннях 

вантажів  

Мета і види страхування. Договір транспортного страхування. Стисла 

характеристика деяких видів страхування. Перестрахування ризиків (TT-Club). 

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів 

перед третіми особами. Міжнародна система автострахування “Зелена карта”. 

Зона дії. Принцип дії Зеленої карти. Дії страхувальника при настанні 

страхового випадку. Розміри страхових платежів. Обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

ОСЦПВ. Страхова сума за договором ОСЦПВ. Роль Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Страхування 

відповідальності автоперевізника при міжнародних перевезеннях вантажів у 

рамках Конвенції КДПВ (страхування CMR). Дії при настанні страхового 
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випадку; отримання відшкодування; обов’язки сторін; вибір страхової 

компанії. 

Література:[2,4 ,6] 

 

Тема 8. Системи міжнародних перевезень вантажів 

Термінальна система. Термінальна та наскрізна технологія вантажних 

автомобільних перевезень у міжнародному сполученні. Поняття “термінал”. 

Учасники термінальних перевезень. Організація перевезення вантажів 

дрібними відправками. Будова термінала. Метод тягових плечей. Естафетний 

метод. Системи змішаних (модальних) перевезень. Конвенція ООН про 

міжнародні змішані перевезення. Термінологія модальних перевезень. 

Характерні ознаки комбінованих перевезень. Сучасні системи комбінованого 

транспорту (Європа, США, Росія, Китай, Україна). Український державний 

центр транспортного сервісу УДЦТС “Ліски”, контрейлерні потяги “Ярослав”, 

“Вікінг”, контейнерний потяг “Хрещатик” та ін. Переваги комбінованих 

перевезень. Термінали на території України.  

Література: [ 2, 3, 4, 6, 15] 

 

Тема 9. Системи зв’язку та навігації  

Журнал зведеної інформації. Дії водія щодо інформування про рух. Дії 

диспетчерської служби. Системи зв’язку при управлінні міжнародними 

автомобільними перевезеннями. Ефективність систем зв’язку. Типи засобів і 

систем зв’язку. Сучасні системи диспетчерського керування класу AVL. 

Принцип дії супутникової системи зв’язку. Можливості супутникових систем 

зв’язку при використанні на транспорті. Розширення функцій. Системи GPS, 

ГЛОНАСС, Галілео. Системи мобільного супутникового зв’язку. Оператори 

супутникового зв’язку в Україні.  

Література:[2,3,4,5,6,9,15]  
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Тема 10. Використання логістичних та інформаційних технологій 

Поняття “логістика». Системний підхід у логістиці. Сучасні логістичні 

системи (MRP, Kanban, JIT, “за ніч”). Сучасні тенденції в логістичному сервісі 

(аутсорсинг, фліт-менеджмент, бенчмаркінг, PL-провайдінг).Електронний 

обмін даними (ЕОД), стандарти EDIFACT, XML, електронна комерція. 

Впровадження в Україні електронного обміну даними при транзиті вантажів та 

в митному оформленні. Впровадження електронного підпису. 

Література:[4,5 ,6] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті 

навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням 

сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання 

без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а 

також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Комісія по транспорту Європейського Союзу -функції та діяльність.  

2. Національна транзитна система України. 

3. Міжнародні нормативні документи, що регламентують вимоги до автомобілів. 

 
Варіант 2 

1. МСАТ -функції та діяльність. 

2. Переваги та недоліки системи МДП.  

3. Екологічні вимоги до автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні  

перевезення вантажів.  

 

Варіант 3 

1. АсМАП України -функції та діяльність. 

2. Переваги документа Т над книжкою МДП. 

3. Екологічні маркування автомобілів, що виконують міжнародні перевезення  

вантажів.  

 

 

Варіант 4 

1. Дозвільна система у сфері міжнародних перевезень вантажів. 

2. Порівняльний аналіз застосування процедур МДП та СТП. 

3. Принципи створення мережі міжнародних транспортних коридорів МТК.  

 

Варіант 5 

1. КДПВ: сфера застосування. Основні положення КДПВ. 

2. Конвенція про тимчасове ввезення 1990 р. 

3. Національна мережа міжнародних транспортних коридорів НММТК.  
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Варіант  6 

1. Право розпорядження вантажем за Конвенцією КДПВ. 

2. Карнет АТА. Товари, що вивозяться за карнетами АТА. 

3. Документи, необхідні для здійснення міжнародних автомобільних перевезень 

вантажів 

 

Варіант 7 

1. Розмір відшкодування збитків за Конвенцією КДПВ.  

2. Книжка CPD. Призначення, особливості застосування. 3. Форми та системи 

оплати праці на транспортному підприємстві. 

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) на перевезення вантажів. Договір  

міжнародного перевезення вантажів.  

 

Варіант 8 

1. Позови за договором перевезення за Конвенцією КДПВ. 

2. Міжнародні конвенції про дорожній рух. 

3. Митні декларації. Види та форми МД. 

 

Варіант 9 

1. ЄУТР: сфера застосування та вимоги до водіїв. 

2. Європейська угода про міжнародні автомагістралі. Міжнародна мережа доріг 

“E”. 

3. Інші (крім митних декларацій) митні документи.  

 

Варіант 10 

1. Облік часу роботи водіїв-міжнародників. 

2. Вимоги до автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні 

перевезення. 

3. Товаротранспортна накладна CMR. Особливості заповнення. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Комісія по транспорту Європейського Союзу -функції та діяльність.  

2. МСАТ -функції та діяльність.  

3. АсМАП України -функції та діяльність.  

4. Дозвільна система у сфері міжнародних перевезень вантажів.  

5. КДПВ: сфера застосування. Основні положення КДПВ.  

6. Право розпорядження вантажем за Конвенцією КДПВ.  

7. Розмір відшкодування збитків за Конвенцією КДПВ.  

8. Позови за договором перевезення за Конвенцією КДПВ.  

9. ЄУТР: сфера застосування та вимоги до водіїв.  

10. Облік часу роботи водіїв-міжнародників.  

11. Обмеження, що накладаються на режим роботи водіїв-міжнародників.  

12. Тахографи. Цифрові тахографи.  

13. Виконання вимог ЄУТР в Україні.  

14. ДОПНВ: сфера застосування.  

15. Класифікація небезпечних вантажів.  

16. Спеціалізований рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів.  

Маркування АТЗ.  

17. Документи на виконання перевезень небезпечних вантажів.  

18. Відповідальність при виконанні перевезень небезпечних вантажів.  

19. Перевезення швидкопсувних вантажів. Конвенція У П Ш. Виконання вимог  

УПШ в Україні.  

20. Спеціалізований рухомий склад для перевезення швидкопсувних харчових  

продуктів та його маркування.  

21. Перевезення великогабаритних та важковагових вантажів (ВВВ).  

22. Особливості перевезення ВВВ за системою МДП.  

23. Організація перевезення ВВВ. Інформаційне забезпечення перевезення 

ВВВ.  

24. Загальні відомості про системи митного транзиту.  

25. Функціонування системи МДП.  
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26. Книжка МДП. Особливості заповнення і використання.  

27. Допуск вітчизняних автоперевізників до системи МДП.  

28. Правове забезпечення перевезень вантажів територією ЄС. Конвенція СТП.  

29. Система загального транзиту Т.  

30. Електронна система контролю за доставкою товарів NCTS.  

31. Національна транзитна система України.  

32. Переваги та недоліки системи МДП.  

33. Переваги документа Т над книжкою МДП.  

34. Порівняльний аналіз застосування процедур МДП та СТП.  

35. Конвенція про тимчасове ввезення 1990 р.  

36. Карнет АТА. Товари, що вивозяться за карнетами АТА.  

37. Книжка CPD. Призначення, особливості застосування.  

38. Міжнародні конвенції про дорожній рух.  

39. Європейська угода про міжнародні автомагістралі. Міжнародна мережа 

доріг “E”.  

40. Вимоги до автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні 

перевезення.  

41. Міжнародні нормативні документи, що регламентують вимоги до 

автомобілів.  

42. Екологічні вимоги до автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні  

перевезення вантажів.  

43. Екологічні маркування автомобілів, що виконують міжнародні перевезення  

вантажів.  

44. Принципи створення мережі міжнародних транспортних коридорів МТК.  

45. Національна мережа міжнародних транспортних коридорів НММТК.  

46. Документи, необхідні для здійснення міжнародних автомобільних 

перевезень вантажів  

47. Зовнішньоекономічний договір (контракт) на перевезення вантажів. Договір  

міжнародного перевезення вантажів.  

48. Митні декларації. Види та форми МД.  
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49. Інші (крім митних декларацій) митні документи.  

50. Товаротранспортна накладна CMR. Особливості заповнення.  

51. Дозволи та сертифікати на здійснення міжнародних автомобільних 

перевезень  

вантажів.  

52. Платіжні документи про сплату митних та інших платежів. Страхові 

документи:  

призначення, типи.  

53. Митні процедури на автомобільному транспорті: Основні поняття і 

означення.  

54. Митні режими: призначення, види.  

55. Митний контроль: основні положення. Форми митного контролю.  

56. Час на виконання контрольних операцій при проведенні митного контролю.  

57. Документи для митного контролю товарів і транспортних засобів.  

58. Етапи митного контролю.  

59. Єдиний збір, що справляється з транспортного засобу при проведенні 

митного  

контролю.  

60. Гарантії доставки товарів, що перебувають під митним контролем: загальні  

положення.  

61. Гарантії доставки товарів: Охорона та супроводження товарів митною 

вартою.  

62. Гарантії доставки товарів: Перевезення товарів митним перевізником.  

63. Гарантії доставки товарів: Перевезення на умовах Митної конвенції МДП.  

64. Митне оформлення товарів і транспортних засобів. Загальні положення.  

Декларування товарів.  

65. Загальні вимоги до оформлення ВМД.  

66. Попередня ВМД. Попереднє повідомлення ПП.  

67. Митні платежі: загальні положення. Єдиний митний тариф.  

68. Поняття «мито». Митні збори. Акцизний збір.  
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69. Види та особливості застосування мита.  

70. Ставки імпортного мита за принципом заохочення. Види мита за способом  

нарахування.  

71. Митна вартість та методи її визначення.  

72. Основний метод визначення митної вартості.  

73. Декларація митної вартості ДМВ. Форми ДМВ.  

74. Транспортне страхування: загальні положення. Договір транспортного  

страхування.  

75. Правила ІНКОТЕРМС. Терміни, пов’язані зі страхуванням.  

76. Міжнародна система страхування цивільної відповідальності “Зелена 

карта”.  

77. Страхування CMR. Страхування книжки МДП  

78. Страхування цивільної відповідальності ОСЦПВ.  

79. Міжнародна система автострахування КАСКО.  

80. Страхування перевезення небезпечних вантажів  

81. Термінальна система вантажних автомобільних перевезень у міжнародному  

сполученні.  

82. Інтермодальні перевезення вантажів. Термінологія.  

83. Правові засади виконання змішаних перевезень. Конвенція ООН про 

міжнародні  

змішані перевезення.  

84. Стан комбінованих перевезень в Україні. Сучасні системи комбінованого  

транспорту.  

85. Контрейлерні перевезення – різновид комбінованих. Діяльність УДЦТС 

«Ліски».  

86. Сучасні системи диспетчерського управління класу AVL.  

87. Можливості супутникового зв’язку для управління міжнародними 

перевезеннями  

та розширення функцій диспетчерського керування.  

88. Глобальні навігаційні супутникові систеиа GPS та ГЛОНАСС.  
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89. Переваги та ефективність впровадження систем супутникового зв’язку на  

транспорті.  

90. Логістичні системи транспортного обслуговування. Загальні положення. 
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