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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета навчальної дисципліни — вивчити теоретичні засади транс-
портного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, місце і роль 
України  в  системі  міжнародних  транспортних  перевезень,  набуття 
практичних умінь організації міжнародних перевезень. 

Завдання  вивчення  дисципліни —  сформувати  у  студентів  сис-
теми  знань  необхідних  для  виконання  перевезень  різними  вида ми 
транспорту. 

Предмет вивчення — це сукупність  засобів, форм, методів,  тех-
нічних та технологічних елементів міжнародного перевезення, еконо-
мічного правового регулювання міжнародних перевезень, що забез-
печує виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу.

Набуті  знання при  вивченні  курсу  розширять  базу  теоретичних 
економічних знань у студентів як вихідної основи для формування 
навичок  і  вмінь дослідження практичних проблем сучасних міжна-
родних транспортних перевезень, створять логічну основу для підго-
товки висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, 
дозволять  майбутнім  спеціалістам  застосовувати  їх  в  науковій  та 
практичній діяльності при вирішенні фахових завдань.

Після вивчення дисципліни студент має
знати:  загальні  закономірності  розвитку  системи  міжнародних 

перевезень,  особливості  організації  міжнародних  перевезень  різни-
ми видами транспорту, організаційні схеми міжнародних перевезень, 
економічні аспекти міжнародних перевезень, регіональні особливості 
розвитку  транспортної  системи,  міжнародне  правове  регулювання 
міжнародних  перевезень  різними  видами  транспорту,  особливості 
участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 

уміти: аналізувати динамічні якісні зміни у системі міжнародних 
перевезень різними видами транспорту; давати оцінку поточній си-
туації у цій сфері; характеризувати сучасний стан, проблеми та перс-
пективи участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 

Навчальна  дисципліна  “Міжнародні  перевезення”  посідає  важ-
ливе  місце  серед  дисциплін,  що  викладаються  студентам  у  вищих 
навчальних  закладах,  які  готують  спеціалістів  з  менеджменту  зов-
нішньоекономічної  діяльності,  країнознавства,  міжнародних  еконо-
мічних  відносини. Вона  тісно пов’язана  із  вивченням  таких  курсів, 
як”,  “Менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності”,  “Міжнародні 
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економічні  відносини”,  “Міжнародна  економіка”,  “Економіка  за-
рубіжних  країн”,  “Міжнародна  торгівля”,  “Зовнішньоекономічна 
політика”, “Вільні економічні зони”.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНІ  ПЕРЕВЕЗЕННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Транспортні перевезення 
у зовнішньоекономічній діяльності

1 Предмет, значення, завдання і структура викладання 
дисципліни “Міжнародні перевезення”

2 Транспортні операції у ЗЕД
3 Транспортні умови контрактів купівлі-продажу

Змістовий модуль ІІ. Організація міжнародних перевезень 
різними видами транспорту

4 Організація міжнародних перевезень водним транспортом
5 Організація міжнародних перевезень автомобільним 

транспортом
6 Організація міжнародних перевезень залізничним 

транспортом
7 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом
8 Організація міжнародних перевезень трубопровідним 

транспортом

Змістовий модуль ІІІ. Організаційні схеми міжнародних 
перевезень

9 Міжнародні контейнерні перевезення
10 Транзитні перевезення
11 Транспортно-логістичні системи світу

Змістовий модуль IV. Економічні аспекти міжнародних 
перевезень

12 Ліцензування, страхування на транспорті
13 Визначення ціни транспортних перевезень
14 Україна в системі міжнародних перевезень
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНІ  ПЕРЕВЕЗЕННЯ”ЗМІсТОВий МОДуЛЬ 1.

Змістовий модуль І. Транспортні перевезення 
у зовнішньоекономічній діяльності

Тема 1. Предмет, значення, завдання і структура викладання 
дисципліни “Міжнародні перевезення”

Мета і завдання, предмет вивчення курсу “Міжнародні перевезен-
ня”,  його місце  у  вузівській  системі підготовки фахівців. Вивчення 
основних категорій і понять курсу. 

Місце курсу серед інших економічних дисциплін, його структура. 
Загальна характеристика змісту розділів і основних тем дисципліни.

Методологічні засади та джерела вивчення дисципліни. 
Інформаційно-методичне  забезпечення  дисципліни.  Теоретико-

методологічна література. Підручники, монографії, довідкова літера-
тура, періодичні видання. Особливості роботи із спеціальною інозем-
ною літературою. Основні методичні прийоми у викладанні курсу. 

Визначення вимог і система оцінки знань і старанності студентів.
Роль навчальної дисципліни у формуванні економічної освіченос-

ті, політичної і духовної культури. 

Тема 2.  Транспортні операції у ЗЕД
Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової дина-

міки.
Роль  транспорту  у  зовнішньоекономічній  діяльності  та  забезпе-

ченні  зовнішньоторговельних  операцій. Характерні  риси  транспор-
тних  операцій.  Класифікація  транспортних  операцій  у  зовнішній 
торгівлі  при  виконанні  угод  купівлі-продажу.  Визначальні  ознаки 
характеру  міжнародних  перевезень. Операції,  що формують  транс-
портну складову у конкретній ціні товару.

Основні види транспортних перевезень. 
Основні транспортні документи, що забезпечують перевезення.
Порядок  перетинання  кордону.  Визначення  моменту  переходу 

кордону  за  різними  видами  перевезень.  Транспортно-технологіч-
ні системи та принципи  їх формування. Фактори, що забезпечують 
найбільшу ефективність пере везення різноманітних видів вантажів. 
Конкуренція на ринку транспортних послуг.

Література [7–13; 16; 21–42]
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Тема 3. Транспортні умови контрактів купівлі-продажу
Роль  транспорту  в  економічній  ефективності  зовнішньоторго-

вельної операції. Завдання транспортного переміщення об’єктів конт-
ракту. Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів). Класифікація 
умов Інкотермс. Міжнародні правила тлумачення торговельних тер-
мінів  «Інкотермс-2000”. Вибір  транспорту міжнародних  перевезень 
згідно з умовами «Інкотермс-2000”. Зміст транспортних умов угоди 
купівлі-продажу.  Чинність  міжнародних  угод,  конвенцій,  звичаїв. 
Термін  і  час  відправлення. Вид  і  кількість  товару. Місце  і  порядок 
здачі вантажу, пункти перевантаження товарів.

Порядок  надання  інформації  про  підхід  транспортних  засобів  у 
пункти, що зазначені в угоді. Норми вантажних робіт і сталійний час 
обробки суден під вантажними операціями. Порядок розрахунків за 
димереджем  і  диспачем. Порядок призначення стивідорів,  які  здій-
снюють  вантажні  операції,  агентів  із  обслуговування  транспорт них 
засобів, експедиторів із транспортно-експедиційного обслугову вання 
зовнішньоторговельного  вантажу.  Розрахунки  з  посеред ницькими 
організаціями згідно з укладеними угодами комісії.

Порядок  і розмір плати за транспортування вантажів транзитом 
по території третьої країни при залізничному та автомобільному спо-
лученні.

Основні документи,  які  регулюють пропуск вантажів через кор-
дон. Майнова відповідальність за втрату вантажу. Претензії і позови. 
Доку менти, які засвідчують майнову відповідальність.

Література [7; 9–13; 16; 43–50]

Змістовий модуль ІІ. Організація міжнародних перевезень 
різними видами транспорту

Тема 4. Організація міжнародних перевезень водним 
транспортом

Світові тенденції розвитку морського та річкового транспорту. 
Морський  транспорт. Великий каботаж, малий каботаж. Форми 

організації перевезень. Трампове судноплавство, лінійне судноплавс-
тво.  Морський  флот  та  морська  інфраструктура.  Морські  порти. 
Міжнародні канали: Суецький, Панамський. Географія міжнародних 
морських перевезень. Агентування суден.

Кодекс  торговельного  мореплавства.  Міжнародні  конвенції  щодо 
морських перевезень. Основні суб’єкти ринку міжнародних перевезень. 
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Розвиток перевезень у сполученні “ріка-море”. Переве зення на суднах 
змішаного плавання (СЗП). Транспортні умови мор ської доставки ван-
тажів при базисних умовах FОВ або СІР. Терміни відвантаження. Най-
менування портів навантаження-розвантаження. Інформація покупця, 
продавця про підхід суден до портів, зазначених у договорі купівлі-про-
дажу. Умови і порядок обрахування часу в порту відвантаження (СІР) 
або в порту навантаження (FОВ). Транспортні умови, що обумовлюють 
тип судна, його експлуатаційні характеристики, вид і кількість товару, 
місце і порядок здачі товару продавцем покупцеві. Порядок розрахунку 
за затримку судна понад сталій ний час і за економію сталійного часу в 
порту відвантаження і навантаження. Визначення форми коносамента 
на  навантаження  для  доставки  вантажу,  проформа  чартеру. Тарифне 
ціноутворення на лінійному судноплавстві. Монопольні тарифи, фрах-
това тонна, тарифна номенклатура вантажів, тарифна ставка, надбавки 
до тарифних ставок за транспортування вантажів на особливих умовах. 
Угода фрахтування  суден. Види фрахтування  за  чартером.  Рейсовий 
чартер, тайм-чартер, димайз-чартер, бербоут-чартер. Особливості уго-
ди бронювання судна. Основні умови фрахтування суден при морських 
перевезеннях. Перевізна  і взаємопов’язана документація. Види  і фун-
кції  коносамента.  Розрахунок  ефективності  міжнародних  перевезень 
вантажів водним транспортом. 

Література [1; 7–16; 19; 20; 51–62]

Тема 5. Організація міжнародних перевезень автомобільним 
транспортом

Тенденції розвитку міжнародних автоперевезень.
Статут  автомобільного  транспорту.  Транспортні  умови  авто-

мобільної  доставки  вантажів.  Правові  основи  автомобільних  ван-
тажних і пасажирських перевезень. Чинність міжнародних угод, кон-
венції про договір міжнародних дорожніх перевезень. 

Класифікація  вантажних  перевезень  і  вантажів.  Організація  й 
ефективність перевезення вантажів різних галузей економіки. 

Перевізна  і  взаємопов’язана  документація  вантажних  і  паса-
жирських перевезень. Конвенції КДПВ та МДП. Принципи побудо-
ви системи МДП. Книжка МДП (карнет ТІR). Схема функціонуван-
ня системи МДП. Накладна СМR. 

Аналіз ефективності виконання міжнародних перевезень автомо-
більним транспортом і показники для її виконання.

Література [1; 3; 4; 7–14; 16; 20; 63–82]
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Тема 6. Організація міжнародних перевезень залізничним 
транспортом

Сучасні  тенденції  розвитку  та  роль  залізничного  транспорту  в 
зовнішньоекономічній діяльності.

Статут залізничного транспорту. Транспортні умови залізничної 
доставки вантажів. Чинність міжнародних конвенцій, угод (УМВС) 
СІМ-СОТІF. Терміни відвантаження вантажу. Порядок розрахунків 
за вантажі, що перевозяться. Види відправлення, місця і порядок зда-
чі  вантажу продавцем покупцеві. Станції  відправлення,  призначен-
ня, станції перетинання кордону, пункти перевантаження вантажів. 
Порядок транспортування вантажу транзитом через територію третіх 
країн у прямому залізничному сполученні. Інформація продавця або 
покупця про перетинання кордону на базисних умовах DAF. Пере-
оформлення транспортних документів при передачі товарів  інозем-
ним  залізницям.  Комерційний  акт,  обставини  його  складання  або 
відмови.

Документальне  оформлення  залізничних  перевезень.  Накладна, 
її  складові,  умови  заповнення. Штрафи,  умови  їх  стягування  і  роз-
мір сплати. Провізні платежі. Відповідальні за сплату провізних пла-
тежів. Порядок нарахування провізних платежів. Міжнародні заліз-
ничні тарифи. Платежі за перевезення вантажу. 

Література [1; 2; 7–14; 16; 20; 83–96]

Тема 7. Організація міжнародних перевезень повітряним 
транспортом

Сучасний стан та перспективи розвитку авіатранспортних сполу-
чень. Основні напрями повітряних перевезень. Найбільші аеропорти 
та авіакомпанії світу.

Повітряний  кодекс.  Специфічні  особливості  повітряного  транс-
порту. Міжнародні організації з регулювання діяльності повітряного 
транспорту. Основні міжнародні конвенції, що регулюють міжнарод-
ні  повітряні  перевезення. Класифікація  за формами  виконання по-
льотів: регулярні, нерегулярні. Класифікація авіа чартерних переве-
зень: закритий чартер, ефініті-чартер, інклюзив-чартер, блок-чартер, 
нон-ефініті-чартер,  спліт-чартер,  разове перевезення  “туди  і  назад”, 
тайм-чартер, чартерний ланцюжок. 

Керівні документи повітряних вантажних і пасажирських переве-
зень. Складові та функції авіа-накладної. Тарифна система авіапере-
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везень. Основні тарифи, класні тарифи, корейти. Митне оформлення 
вантажів, що перевозяться повітряним транспортом.

Хендлінгові послуги.
Література [1; 7–14; 16; 20; 97–103]

Тема 8. Організація міжнародних перевезень трубопровідним 
транспортом

Особливості організації міжнародних перевезень трубопро відним 
транспортом. Місце трубопровідного транспорту в міжнародних пе-
ревезеннях.  Функціонування  і  розвиток  газотранспортної  системи 
(ГТС). Характеристика ГТС. Перевізна документація. Облік і аналіз 
ефек тивності виконання перевезень вантажів трубопровідним тран-
спортом. Програма  INOGATE. Комп’ютеризація  організації  роботи 
трубопровідного транспорту.

Література [1; 7; 8; 10; 13; 104–106]

Змістовий модуль ІІІ.  Організаційні схеми міжнародних 
перевезень

Тема 9. Міжнародні контейнерні перевезення
Аналіз  світового  ринку  контейнерних  перевезень.  Історія  роз-

витку перевезень вантажів у контейнерах. Сучасний склад контей-
нерного флоту та перспективи будівництва нових суден. Провідні 
судновласницькі  компанії  світу,  що  здійснюють  контейнерні  пе-
ревезення.  Основні  контейнерні  вантажопотоки.  Основні  перева-
ги  у  використанні  контей нерів  для  вантажовідправників.  Засоби 
транспорту вання контейнерів. Динаміка обробки контейнерів у різ-
них регіонах світу. 

Організація контейнерних перевезень. Типи та класифікація кон-
тейнерів.  Технічні  характеристики  контейнерів.  Поділ  контейнерів 
за призначенням та масою. Характеристика портових терміналів та 
їхнього устаткування для прийому контейнерів. Особливості органі-
зації лінійних контейнерних перевезень. 

Економічна ефективність вико ристання контейнерів при переве-
зенні  вантажів.  Економічні  показники  та  оцінка  економічної  ефек-
тивності функціонування логістичних контейнерних систем. Транс-
портна схема  “від дверей до дверей”. Функціонування міжнародної 
логістичної системи доставки контейнерів із США в Україну.

Тарифи контейнерного судноплавства.
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Міжнародні  документи, що  регламентують  перевезення  контей-
нерів і експлуатацію судна. Контейнерний коносамент.

Перспективи розвитку міжнародних контейнерних перевезень.
Література [7–15; 17; 19; 20; 107–113]

Тема 10.  Транзитні перевезення

Визначення поняття транзиту. Міжнародні транзитні сполучення. 
Умови, за яких вантажне перевезення вважається транзитом. Тран-
зитні коридори. Транспортні коридори, сутність, напрями. 

Правове регулювання перевезень міжнародного транзиту. Митне ре-
гулювання транзитних перевезень. Транзитна ставка. Конвенція МДП. 

Структура транзитних перевезень різними видами транспорту. 
Міжнародні  транспортні  коридори.  Критські  коридори.  Транс-

портні коридори ТРАСЕКА та “Північ-Південь”. 
Фактори, що гальмують розвиток транзитних перевезень. 

Література [1;4; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 20; 114–117]

Тема 11.   Транспортно-логістичні системи світу

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

основна складова міжнародної логістики. Міжнародні  запаси. Між-
народне пакування. Міжнародне зберігання. 

Світовий ринок логістичних послуг.
Транспортно-логістичні компанії світу. 

Література [6; 7; 8; 10;13–15; 17; 20; 118–126]

Змістовий модуль IV.  Економічні аспекти міжнародних 
перевезень

Тема 12.  Ліцензування, страхування на транспорті

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

тальне забезпечення ліцензування. Ліцензії, їх види. Ліцензійні кар-
тки. Підстави для відмови у виданні ліцензій. Термін для ліцензій. 
Умови припинення або анулювання ліцензії. 

Сутність транспортного страхування. Призначення тран спортного 
страхування.  Договір  страхування.  Правила  страхування.  Основні 
суб’єкти транспортного страхування, види страхування. Страхуван-
ня вантажів. Зміст заяви на страхування. Поліс, його види, категорії. 
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Відкрите страхування. Страховий сертифікат, його розділи. Претен-
зійні  документи.  Терміни  заявлення  претензій.  Ставки  страхових 
премій.  Збитки,  що  не  відшкодовуються.  Взаємовідносини  сторін 
при настанні страхового випадку.

Література [1; 7; 20; 127–130]

Тема 13.  Визначення ціни транспортних перевезень

Загальні  принципи  ціноутворення  на  транспорті.  Основні  ці-
ноутворювальні  фактори.  Правова  основа  розрахунків  за  пере-
везення  вантажів  і  пасажирів  на  залізничному,  автомобільному, 
морському, річковому, повітряному, трубопровідному транспорті. 
Методика визначення ціни за транспортне обслуговування. Тари-
фи на транспорті, їх види. Правила розрахунків при транзитному 
сполученні.

Література [7; 9; 14; 20; 131]

Тема 14.  Україна в системі міжнародних перевезень

Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій. 
Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 

на середньостроковий період та до 2020 р.
Стан  та  проблеми  розвитку  міжнародних  автомобільних  сполу-

чень України.
Залізничний транспорт України. Індикатори ефективності міжна-

родних перевезень залізницями України.
Тенденції  розвитку  міжнародних  авіаційних  перевезень  в  Ук-

раїні.
Особливості функціонування морського та річкового транспорту 

України. Морські порти України. Стан та проблеми розвитку міжна-
родних морських перевезень.

Трубопровідний транспорт України. Програма «Нафта  і  газ Ук-
раїни до 2010 року”.

Транспортно-транзитний потенціал України. Міжнародні транс-
портні  коридори,  що  проходять  територією  України.  Перспективи 
підвищення ефективності транзитних перевезень в Україні.

Міжнародні конвенції та угоди, стороною яких є Україна. 
Геостратегічні  перспективи  транспортного  забезпечення  міжна-

родного співробітництва України.
Література [1–8; 11; 13; 19; 132–150]
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

І. Методика вибору варіантів питань контрольної роботи
Контрольна робота готується студентом у вигляді реферату. Тему 

контрольної роботи студент обирає за своїм порядковим номером у 
списку групи. Зміст тем згідно з номерами наведено нижче.

При підготовці контрольної роботи бажано залучати матеріал, ві-
домий студенту з реальної практики. 

ІІ. Теми контрольних робіт
1. Роль і місце транспорту в світовому господарстві.
2. Науково-технічний  прогрес  як  фактор  підвищення  ефектив-

ності зовнішньоторговельного транспорту.
3. Фактори забезпечення економічної ефективності міжнародних 

перевезень.
4. Міжнародні морські перевезення.
5. Світовий фрахтовий ринок.
6. Міжнародна морська інфраструктура.
7. Міжнародні автомобільні перевезення.
8. Міжнародні залізничні перевезення.
9. Міжнародні авіаційні перевезення.

10. Міжнародний трубопровідний транспорт.
11. Міжнародні контейнерні перевезення.
12. Міжнародні транзитні перевезення.
13. Критські транспортні коридори.
14. Регіональні особливості міжнародних перевезень (на прикладі 

окремого виду транспорту).
15. Транспортно-логістичні системи світу.
16. Міжнародні транспортні організації. 
17. Міжнародні транспортні конвенції.
18. Митне оформлення товарів при міжнародних транспортних пе-

ревезеннях.
19. Особливості ціноутворення на транспорті.
20. Посередництво у зовнішньоторговельних транспортних опера-

ціях.
21. Сучасний стан транспортної системи України.
22. Стратегія, принципи і засоби реалізації транспортної політики 

України.
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23. Транспортні перевезення у ЗЕД України.
24. Україна в системі міжнародних морських перевезень.
25. Україна в системі міжнародних автотранспортних перевезень.
26. Україна в системі міжнародних залізничних перевезень.
27. Україна в системі міжнародних авіаційних перевезень.
28. Україна в системі міжнародних транзитних перевезень.
29. Ринок транспортно-логістичних послуг в Україні.
30. Міжнародно-правове забезпечення транспортних перевезень в 

Україні.

ІІІ. Методика виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування студента-

ми всіх форм навчання окремих тем навчально-тематичного плану з 
дисципліни “Міжнародні перевезення”. 

Контрольна  робота  має  складатися  із  титульної сторінки  (вка-
зується  назва  дисципліни,  номер  академічної  групи,  прізвище  та 
ініціали студента), змісту (зазначаються питання і відповідні сторін-
ки), вступу (розкривається актуальність теми дослідження), основної 
частини, списку використаної літератури. Загальний обсяг рефера-
ту — 20–25 сторінок, віддрукованих на папері формату А4 зі стандарт-
ними полями (верхнє — 2,0 см., нижнє — 2,0 см., ліве — 2,5 см., пра-
ве — 1,5 см.), міжрядковою відстанню 1,5 інтервали, шрифтом Times 
New Roma№ 14.

Контрольна робота виконується і подається для перевірки у тер-
мін,  визначений  деканатом МАУП. Вона  остаточно  оцінюється  під 
час індивідуальної співбесіди викладача і студента. Позитивна оцін-
ка контрольної роботи дає право допуску до заліку (іспиту) з курсу 
“Міжнародні перевезення”.

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Хто є суб’єктами міжнародних транспортних відносин.
2. Які складові якості транспортних послуг ви знаєте?
3. Що таке транспортний сервіс? У чому він полягає?
4. Назвіть та охарактеризуйте етапи транспортного обслуговування.
6. Як  впливає  транспортний фактор  на  ефективність  зовнішньо  

торговельних операцій?
7. У  чому полягає  сутність  і  призначення  транспортних  опера-

цій?
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8. Чим визначається зміст і обсяг транспортних операцій?
9. Від чого залежить характер міжнародних перевезень?

10. Які види транспортних документів ви знаєте?
11. За  якими  основними  принципами  формується  транспортно- 

технологічна система (ТТС)? Назвіть основні ТТС.
12. Що таке базисні умови поставки?
13. У чому полягають основні обов’язки продавця?
14. Визначте основні обов’язки покупця.
15. Назвіть особливості транспортних умов договору купівлі- про-

дажу при доставці товарів морським транспортом.
16. Охарактеризуйте  особливості  транспортних  умов  договору 

купівлі-продажу  при  поставці  товарів  залізничним  транспор-
том.

17. Чим відрізняються транспортні умови договору купівлі-прода-
жу при поставці товарів автомобільним транспортом і повітря-
ним?

18. Назвіть  транспортні  умови  договору  купівлі-продажу при  ба-
зисних умовах групи Е.

19. Назвіть  транспортні  умови  договору  купівлі-продажу при  ба-
зисних умовах групи D.

20. Назвіть  транспортні  умови  договору  купівлі-продажу при  ба-
зисних умовах групи F.

21. Назвіть  транспортні  умови  договору  купівлі-продажу при  ба-
зисних умовах групи С.

22. Які аспекти діяльності автомобільного транспорту визначають-
ся міжнародними угодами та конвенціями?

23. Що являє собою конвенція КДПВ (СМR)?
24. Як визначається термін доставки вантажу?
25. Що таке міжнародний автомобільний тариф?
26. Що таке система міжнародних гарантій за конвенцією МДП?
27. Обґрунтуйте необхідність застосування книжки МДП.
28. Наведіть  алгоритм  розрахунку  ефективності  перевезень  авто-

мобільним транспортом.
29. Визначте сферу застосування УМВС.
30. Як визначається термін доставки вантажів?
31. У чому полягає принципова різниця між УМВС і СІМ-СОТІF?
32. Назвіть  основні  правила  та  порядок  заповнення  накладної 

УМВС.
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33. За яких обставин складається комерційний акт?
34. Визначте види відправлень за єдиною накладною.
35. Визначте  порядок  та  умови  стягування  штрафів  за  заподіяні 

збитки та порушення.
36. Назвіть основні складові ефективності міжнародних перевезень 

залізницями України.
37. Визначте  роль  ІКАО  в  організації  міжнародного  повітряного 

руху.
38. У чому полягає практична діяльність ІАТА?
39. Які категорії тарифів прийнято вважати основними?
40. До яких вантажів застосовуються класні тарифи?
41. Як класифікуються авіачартерні перевезення?
42. Охарактеризуйте  класифікацію  авіачартерних  перевезень  за 

способом використання літаків.
43. Визначте принципи побудови авіатарифів.
44. Назвіть  особливості  митного  оформлення  вантажів,  що  пере-

возяться повітряним транспортом.
45. Охарактеризуйте найголовніші конвенції щодо морських пере-

везень.
46. Як класифікуються морські перевезення?
47. Які  види коносаменту ви  знаєте? Назвіть його види  і  головні 

функції.
48. Визначте умови фрахтування суден.
49. Які права, обов’язки  і межі відповідальності мають перевізни-

ки?
50. Охарактеризуйте порядок оплати тарифу чи фрахту.
51. Назвіть переваги трубопровідного транспорту.
52. Визначте найголовніші газопроводи та нафтопроводи.
53. Що таке пропускна спроможність? Які вантажі транспортують-

ся трубопровідним транспортом?
54. Охарактеризуйте газотранспортну систему України.
55. Визначте перспективи розвитку трубопровідного транспорту.
56. Назвіть основні переваги використання контейнерів при між-

народних перевезеннях.
57. Що таке контейнерний коносамент?
58. Назвіть основні види контейнерного коносаменту.
59. Визначте  складові  комплексу  технічних  засобів  контейнерної 

ТТС.
60. Що таке ліцензія?
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61. Визначте діяльність, яка підлягає ліцензуванню.
62. Розкрийте сутність транспортного страхування.
63. Що передбачають основні правила страхування?
64. Дайте визначення страхового поліса.
65. Назвіть види страхування.
66. Коли настають страхові відносини?
67. У чому полягає специфіка міжнародних транзитних перевезень.
68. Що таке транзитний коридор?
69. Чим відрізняються транзитні коридори від транспортних?
70. Які  ви  знаєте коридори, що проходять через  територію Укра 

їни?
71. Скільки Критських  коридорів  проходять  через  територію Ук-

раїни? Назвіть їх та визначте напрями.
72. Охарактеризуйте схему транзиту в Україні.
73. Охарактеризуйте транзитний коридор ТРАСЕСА.
74. Визначте шляхи і заходи, що сприяють розвитку транзиту в Ук-

раїні.
75. Назвіть фактори, що гальмують розвиток транзиту в Україні.
76. Які способи фіксації ціни ви знаєте?
77. Назвіть та охарактеризуйте основні види цін.
78. Які цінові знижки застосовуються у міжнародній практиці?
79. Що таке бонусна знижка?
80. Які методики визначення ціни ви знаєте?
81. Назвіть  основні  джерела  фінансування  транспортних  переве-

зень?
82. Як  розраховується  первісна  потреба  в  капітальних  вкладен-

нях?
83. Що таке калькуляція і які її складові?
84. Що таке кошторис?
85. Назвіть  форми  посередництва  в  міжнародних  транспортних 

операціях.
86. Що таке транспортне експедиціювання?
87. Назвіть функції експедитора.
88. Визначте  основні  операції  транспортно-експедиторського 

обслуго вування.
89. За  якими  елементами  класифікуються  експедиторські  опера-

ції?
90. Назвіть основні правила виконання експедиторських послуг.
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