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2 курс. 
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педагогічних 

працівників, 

залучених до 
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тел. 050-258-77-44 

Попередні умови для 

вивчення 

дисципліни 

 

Економіка України, Системи технологій; Країнознавство; Світова 

економіка; Основи митної справи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис 

         Мета дисципліни: формування у студентів наукових і 

професійних знань в сфері правового регулювання, технічного та 

комерційного забезпечення міжнародних транспортних перевезень, 

організації митного оформлення та контролю товарів і 

транспортних засобів; набуття практичних навичок щодо вибору 

перевізників та оцінки економічної ефективності міжнародних 

транспортних перевезень, організації процесів транспортних 

перевезень та побудови транспортної системи. 
 

Очікувані   результати навчання.   Студент, який успішно 
завершив вивчення дисципліни, повинен: 

Знати: 

• - зміст нормативної та правової бази для організації транспортних 

перевезень різними видами транспорту; 

• технічне оснащення та техніко-економіко-експлуатаційні характеристики 
різних видів транспорту для утворення транспортної системи; технологію і 

організацію перевезень, порядок планування і управління 

вантажними та пасажирськими перевезеннями на міжнародному рівні; 
• - методи та технології організації роботи транспортних вузлів, станцій, 

вокзалів, терміналів, організації роботи рухомого складу різних видів 

транспорту, котрі функціонують в єдиній системі; 

• - правила складання, оформлення та зміст документів, які необхідні для 
планування, організації та виконання перевезень; 

• - сучасний стан організації роботи транспорту та перспективні напрямки 

його розвитку. 

• Вміти: 

• - вирішувати задачі з визначенням сфер доцільного використання різних 

видів транспорту в залежності від конкретних умов перевезень, виду та 
властивостей перевезень; 

• - розробляти технологічні процеси доставки вантажів тапасажирів; 

• проводити розрахунки та аналіз експлуатаційних показників із 

mailto:sam934@ukr.net
mailto:glazkova@karazin.ua


застосуванням економіко-математичних методів для підвищення 

ефективності використання транспортної системи та зниження 

народногосподарських витрат на перевезення; 
• розраховувати тарифні відстані та тарифи на міжнародні

 перевезення, оформлювати перевізн ідокументи; 

• вирішувати конкретні правові ситуації; 
• аналізувати проблеми, розглядати ситуацію, як ціле, приймаючі 

управлінське рішення. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Організація процесів транспортних перевезень 
Тема 1. Теоретичні положення про організацію транспортного 

процесу 

Тема 2. Організація процесів транспортних перевезень 
Тема 3. Особливості організації транспортних систем 

Тема 4. Організація та функціонування процесів міжнародних 

перевезень, як системи 

Тема 5. Організація транспортної інфраструктури, як умови для 
здійснення транспортних перевезень 

Розділ 2 . Організація процесів та систем міжнародних 

транспортних перевезень 
Тема 6. Транспортні коридори 

Тема 7. Міжнародні транспортні коридори 

Тема 8. Організація процесів мультимодальних перевезень 

 
Тема 9. Міжнародне регулювання процесів та систем міжнародних 

транспортних перевезень 

Тема 10. Особливості, проблеми та завдання України на ринку 
міжнародних транспортних послуг 

 
• Завдання для самостійної робота 

• 1. За темами Основи організації вантажної і комерційної 

роботи.Організація 

•  транспортного обслуговування.Написати роботу на папері формату 

А4, на тему: 1) історичні етапи транспортної системи; 2) етапи 

організації транспортного обслуговування.  

• 2. За темами організація перевезення вантажів окремих категорій. 

 Технічні засоби виконання вантажних операцій. Перелічити 

технічні засоби 

• виконання вантажних перевезень. Описати процес перевезення 

вантажних перевезень.  

• 3. За   темою   планування   та   маршрутизація   міжнародних   

транспортних перевезень. Технологія транспортних перевезень. 

Описати вже  існуючі транспортні  маршрути та 

запропонувати власні пропозиції щодо їх 

• удосконалення.  

• 4. За темами  основи транспортно-експедиційної 

діяльності.  

• 5. Тарифи. Визначення плати за транспортне перевезення.Написати 

есе, ваше власне розуміння  визначення плати за транспортне 

перевезення,  вигадати маршрут та розрахувати тарифи за 

перевезення вантажу.  

•  

• Виконання індивідувального завдання за темою: «Аналіз 

транспортного комплексу регіону України».  



 
• Методи контролю результатів навчання 2 курс:  

залік – 4 семестр.  

 

• Мова викладання. Українська 
 

 


