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Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів на 

автомобільному транспорті 
- здатність організовувати міжнародні перевезення  

Результати навчання: 

- організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів 

(автомобілів) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання 

перевезення 
- Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи 

оформлення митної документації. Використовувати методи митного 

контролю  

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Загальний курс транспорту», «Транспортні засоби 

(рухомий склад)», «Вантажні перевезення та комерційна робота на 

транспорті», «Експлуатація транспортних засобів», «Організація 

автомобільних перевезень», «Транспортно-складські комплекси», 

«Логістика». 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні теми лекцій: 

- Основні положення та нормативно-правова основа організації 

міжнародних перевезень 

- Організація міжнародного руху транспортних засобів  

- Система МДП 

- Технологія перевезення різних видів вантажів у міжнародному 

сполученні.  

- Митні процедури.  

- Транспортно-експедиційне обслуговування при міжнародних 

автоперевезеннях 

Мова дисципліни Українська 
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