
Міжнародні перевезення 

 

 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з нормативно-

правовою базою міжнародних перевезень, принципами ведення договірної 

роботи, порядком допуску перевізників до виконання міжнародних 

перевезень, вимогами основних нормативно-правових актів у сфері 

міжнародних автомобільних перевезень. 

 

Завдання викладання дисципліни: сформувати у студентів уявлення 

про систему міжнародних і вітчизняних нормативно-правових документів, 

що регулюють діяльність підприємств автомобільного транспорту, які 

надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному 

сполученні; сформувати навички правового аналізу конфліктних ситуацій. 

 

 

Перелік знань, умінь і навичок після викладання дисципліни 

 

Знання: основні положення Конвенції про договір міжнародного 

перевезення вантажів, Європейської угоди про дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів, Митної конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП, системи багатосторонніх дозволів 

ЄКМТ, умови допуску перевізника до міжнародних автомобільних 

перевезень. 

 

Уміння: складання договорів перевезення, узгодження умов договору 

перевезення; складання претензійної заяви та відповіді на нього; підготовка 

основних міжнародних товаро-транспортних документів; проектування 

технологічної схеми доставки вантажів у міжнародному сполученні, 

розрахунок і аналіз основних техніко-експлуатаційних показників роботи 

рухомого складу на маршруті. 

 

Суть дисципліни: під час вивчення дисципліни вивчаються наступні 

питання: цілі і завдання правового регулювання міжнародних перевезень, 

особливості організацій роботи міжнародного автомобільного перевізника; 

сфера застосування, основні положення Конвенції про договір міжнародного 

перевезення вантажів, Європейської угоди про дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів, Митної конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП, системи багатосторонніх дозволів 

ЄКМТ, контроль за виконанням вимог міжнародних і вітчизняних 

нормативно - правових актів у сфері регулювання міжнародних перевезень. 

 



International Transportation 

 

 

The purpose of teaching the discipline: to acquaint students with the 

normative - legal base of international traffic, the principles of management of 

contract work, the order of admission of carriers to carry out international transport 

requirements of major normative and legal acts in the sphere of international road 

transport. 

 

Task of teaching the discipline: to form students' understanding of the 

system of international and domestic legal documents regulating the activities of 

road transport enterprises, which provide services for passengers and cargo in 

international traffic, build the skills of legal analysis of conflict situations. 

 

 

List of knowledge and skills after the teaching discipline 

 

Knowledge: basic provisions of the Convention on the Contract for 

International Carriage of Goods, the European Agreement on Road Transport of 

dangerous goods, the Customs Convention on the International Transport of Goods 

under Cover of TIR Carnets, ECMT multilateral system, conditions for allowing 

the carrier to international road transport. 

 

Skills: Drawing up contracts of carriage, agreement of contract of carriage, 

drafting statements of claim and reply to it, preparation of major international 

cargo-transport documents, design of the technological scheme of cargo delivery in 

international communication, computation and analysis of key technical and 

operational characteristics of rolling stock on the route. 

 

The essence of the discipline: the discipline during the study the following 

issues: the goals and objectives of the legal regulation of international 

transportation, especially the organizations of the international road transport, the 

scope, the main provisions of the Convention on the Contract for International 

Carriage of Goods, the European Agreement on Road Transport of dangerous 

goods, the Customs Convention on International Transport of Goods under Cover 

of TIR Carnets, ECMT multilateral system, control over compliance with 

requirements of international and national normative - legal acts in the regulation 

of international traffic.  

 

 

 

 


