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Інженерно будівельний інститут 

Кафедра філософії, політології, психології та права 

 

СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК37 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
обов’язкова  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Реферат 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

 

Викладач: Криворучко Вікторія Олегівна, к.юр.н, доцент кафедри 

філософії, політології, психології та права, filosofia@ogasa.org.ua    

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ПРО 

ТРАНСПОРТ ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ЗДОБУВАЮТЬ 

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ. 
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Наприклад: Вміння складати документи, які необхідні для здійснення 

зовнішньоторгівельних транспортних операцій. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Зовнішньоторговельні 

транспортні операції» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за 

такими дисциплінами: «Вантажні перевезення»; «Управління автомобільними 

перевезеннями»; «Інформаційні системи і технології на транспорті»;  

«Взаємодія видів транспорту». 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, 

рівні. 

ПРН-13. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 

сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів 

руху. Контролювати хід виконання перевезення. 

ПРН-22. Організувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи 

оформлення митної документації. Використання методів митного контролю. 

Знати порядок та уміти підготувати необхідні матеріали для проведення 

реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. 

ПРН-25. Використовувати методи організації транспортно-експедиторського 

обслуговування різних видів сполучення. 

ПРН-28. Демонструвати знання та пояснювати основні вимоги сертифікації та 

ліцензування на автомобільному транспорті, вміти оформляти необхідну 

транспортну документацію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 конвенції та угоди, що стосуються міжнародних перевезень вантажів і 

пасажирів;  

 класифікацію вантажів за умовами використання вантажопідйомності 

транспортного засобу;  

 методи здійснення розрахунків провізних мит і зборів, страхових внесків;  

 методики визначення фактичного завантаження рухомого складу, для 

різних видів вантажу;  

 особливості виконання інтермодальних і мультимодальних міжнародних 

перевезень;  

 методи і способи управління міжнародними перевезеннями, засновані на 

сучасних інформаційних технологіях;  
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 методами і засобами моделювання процесів управління в транспортному 

комплексі за допомогою сучасних інформаційних технологій.  

повинні вміти:  

 застосовувати чинні положення існуючих нормативних документів і 

оформляти документацію відповідно до них;  

 здійснювати вибір найбільш ефективного виду транспорту на кожній 

ділянці транспортної ланцюга; проводити розрахунки розподілу навантажень 

на осі транспортного засобу;  

 використовувати існуючі ймовірносно-статистичні методи 

моделювання часу доставки вантажів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Поняття та види 

комерційних операцій. 

Роль транспорту в 

зовнішній торгівлі і 

основні схеми доставки 

2 2 – 

3 

2 Класифікація 

зовнішньоторговельних 

транспортних операцій. 

Класифікація і зміст 

транспортних операцій 

2 – – 

3 

3 Методи і форми 

торгівлі 

2 – – 
3 

4 Характеристика 

напрямків у 

міжнародній 

зовнішньоторговельній 

діяльності 

2 4 – 

3 

5 Види товарів і послуг 2 – – 3 

6 Діяльність 

міжнародних 

організацій в області 

транспорту 

2 – – 

3 

7 Організація 

транспортного 

забезпечення 

2 – – 

3 
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№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

8 Митниця. Загальні 

положення 

2 4 – 
3 

9 Основні митні 

документи 

2 – – 
3 

10 Транспортні умови 

договору купівлі-

продажу 

2 – – 

3 

11 Базисні умови поставки 2 4 – 3 

12 Особливості 

розроблення окремих 

розділів контракту 

2 – – 

3 

13 Типові помилки, що 

зустрічаються у 

зовнішньоторгових 

контрактах 

2 – – 

3 

14 Правове регулювання 

міжнародних 

автомобільних 

перевезень 

2 – – 

3 

15 Особливості 

визначення витрат при 

міжнародних 

автомобільних 

перевезеннях. 

Собівартість 

оборотного рейсу і 

шляху її зниження 

2 – – 4 

 Всього 30 14 – 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Зовнішньоторговельні транспортні 

операції» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Реферат 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
5 10 

25 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 10 

15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

 
З дисципліни передбачено виконання реферату в сьомому семестрі.  

Реферат. Навчальним планом передбачено виконання реферату з 

дисципліни «Зовнішньоторговельні транспортні операції». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Зовнішньоторговельні транспортні операції», містить у собі два теоретичних 

питання. 

Методичні рекомендації до виконання реферату наведені в [5]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. До митних платежів на митниці України належать: 

А. Внесок до Пенсійного фонду.       

Б. Акцизний збір.  

В. Прибутковий податок.               

Г. Земельний податок. 

2. В якому місті була підписана конвенція про міжнародні договори 

купівлі-продажу товарів: 

А. Брюссель. 

Б. Гаага. 

В. Відень. 

Г. Нью-Йорк? 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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