ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
для складання екзамену з дисципліни

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Напрям підготовки 070101 – «Транспортні технології»
1. Які питання входять у сферу діяльності Міжнародних організацій у галузі
транспорту?
2. 3 якою метою було створено Комітет з внутрішнього Tpaнспорту Європейської
економічної Комісії ООН? Описати структуру та напрямки практичної діяльності
КВТ ЄEK ООН.
3. 3 якою метою створено Європейську Конференцію Міністрів Транспорту? Які
питання входять до компетенції ЄKMT?
4. Які питання розглядає Комісія по транспорту Європейськoro Союзу?
5. Який статус має Міжнародний союз автомобільного тpaнспорту? Визначити
головну мету створення МСАТ. Описати структуру та напрямки практичної
діяльності.
6. 3 якою метою створено Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників
України? Описати структуру та напрямки практичної діяльності АсМАП. Які
повноваження надано Асоціації українським Урядом?
7. Що є джерелом правового регулювання міжнародних перевезень вантажів? Як
здійснюється державне регулювання міжнародних перевезень?
8. Яке призначення та принцип дії дозвільної системи?
9. Які функції виконує дозвіл на перевезення? Навести класифікацію дозволів.
Яка реальна схема розподілу дозволів ЄKMT?
10. Як проводиться оформлення, видача i облік дозволів? Описати основні
напрямки діяльності СМАП.
11. До яких міжнародних угод у сфері міжнародних перевезень приєдналася
Україна?
12. Яку роль відіграє КДПВ у регулюванні відносин при здійсненні міжнародних
перевезень вантажів?
13. Які права та обов'язки вантажовідправника, перевізника, вантажоодержувача
згідно з положеннями КДПВ?
14. Що означає "презумпція вини перевізника"?
15. Як визначається розмір відшкодування збитків за ушкодження, псування або
втрату вантажу?
16. Який порядок пред'явлення позовів по договору перевезення?
17. Яким чином регулюються перевезення, що виконуються кількома
перевізниками, згідно з положеннями КДПВ?
18. Які аспекти міжнародних перевезень регламентує ЄУТР?

19. Які типи часу враховуються при обліку роботи водія міжнародника?
20. В яких випадках водій може відступити від вимог ЄУТР?
21. Як i ким проводиться контроль за дотриманням вимог ЄУТР?
22. Якими нормативними документами, крім ДОПНВ, peгyлюється перевезення
небезпечних вантажів?
23. Які вимоги пред'являються до транспортних засобів, що перевозять небезпечні
вантажі? Які є типи базових АТЗ?
24. За якими правилами виконується маркування упаковки для небезпечних
вантажів?
25. Які особливості перевезення швидкопсувних продуктів?
26. Як побудована система контролю за дотриманням вимог УПШ в Україні?
27. Які нормативно-правові акти сприяють спрощенню митних процедур?
28. Які митні документи використовуються для спрощення митного контролю?
29. Які процедури забезпечують режим митного транзиту?
30. З якою метою розроблено Конвенцію МДП?
31. На яких основних вимогах базується система МДП?
32. Як здійснюється процедура допущення АТЗ до виконання МПВ?
33. На яких положеннях базується міжнародна система гарантій?
34. За якими правилами оформляється книжка МДП?
35. Які відмінності книжки МДП для змішаних перевезень від звичайної книжки
МДП?
36. За яких обставин проводиться митний огляд товарів і транспортних засобів?
37. Яким чином здійснюється відшкодування податків і зборів при порушенні
процедури МДП?
38. Що є об’єктом контролю в системі Safe TIR? Як відбувається передача даних у
системі?
39. Якими системами митного контролю користуються на митній території ЄС?
40. Яка нормативно-правова база транзитних перевезень країнами ЄС?
41. Коли застосовують процедуру зовнішнього транзиту Т1? (внутрішнього
транзиту Т2?).
42. Що представляє собою документ доставки вантажу SAD?
43. Яким чином надаються гарантії при перевезенні вантажу за системою Т?
44. В чому полягає ідея проекту NCTS/МДП?
45. Які особливості національної транзитної системи України?
46. Які переваги і недоліки системи МДП для перевізників?
47. Якими правовими документами регулюється процедура тимчасового
ввезення?
48. Для чого використовується карнет АТА? (карнет CPD?).
49. Які товари можна перевозити за карнетом АТА?
50. Для чого служать жовті, білі та голубі карти тимчасового ввозу?
51. До яких товарів не можна застосовувати карнет АТА?
52. Які міжнародні документи, договірною стороною яких виступає Україна,
розглядають питання організації міжнародного дорожнього руху?
53. Які правила отримання національного та міжнародного посвідчень водія?
54. Що представляє собою міжнародна мережа доріг “Е” та який принцип
нумерації доріг застосовано?

55. Які вимоги пред’являються до доріг класу “Е”?
56. На які групи поділяються вимоги до рухомого складу?
57. Якими нормативними документами регулюються основні вимоги до РС?
58. Яка мета створення МТК?
59. Як визначаються розміри транспортного коридору?
60. Які транспортні коридори проходять територією України та утворюють
національну мережу МТК?
61. Якими особливостями характеризується договір про міжнародне перевезення
вантажів?
62. Які види митних декларацій застосовуються при митному оформленні
товарів?
63. Які правила оформлення CMR?
64. З якою метою оформляються ліцензії та ліцензійні картки?
65. Для чого використовується ВМД АТЗ?
66. Які сертифікати надаються для митного оформлення товарів?
67. Якими міжнародними документами закріплено процедури митного контролю?
68. Що включає в себе нормативна база з питань митної справи в Україні?
69. Що означає процедура митного декларування?
70. Які митні режими передбачено Митним Кодексом України?
71. Що розуміють під митним контролем? під митним оформленням?
72. Що представляє собою пункт пропуску через державний кордон України?
73. Які види особистого митного забезпечення використовуються в митній
системі України?
74. Які форми митного контролю застосовуються?
75. В яких випадках складається Акт про митний огляд?
76. Який установлено порядок митного контролю? Якими документами
регламентовано?
77. Які види контролю, крім митного, можуть бути призначені?
78. Які види фінансових гарантій можуть надаватися митним органам?
79. В чому полягають переваги роботи з митним перевізником?
80. Як функціонує система гарантій при перевезенні на умовах Конвенції МДП?
81. З якою метою здійснюється митне оформлення?
82. За якими правилами оформляється ВМД?
83. Що таке єдиний митний тариф?
84. Які обов’язкові платежі необхідно здійснити при митному оформленні
товарів?
85. Яка різниця між митом і митним збором?
86. За якими методами проводиться визначення митної вартості?
87. Що таке страхування?
88. Які види страхування застосовуються при виконанні міжнародних перевезень
вантажів? Які види страхування є обов’язковими?
89. Які положення і поняття містить у собі договір страхування?
90. Що таке франшиза?
91. Які дії винуватця ДТП, що трапилася за кордоном, для урегулювання
страхового випадку?
92. Які ризики покриває страхування відповідальності перевізника за вантаж?

93. На основі якого документа будується страховий захист автоперевізника?
94. Які особливості укладання договору страхування CMR?
95. Які ризики покриває страхування книжки МДП?
96. Якими причинами обумовлена необхідність страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів?
97. Що є об’єктом і суб’єктом обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності?
98. Як діє система страхування невідкладної медичної допомоги для водіїв?
99. Як розраховується страхова сума і страховий тариф при страхуванні
відповідальності учасників перевезення небезпечних вантажів?
100. Які перевезення називаються термінальними?
101. Що представляє собою термінал? Яка його будова та виробнича база?
102. Як здійснюється доставка дрібних відправок за термінальною системою?
103. Чим відрізняються наскрізна і термінальна технології доставки вантажу?
104. В чому полягає метод тягових плеч? Естафетний метод?
105. Якими показниками оцінюється ефективність методів організації доставки
вантажу?
106. Які перевезення відносять до модальних?
107. Чим відрізняються інтермодальні перевезення від мультимодальних?
представляє собою документ FBL?
108. В чому полягає перспективність розвитку комбінованих перевезень? Які види
вантажних одиниць застосовують у комбінованих перевезеннях?
109. В чому полягає сутність контейнерних перевезень?
110. Які переваги інтермодальних перевезень у порівнянні з перевезеннями
автотранспортом?
111. Який зміст поняття “цивілізований перевізник”?
112. Як класифікують системи диспетчерського управління?
113. Які можливості надає перевізникам система супутникової навігації?
114. Які системи зв’язку використовуються в організації міжнародних
автомобільних перевезень?
115. Як здійснюється супутниковий мобільний зв’язок?
116. Який принцип роботи систем GPS та ГЛОНАСС?
117. Які характерні особливості системи Галілео?
118. В чому проявляється економічний ефект від впровадження систем
супутникового зв’язку?
119. Які проблеми функціонування систем зв’язку на транспорті існують в
Україні?
120. Що є метою логістики на транспорті?
121. Які ідеї покладено в основу концепції ЛТ?
122. Як працює інформаційна підсистема системи Канбан?
123. Які особливості функціонування систем МРП?
124. Яка роль інформаційно-навігаційних систем у логістиці?
125. Як використовуються супутникові технології транспортно логістичними
компаніями?
126. В чому полягає суть аутсорсингу?
127. Які функції виконують логістичні посередники, 3PL-, 4PL- провайдери?

128. Як працює система GPS-моніторингу?
129. З якою метою впроваджують бенчмаркінг?
130. Які основні помилки допускають компанії
бенчмаркінгового підходу?
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