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Міжнародні транспортні коридори України 



 

   

Міжнародні конвенції у галузі транспорту з визначенням 
пріоритетів, пов'язаних з інтеграцією транспортно-дорожнього 

комплексу України до транспортних систем ЄС та СНД 

Конвенція про спільну транзитну процедуру (Женева, 20.05.1987) 

 

Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіото1973) 

Конвенція ООН з міжнародних мультимодальних перевезень вантажів(Женева,1980) 

Конвенція про договір міжнародного перевезення (Женева, 19.05.1956) 

 
Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і 

багажу (Женева,  01.03.1973) 

Митна конвенція про карнет АТА для тимчасового ввезення товарів (Конвенція  АТА,  

Брюссель, 06.12.1961) 

Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 26.06.1990) 

 

Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів та про спеціальні 

транспортні засоби, які призначені для таких перевезень (Женева, 01.09.1970)  

Європейська угода про найважливіші лінії міжнародних комбінованих перевезень 

та відповідні об’єкти (Женева,01.02.1991)  

Європейська угода про роботу екіпажів транспортних засобів, що виконують 

міжнародні автомобільні перевезення (Женева, 01.07.1970) 



 

   

Трьохрівнева архітектура «Клієнт-сервер» 

митної служби України  

2 рівень -WEBсервери 

Центральна база даних 

3 рівень - обчислювальна мережа ЦБД 
3 3 

2 2 

Програмне забезпечення       

для роботи по протоколу 

 НТТР з використанням SSL 

захисту 

 

 

1 1 



 

   

Принципова схема пропуску товарів на кордоні України                                                   

(розроблена за стандартами Кіотської конвенції) 



 

   

Відправник 

в країні відправлення 

Одержувач 

в країні призначення 

по 

Кожному господарському підприємству при 

здійсненні кожної зовнішньоекономічної операції: 

необхідно отримувати повний пакет сервісних послуг при 

міжнародних перевезення вантажів від місця їх 

відправлення до місця призначення, включаючи 

оформлення всіх необхідних транспортних, митних, та інших 

документів 

Завдання 



 

   

Пропозиції 

Готувати персонал (митних агентів, декларантів, брокерів), з набором  

здібностей, необхідних для надання комплексу сервісних послуг не тільки 

по обранню маршруту переміщення, виду транспорту, виду упакування і 

т.п., а також і у проведенні митних  операцій при  міжнародних 

перевезеннях вантажів, переміщеннях транспортних засобів через кордони 

України та інших країн та оформлювати необхідні для цього документи 

використовуючи сучасні інформаційні технології. 

 

Для цього доцільно розглянути питання про підготовку таких фахівців в 

університеті. 



 

   

Митні структури 
та інфраструктура 

Митні операції Митні інструменти Митні сервіси 

1. Структура 
митних 
органів. 

2. Митниці, митні 
підрозділи. 

3. Декларанти та 
митні брокери. 

4. Зони митного 
контролю. 

5. Митні склади, 
магазини 
безмитної 
торгівлі, 
склади 
тимчасового 
зберігання 
 

1. Митні операції 
при 
переміщенні 
товарів різними 
видами 
транспорту (в 
т.ч. 
контейнерні 
перевезення). 

2. Митні режими. 
3. Товарна 

номенклатура 
та класифікація 
товарів за 
УКТЗЕД. 

4. Нарахування 
митних 
платежів. 
 

1. Декларації 
різних типів. 

2. Технології 
митного 
контролю та 
митного 
оформлення. 

3. Зони митного 
контролю. 

4. Технічні засоби 

митного 

контролю 

1. Декларування 

вантажів, 

механізми 
електронного 
декларування. 

2. Взаємодія з 
державними 
органами. 

3. Взаємодія з 

учасниками ЗЕД 
(господар. 
підприємствами  

декларантами, 
брокерами та 
перевізниками). 

Теми, запропоновані для відпрацювання 



 

   

Завдання 

 допомогти слухачам поглибити свої знання з 
найбільш важливих теоретичних положень 
курсу, краще засвоїти якісні зміни та 
оновлення, що відбуваються на сучасному 
етапі; 

 прищепити слухачам комплекс практичних 
знань і навичок, необхідних для формування в 
них високої професійної майстерності; 

 глибше вивчити останні зміни та доповнення, 
внесені в чинне митне законодавство, виробити 
у слухачів вміння правильно застосовувати його 
норми до конкретних практичних ситуацій. 



 

   

Знання та навички 

 оформлювати документи для супроводу 
вантажу та його митного оформлення;  

 користуватися сучасними програмними 
продуктами для оформлення експортно-
імпортних операцій;  

 аналізувати динамічні якісні зміни у системі 
регулювання митної справи; давати оцінку 
поточній ситуації у цій сфері; 
характеризувати сучасний стан, проблеми 
та перспективи участі України у 
зовнішньоекономічних відносинах. 



 

   

Перспективи 

 на підприємствах, що займаються міжнародними 

вантажними перевезеннями; 

 у системах вантажних митних комплексів; 

 у брокерських фірмах; 

 менеджерами ЗЕД міжнародних та вітчизняних 

підприємств; 

 у організаціях, що взаємодіють з митними органами;  

 у проектних і науково-дослідних інститутах 

За результатами навчання за освітньою програмою 

випускники можуть працювати:  


