


 



3 

 

  

 ВСТУП 

 

Програму навчальної дисципліни  «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ»__________________________________________________________  

розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

__магістр      із  
   (бакалавр, магістр) 

спеціальності  273  «Залізничний транспорт»       

 ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство»   

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, норми, правила та інструкції

 для залізничного транспорту         

              

      

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни забезпечують дисципліни та 

базові знання та уявлення з іноземної мови, охорони праці та загальних курсів у сфері 

залізничного транспорту. 

               

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів5: 

Змістовий модуль 1. Нормативні документи та правила експлуатації і перевезень на 

залізничному транспорті. 

Змістовий модуль 2. Інструкції та прикази стосовно рухомого складу та залізничного 

господарства. 

                     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

         1.1.Метою викладання навчальної дисципліни « НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» є   отримання студентами знань, умінь та базових навичок в 

області транспортного права (національного та міжнародного),  на залізничному транспорті. 

 Освоєння принципів правового забезпечення обслуговування пасажирів і вантажовласників на 

залізничному транспорті,  відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

          1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  

ЗАЛІЗ НИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»   є надання  студентам  системи знань та розуміння вимог до 

рухомого складу  та залізничного господарства,  вивчаються основні нормативно-правові акти, 

що регулюють діяльність транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні; формуються 

знання законодавчих та нормативних правил перевезення різних видів вантажів залізничним 

транспортом, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях; 

формуються знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері залізничних перевезень, в 

тому числі досудове та судове супроводження позовів 

          1.3. За результатами опанування навчальної дисципліни «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА 

БАЗА  ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» здобувачі вищої освіти набувають професійні 

компетентності, перелік яких наведено в таблиці 0.1 в стовпці «Компетентності». Щоб набути 

кожну з перерахованих компетентностей, здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати 

знання, уміння, комунікативні здібності, а також здатність самостійно і відповідально 

здійснювати дії в контексті професії. Ці складові відповідають дескрипторам з Національної 

рамки кваліфікацій і надаються для кожної компетентності в таблиці 0.1. 

 

 

                                                 
5 У якості назв змістових модулів можна наводити назви тем 
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Таблиця 0.1 - Відповідність компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 

Компетентності Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Здатність 

враховувати 

соціальні, 

екологічні, етичні, 

економічні та 

комерційні 

міркування, що 

впливають на 

реалізацію 

технічних рішень на 

залізничному 

транспорті. 

Найбільш 

передові 

законодавчі 

та правові 

знання в  

професійної 

діяльності і на 

межі 

предметних 

галузей 
 

Критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

складних ідей 

з використанням 

нормативно-

правових знань 

 

 

Спілкування в 

діалоговому 

режимі з 

широкою 

професійною, 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю 

в певній 

галузі 

наукової 

та/або 

професійної 

діяльності  

Ініціювання 

інноваційних 

комплексних 

проектів, лідерство 

та повна 

автономність під 

час їх реалізації  
 

Здатність 

вирішувати 

поставлені задачі, 

демонструючи 

розуміння 

необхідності 

дотримання 

професійних і 

етичних стандартів 

високого рівня, а 

також правових 

рамок, що мають 

відношення до 

функціонування 

об’єктів 

залізничного 

транспорту України, 

зокрема питання 

персоналу, здоров'я, 

безпеки і ризику (у 

тому числі 

екологічного 

ризику) 

Найбільш 

передові 

концептуальні 

та 

методологічні 

знання в 

галузі 

науково-

дослідної 

та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі 

предметних 

галузей 

Розроблення та 

реалізація 

проектів, 

включаючи 

власні 

дослідження, які 

дають 

можливість 

переосмислити 

наявне та 

створити нове 

цілісне знання 

та/або 

професійну 

практику і 

розв’язання 

значущих 

соціальних, 

наукових, 

культурних, 

етичних та інших 

проблем 

Здатність 

застосовувати 

системний 

підхід до 

вирішення 

інженерних 

проблем в 

рамках 

спеціалізації 

Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюват

ися протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

 

Здатність до аналізу 

та обробки 

нормативних та 

правових аспектів 

на залізничному 

транспорті. 

Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

Використовувати 

у сфері 

професійної 

діяльності 

системи якості і 

сертифікації 

продукції 

Здатність 

працювати в 

групі над 

великими 

проектами в 

галузі 

залізничного 

транспорту 

Соціальна 

відповідальність за 

результати 

прийняття 

стратегічних рішень 

 

 

Знання і навички, отримані на магістерському рівні при вивченні дисципліни будуть 

розвинуті на професійному рівні при виконанні магістерської роботи та в дисциплінах 

програми підготовки докторів філософії з наукової спеціальності 273 – Залізничний транспорт. 

Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни, будуть використовуватись у 

професійному контексті  інженера з транспорту, науково-дослідного співробітника.  
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Перераховані компетентності є складовими інтегрованої професійної компетентності 

«Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до спеціалізації або у процесі 

подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, 

інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов», що 

відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Продемонстровані здобувачами вищої освіти знання, уміння, комунікативні здібності, 

самостійність і відповідальність в прийнятті рішень складаються в інтегрований програмний 

результат навчання6 «РН 13. Використовувати у сфері професійної діяльності системи якості і 

сертифікації продукції», що зв’язані з дисципліною «Нормативно-правова база залізничного 

транспорту» в освітній програмі ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» за 

спеціальністю 273  «Залізничний транспорт». 

        На вивчення навчальної дисципліни відводиться6   90    годин /    3      кредити ECTS. 

 

        2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни7 

 

Змістовий модуль 1. Нормативні документи та правила експлуатації і перевезень на 

залізничному транспорті. 

Тема 1. Вступ. Нормативні документи та правила експлуатації і перевезень на залізничному 

транспорті. 

Тема 2. Нормативні документи - Конвекції про міжнародні залізничні перевезення 

(КОТІФ).  Правила користування пасажирськими вагонами.    

Тема 3. Матеріали ради із залізничного транспорту країн-учасниць СНД та Балтії. Умови 

перетину кордону. 

Тема 4. Правила перевезення вантажів у міжнародному залізнично-поромному сполученні. 

Міжнародні тарифи. 

Тема 5. Номенклатура вантажів. Протоколи нарад по узгодженню орієнтовних обсягів та 

умов перевезень зовнішньоторговельних вантажів залізничним транспортом між залізничними 

адміністраціями. 

Тема 6. Порядок продовження терміну служби вантажних вагонів усіх форм власності у 

структурі ПАТ «Укрзалізниця» Перелік вантажних станцій залізниць ОСЗ.  

Змістовий модуль 2. Інструкції та прикази стосовно рухомого складу та залізничного 

господарства. 

Тема 7. Інструкція про порядок використання та обліку запірно-пломбувальних пристроїв 

для вагонів і контейнерів (набуває чинності з 01.09.2015). Інструкція з експлуатації ЗПП. 

Способи накладання ЗПП на вагони і контейнери.Тимчасова інструкція про порядок накладання 

запірно-пломбувальних пристроїв на чотирьохвісний напіввагон моделі 12-9745, обладнаний 

знімним дахом. 

Тема 8. Накази Мінінфраструктури «Про затвердження Правил експлуатації власних 

вантажних вагонів», "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства транспорту України". 

 

      3. Рекомендована література 

Базова 

       1. Рудяга І.М. Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного 

транспорту України в умовах реформування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 196 с.  
       2. Тимоха Д.А. Державне регулювання роботи залізничного транспорту : автореф. дис. … 

канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2007. 20 с.  

                                                 
6 Надається загальний обсяг  
7 Надається повний тематичний план, до якого включаються всі теми без поділу на види занять 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/umovy_peretynu_kordonu/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/umovy_peretynu_kordonu/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/mignarodni_taryfy/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
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          3. Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту 

загального користування : Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI. Відомості Верховної Ради 

України. 2012. № 49. Ст. 553.  

          4. Кузько В., Затворницька О., Яблоновський Д. Лібералізація ринку залізничних 

перевезень в Україні. Уроки країн Європейського Союзу. URL: 

https://ces.org.ua/transporteuintegration/.  

          5. Про залізничний транспорт : проєкт Закону від 06.09.2019. URL: 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=66737. 

6.Гребельник, О. П. Основи митної справи: навч. посіб. / О. П. Гребельник. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2003. – 600 с. 

7. Ємченко І.В., Закусілов А. П. М 54 Методи і технічні засоби митного контролю. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432с. 

 

Допоміжна 

         8. Дейнека О .Г. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств 

залізничного транспорту [Текст] / О. Г. Дейнека, О. В. Дикань, О. Г. Диколенко, Л. Н. Ганич // 

Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип.135. – С.131-135. 

9. Дергоусова А. О. Стратегічний розвиток залізничного транспорту в умовах 

реформування [Електронний ресурс] /А.О.Дергоусова // Ефективна економіка. Режим доступу:  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1555 

10. Познанська І.В. Аналіз стану та прогноз розвитку транспортного комплексу 

причорноморського регіону [Текст] / І.В. Познанська // Економічні інновації. – 2015. – Вип.№ 

59. – С. 281-290. 

11. Шапочка М. К. Сучасний стан та трансформація залізничного транспорту в умовах 

ринкових відносин [Текст] / М. К. Шапочка, О. І. Рибіна / Економіка та управління 

національним господарством // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 

2011. - №1(13). – С. 50-54. 

12. Транспортна система України: загальна характеристика та особливості розвитку 

[Електронний ресурс] / Транспортний комплекс України / Особливості розвитку транспорту / 

економічна теорія // Освіта. Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/ 

13. Пояснювальна записка до проекту зведеного фінансового плану залізниць України на 9 

місяців 2019 року  [Електронний ресурс] / Статистична інформація // Державна служба 

статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

14. Зведений фінансовий звіт Укрзалізниці за 2019 рік [Електронний ресурс] / Аналітика // 

Укрзалізниця. Режим доступу: http://www.uz.gov.ua 

  

         4. Форма підсумкового контролю успішності навчання8:  екзамен 
 

 5. Засоби діагностики успішності навчання  

 В освітньому процесі використовуються такі види контролю: поточний, рубіжний, 

семестровий контроль. 

Поточний контроль проводиться на всіх видах занять у вигляді короткочасних аудиторних 

контрольних робіт, електронного тестування на сайті дистанційного навчання і домашніх 

контрольних робіт для заочної форми навчання. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для планування 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.  

  

                                                 
8 Вказуються форми проведення семестрового контролю: усна, письмова, комбінована, тестування тощо. 

https://ces.org.ua/transporteuintegration/
http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/
http://www.uz.gov.ua/

