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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Профіль дисципліни4 

1.1  Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

Метою лекційних занять з 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 

Метою практичних занять за дисципліною є надбання навичок  використовування 

правових  законів, норм та методів для  удосконалення проектування, виготовлення  та 

експлуатації рухомого складу залізничного транспорту,  обґрунтування доцільності та 

практичної значимості митного контролю, податкового збору та оподаткування при 

зовнішньому та внутрішньому перевезенні пасажирів та вантажів. 

Метою самостійної роботи за дисципліною є аналіз інформації з правовою 

проблематикою залізничного транспорту, освоєння законів, правових методів та засобів при, 

обґрунтування доцільності та практичної значимості митного права при міжнародних 

перевезеннях. 

Завданням дисципліни «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ» є надання студентам системи знань та розуміння правових 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  

Предметом дисципліни є закони, норми, правила та інструкції для рухомого складу та 

залізничного господарства. 

1.2  Компетентності і результати навчання 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають 

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. 

 

                                                 
4 Формулювання кожної мети узгодити з формулюваннями компетентностей, знань і умінь з табл.1.1 
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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 

самовдосконалюватися 

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 при вивченні дисциплін на професійному рівні, при виконанні магістерської роботи 
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та в дисциплінах програми підготовки докторів філософії спеціальності 273 «Залізничний 

транспорт». 

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. 

1.2 1.3 Навчальна робота за дисципліною 

Тип дисципліни: обов’язкова. 
  (обов'язкова, вибіркова)  

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
    (лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота, тощо). 

Семестри: …3…….. 
 (номери семестрів, коли вивчається дисципліна) 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 90;   кількість кредитів ECTS - 3 

Денна форма навчання: 

 …3….семестр: лекції – 16 год., лабораторні заняття -  0 год., практичні –  16 год., 

самостійна робота студентів –  58. год.; кількість кредитів ECTS –  3.  вид контролю –  екзамен. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             (залік; іспит) 

Заочна форма навчання: 

 ……3…….семестр: лекції – 2 год., лабораторні заняття -  0.год., практичні –  2 год., 

самостійна робота студентів –  86 год.; кількість кредитів ECTS –  3. вид контролю –  екзамен 
                                                                                                                                                                                                                                                                             (залік; іспит) 

Мова навчання: українська. 
 (українська, англійська, французька, німецька ). 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-

педагогічних працівників кафедри Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-

транспортних машин, які безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з письмовим 

запитом на електронну пошту за адресою vimogila1@ukr.net 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН5 

1.3 Тематичний план …3… семестру 

 

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. 

                                                 
5 Складається для кожного семестру. Нумерація тем – наскрізна. Загальна тема складається з теми лекції(й) і теми 

самостійної роботи, пов'язаної з цією темою. 

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/
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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 накази 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". 

2 ЗМІСТ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ6 

2.1 Зміст аудиторних занять 3 семестру денної форми навчання 

Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та короткий зміст 

навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстраційні 

матеріали і ТЗН, 

Література 

для 

самостійної 

роботи 

1. 

Лекція 1 

Тема. Вступ. Нормативні документи та 

правила експлуатації і перевезень на  

залізничному транспорті. 

Стислий зміст теми. 

Правила перевезень пасажирів та вантажів. 

Згода міжнародних вантажних  

перевезень. 

 

2 

  

презентація 

 

[1,5 , 6] 

 

1. 

Практичне заняття 1 

Тема. Нормативні документи та правила 

експлуатації і перевезень на  

залізничному транспорті. 

Стислий зміст. 

Використання законодавчих актів по 

рухомому складу в Україні. Огляд основних 

законів в галузі транспорту. 

2 .Копії 

матеріалів 

 

2. 

Лекція 2 

Тема. Нормативні документи - Конвекції 

про міжнародні залізничні перевезення 

(КОТІФ). Правила користування 

пасажирськими вагонами. 

Стислий зміст теми. 

Головна значимість основних розділів 

Конвекції про міжнародні залізничні 

перевезення та правила користування 

пасажирськими вагонами. 

 

2 

 

 

Презентація 

 

[5 , 6] 

 

2 

Практичне заняття 2 

Тема. Нормативні документи - Конвекції 

про міжнародні залізничні перевезення 

(КОТІФ). Правила користування 

2   

                                                 
6 Складається для кожного семестру. 

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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Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та короткий зміст 

навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстраційні 

матеріали і ТЗН, 

Література 

для 

самостійної 

роботи 

пасажирськими вагонами. 

Стислий зміст. 

Ознайомлення з матеріалами КОТІФ 

стосовно пасажирських перевезень та 

вагонів. 

3. 

Лекція 3 

Тема. Матеріали ради із залізничного 

транспорту країн-учасниць СНД та Балтії. 

Умови перетину кордону. 

Стислий зміст теми. 

Основні рішення міжнародної наради по 

залізничному транспорті. Головні умови і 

особливості перетину кордону при 

транспортуванні пасажирів та вантажів.  

 

2 

 

Презентація 

 

[5 , 6,7] 

 

3. 

Практичне заняття 3 

Тема. Матеріали ради із залізничного 

транспорту країн-учасниць СНД та Балтії. 

Умови перетину кордону. 

Стислий зміст.  

Ознайомлення з документацією потрібною 

при перетику кордону. Підготовка та 

оформлення документації перетину кордону 

при транспортуванні пасажирів та вантажів 

перетину кордону при транспортуванні 

пасажирів та вантажів перетину кордону 

при транспортуванні пасажирів та вантажів 

2 Копії 

документів 

 

 

 

 

4. 

Лекція 4 

Тема Правила перевезення вантажів у 

міжнародному залізнично-поромному 

сполученні. Міжнародні тарифи. 

Стислий зміст теми. 

Види та етапи міжнародних залізнично-

паромних сполучень.  

 

2 

 

Презентація 

  [1,5, 6,] 

. 

4. 

Практичне заняття 4 

Тема. Правила перевезення вантажів у 

міжнародному залізнично-поромному 

сполученні. Міжнародні тарифи. 

Стислий зміст теми. 

Розрахунки митних платежів та митне 

оформлення вантажів. Митні платежі 

нараховуються за вантажною митною 

декларацією (ВМД), після сплати яких 

проводиться митне оформлення. 

2 Комп’ютер [3,4, 12] 

5. 

Лекція 5 

Тема. Номенклатура вантажів. Протоколи 

нарад по узгодженню орієнтовних обсягів та 

умов перевезень зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним транспортом між 

2 Презентація [1,2] 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
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/materialy_rady/
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/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/mignarodni_taryfy/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
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/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
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Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та короткий зміст 

навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстраційні 

матеріали і ТЗН, 

Література 

для 

самостійної 

роботи 

залізничними адміністраціями 

Стислий зміст теми. 

Види і типи вантажів. Аналіз  протоколів 

нарад по обсягу та умовах перевезення 

зовнішньоторговельних вантажів 

залізничним транспортом 

5. 

Практичне заняття 5 

Тема. Номенклатура вантажів. Протоколи 

нарад по узгодженню орієнтовних обсягів та 

умов перевезень зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним транспортом між 

залізничними адміністраціями. 

Стислий зміст теми. 

Інформаційно-пошукові системи НТІ. 

Надбання навиків пошуку та оформлення 

вантажів для міжнародних перевезень.  

2 Комп’ютер [4] 

6. 

Лекція 6 

Тема Порядок продовження терміну служби 

вантажних вагонів усіх форм власності у 

структурі ПАТ «Укрзалізниця».   

Стислий зміст теми. 

Поняття та характеристика життєвого циклу 

вагонів різного призначення. Перелік 

вантажних станцій залізниць ОСЗ. 

 

2 

 

Презентація 

 

[2,3] 

6. 

Практичне заняття 6 

Тема. Порядок продовження терміну 

служби вантажних вагонів усіх форм 

власності у структурі ПАТ «Укрзалізниця». 

Стислий зміст теми. 

Розрахунок життєвого циклу вагонів різного 

призначення.  

2 Комп’ютер [2, 3] 

7. 

Лекція 7 

Тема. Інструкції та прикази стосовно 

рухомого складу та залізничного 

господарства. Інструкція про порядок 

використання та обліку запірно-

пломбувальних пристроїв (ЗПП) для вагонів 

і контейнерів. 

Стислий зміст теми..  

Особливості та порядок використання ЗПП. 

2 Презентація [4, 5] 

7. 

Практичне заняття 7 

Тема. Інструкції та прикази стосовно 

рухомого складу та залізничного 

господарства. Інструкція про порядок 

використання та обліку запірно-

пломбувальних пристроїв (ЗПП) для вагонів 

і контейнерів. 

Стислий зміст теми..  

Вивчення інструкцій. Опрацювання 

2 Комп’ютер [4, 5] 

http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5034&layer_id=4581&refererLayerId=4621&id=747&print=0
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Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та короткий зміст 

навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстраційні 

матеріали і ТЗН, 

Література 

для 

самостійної 

роботи 

особливостей та порядку використання 

ЗПП. 

8 

Лекція 8 

Тема. Накази Мінінфраструктури «Про 

затвердження Правил експлуатації власних 

вантажних вагонів», "Про затвердження 

Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства транспорту України" 

Стислий зміст теми. 

Важливі особливості наказів по 

експлуатації рухомого складу. Перелік 

необхідних змін в законодавстві по 

залізничному транспорті 

2 Презентація [5, 6] 

8. 

Практичне заняття 8 

Тема. Накази Мінінфраструктури «Про 

затвердження Правил експлуатації власних 

вантажних вагонів», "Про затвердження 

Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства транспорту України" 

Стислий зміст теми. 

Розгляд наказів. Важливі особливості 

наказів по експлуатації рухомого складу. 

Опрацювання необхідних змін в 

законодавстві по залізничному транспорті 

2 Комп’ютер [5 - 7] 

 Підсумковий контроль знань Екзамен 
(залік; іспит) 

 

4. ЗМІСТ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.2 Зміст аудиторних занять 3..семестру заочної форми навчання 

Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та короткий зміст 

навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстраційні 

матеріали і ТЗН, 

Література 

для 

самостійної 

роботи 

5. 

Лекція 1 

Тема. Вступ. Нормативні документи та 

правила експлуатації і перевезень на  

залізничному транспорті. 

Стислий зміст теми. 

Правила перевезень пасажирів та вантажів. 

Згода міжнародних вантажних  

перевезень 

 

0,5 

  

презентація 

 

[1,5 , 6] 

 

5. 

Лекція 2 

Тема Правила перевезення вантажів у 

міжнародному залізнично-поромному 

сполученні. Міжнародні тарифи. 

Стислий зміст теми. 

 

0,5 

 

презентація 

  [1,5 , 6,7] 

. 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/mignarodni_taryfy/
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Види та етапи міжнародних залізнично-

поромних сполучень. 

5. 

Лекція 3 

Тема. Номенклатура вантажів. Протоколи 

нарад по узгодженню орієнтовних обсягів та 

умов перевезень зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним транспортом між 

залізничними адміністраціями 

Стислий зміст теми. 

Види і типи вантажів. Аналіз  протоколів 

нарад по обсягу та умовах перевезення 

зовнішньоторговельних вантажів 

залізничним транспортом 

0,5 Презентація [12 дод.] 

5 

Лекція 4 

Тема. Інструкції та прикази стосовно 

рухомого складу та залізничного 

господарства. Інструкція про порядок 

використання та обліку запірно-

пломбувальних пристроїв (ЗПП) для      

вагонів і контейнерів. Накази 

Мінінфраструктури  «Про затвердження 

Правил експлуатації власних вантажних  

вагонів», "Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства 

транспорту України" 

Стислий зміст теми. 

Важливі особливості наказів по експлуатації 

рухомого складу. Перелік необхідних змін в 

законодавстві по залізничному транспорті 

0,5 Презентація [4,5,] 

5. 

Практичне заняття 1 

Порядок продовження терміну служби 

вантажних вагонів усіх форм власності у 

структурі ПАТ «Укрзалізниця». Інструкції та 

прикази стосовно рухомого складу та 

залізничного господарства. Інструкція про 

порядок використання та обліку запірно-

пломбувальних пристроїв (ЗПП) для      

вагонів і контейнерів. 

Стислий зміст теми. 

Розрахунки митних платежів та митне 

оформлення вантажів.  

2  Комп’ютер [2, 3, 4] 

 Підсумковий контроль знань екзамен 
(залік; іспит) 

 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://uz.gov.ua/files/file/cargo_transportation/legal_documents/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2017_290115.doc
http://uz.gov.ua/files/file/cargo_transportation/legal_documents/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2017_290115.doc
http://uz.gov.ua/files/file/cargo_transportation/legal_documents/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2017_290115.doc
http://uz.gov.ua/files/file/cargo_transportation/legal_documents/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2017_290115.doc
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
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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5. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

Лк Пз лб Інд\

КР 

с.р. лк пз Лб ко

нтр

р. 

с.р. 

1-й семестр 

Тема 1. Вступ. 

Нормативні документи 

та правила експлуатації 

і перевезень на  

залізничному 

транспорті 

11 2 2 - – 7 11 0,5 – – 4 6,5 

Тема 2.  Нормативні 

документи - Конвекції 

про міжнародні 

залізничні перевезення 

(КОТІФ).  Правила 

користування 

пасажирськими 

вагонами.    

11 2 2 - – 7 11 -  - 4 7 

Тема 3.  Матеріали 

ради із залізничного 

транспорту країн-

учасниць СНД та 

Балтії. Умови перетину 

кордону  

11 2 2 - – 7 11 - - – 4 7 

Тема 4.  Правила 

перевезення вантажів у 

міжнародному 

залізнично-поромному 

сполученні. 

Міжнародні тарифи. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 – – 4 6,5 

Тема 5. Номенклатура 
вантажів. Протоколи 
нарад по узгодженню 
орієнтовних обсягів та 
умов перевезень 
зовнішньоторговельни
х вантажів залізничним 
транспортом між 
залізничними 
адміністраціями  

11 2 2 - - 7 11 0,5 – – 4 6,5 

Тема 6. Порядок 

продовження терміну 

служби вантажних 

вагонів усіх форм 

власності у структурі 

ПАТ «Укрзалізниця»  

11 2 2 - - 7 11 - 1 – 3 7 

Тема 7. Інструкції та 

прикази стосовно 

рухомого складу та 

12 2 2 - - 8 12 0,5 1 - 3 7,5 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
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/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/mignarodni_taryfy/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
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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залізничного 

господарства. 

Тема 8. Накази 

Мінінфраструктури  

«Про затвердження 

Правил експлуатації 

власних вантажних    

вагонів», "Про 

затвердження Змін до 

деяких нормативно-

правових актів 

Міністерства 

транспорту України" 

12 2 2 - - 8 12 - - - 4 8 

Усього годин за 3 

семестр 
90 16 16 - - 58 90 4 2 - 30 56 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 4 2 - 30 56 

6.  ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ7 

2.3 Не передбачено навчальним планом. 

7.  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

                                                 
7 Складається для кожного семестру 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

Денна заочна 

1 

Вступ. Нормативні документи та правила експлуатації і 

перевезень на  

залізничному транспорті. 

2 1 

2 Нормативні документи - Конвекції про міжнародні залізничні 

перевезення(КОТІФ).  Правила користування пасажирськими 

вагонами.    

2  

3 Матеріали ради із залізничного транспорту країн-учасниць СНД 

та Балтії. Умови перетину кордону 
2 1 

4 
Правила перевезення вантажів у міжнародному залізнично-

поромному сполученні. Міжнародні тарифи. 
2  

5 

Номенклатура вантажів. Протоколи нарад по узгодженню 

орієнтовних обсягів та умов перевезень зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним транспортом між залізничними 

адміністраціями.  

2  

6 
Порядок продовження терміну служби вантажних вагонів усіх 

форм власності у структурі ПАТ «Укрзалізниця»  
2  

7 

Інструкції та прикази стосовно рухомого складу та залізничного 

господарства. Інструкція про порядок використання та обліку 

запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП) для      вагонів і 

контейнерів.  

2  

8 

Накази Мінінфраструктури  «Про затвердження Правил 

експлуатації власних вантажних    вагонів», "Про затвердження 

Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

транспорту України" 

2  

 Разом 14 2 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
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/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
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/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
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8. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ12 

Не передбачено навчальним планом 

9.САМОСТІЙНА РОБОТА8 

2.4 Самостійна робота у 1 семестрі 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

Денна заочна 

1 Вступ. Нормативні документи та правила експлуатації і 

перевезень на  

залізничному транспорті. 

7 10,5 

2 Нормативні документи - Конвекції про міжнародні залізничні 

перевезення(КОТІФ).  Правила користування пасажирськими 

вагонами.    

7 11 

3 Матеріали ради із залізничного транспорту країн-учасниць СНД 

та Балтії. Умови перетину кордону 

7 11 

4 Правила перевезення вантажів у міжнародному залізнично-

поромному сполученні. Міжнародні тарифи. 

7 10,5 

5 Номенклатура вантажів. Протоколи нарад по узгодженню 

орієнтовних обсягів та умов перевезень зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним транспортом між залізничними 

адміністраціями.  

7 10,5 

6 Порядок продовження терміну служби вантажних вагонів усіх 

форм власності у структурі ПАТ «Укрзалізниця»  

7 10 

7 Інструкції та прикази стосовно рухомого складу та залізничного 

господарства. Інструкція про порядок використання та обліку 

запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП) для      вагонів і 

контейнерів.  

8 10,5 

8 Накази Мінінфраструктури  «Про затвердження Правил 

експлуатації власних вантажних    вагонів», "Про затвердження 

Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

транспорту України" 

8 12 

  58 86 

 

10. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Навчальної програмою передбачено: контрольна робота у 3-му семестрі, до якої входять 

задачі, пов’язані з частинами курсу лекцій: Нормативно-правова база залізничного транспорту.  

Контрольна робота виконується  кожним студентом за індивідуальним завданням. 

Методичні вказівки щодо виконання і варіанти початкових даних до контрольної роботи 

надаються у методичному забезпеченні до дисципліни. 

Контрольна робота оформлюється на зброшурованих аркушах паперу або в окремому 

зошиті. На титульному аркуші повинні бути вказано назва міністерства, назва університету, 

назва інституту, і інші дані, склад яких визначається навчальним відділом університету. Далі 

розташовуються poзв’язання задач. Перед кожним рішенням повинна йти умова задачі. 

Рішення повинно супроводжуватись необхідними поясненнями.   

                                                 
8 Тема самостійної роботи повинна входити в формулювання загальної теми у тематичному плані. 

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/
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/parom/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
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/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/protokoly_narad/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/wagon_termin/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nakaz513
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11.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні, індивідуальні заняття, 

консультації. Впроваджується індивідуалізація та розширення самостійної роботи студентів у 

вирішенні поставлених практичних завдань. 

Використовуються такі методи навчання:  

словесні (лекції, бесіди, розповіді); 

наочні методи навчання (презентації, ілюстративний, графічний, табличний матеріал); 

практичні методи навчання; 

індуктивний і дедуктивний методи навчання; 

проблемно-пошукові методи. 

Заохочується індивідуальна самостійна робота (для розвитку навиків пошуку і відбору 

необхідної літератури, синтезу необхідного матеріалу), підготовка презентацій та самостійних 

проектів за тематикою самостійних робіт та інформаційних повідомлень з публічними 

виступами (для розвитку навиків ораторської майстерності, роботи в групі тощо. 

Для самостійного вивчення матеріалів курсу студенти використовують методичне 

забезпечення, яке розміщене на сайті Центру дистанційного навчання університету 

(http://moodle2.snu.edu.ua/), доступ до якого провадиться через Інтернет. 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни 

здійснюється через поточний та підсумковий контролі. 

Для денної форми навчання поточний контроль здійснюється шляхом проведення усного 

опитування, виконанням практичних завдань згідно стандарту кафедри, виконанням 

підсумкового письмового тесту. 

Для заочної форми навчання – у формі виконання контрольної роботи.  

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з дисципліни, якщо він 

виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної 

дисципліни. 

13 РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ9 

Таблиця 0.1- Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, __ семестр 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 екзамен Сума 

до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 ΣТі/8  100 

 

Таблиця 0.2- Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, __семестр 

Присутність на всіх заняттях 

Участь в обговоренні 
Тести 

Виконання і захист 

контрольної роботи 

екзамен 
Сума 

15 30 25 30  100 

 

Таблиця 0.3-Шкала оцінювання національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  

                                                 
9 Розподіл балів оцінки за темами і семестровими контролями виконується відповідно до «Положення про систему 

рейтингового оцінювання СНУ ім. В. Даля» 



15 

 

  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Нормативно-правова база 

залізничного транспорту» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 273 Залізничний транспорт, ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство») / 

Уклад.: Могила В.І., Заверкін А.В. - Сєверодонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 25 с. 

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами денної та заочної 

форми навчання з дисципліни «Нормативно-правова база залізничного транспорту» (для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний 

транспорт) / Укладачі: В.І. Могила, А.В. Заверкін, О.В. Кортєва. – Сєверодонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. 23 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентами денної та заочної форми 

навчання з дисципліни «Нормативно-правова база залізничного транспорту» (для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 273 Залізничний транспорт, ОПП 

«Локомотиви та локомотивне господарство») / Укладачі: В.І. Могила, А.В.Заверкін – 

Сєверодонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. 26 с. 

 

15. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перелік дисциплін наведено у таблиці 0.1. 

Таблиця 0.1-Перелік дисциплін, що забезпечують вивчення даної дисципліни 

Дисципліни, що забезпечують Дана дисципліна 

Семестр Найменування 

дисципліни 

Найменування теми Семестр Номер теми 

     

     

     

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Найменування джерела 

Кількість 

примірників в 

бібліотеці ВНЗ / 

кафедри / 

наявність в 

електронній 

бібліотеці 

Кількість студентів, що 

навчаються за даною 

дисципліною 

Очна заочна 

Базова    

1. Рудяга І.М. Господарсько-правове забезпечення 

функціонування залізничного транспорту України в 

умовах реформування : монографія. Харків : Юрайт, 

2017. 196 с.   

0/1 4 7 

 2. Тимоха Д.А. Державне регулювання роботи 

залізничного транспорту : автореф. дис. … канд. наук з 

1\0 4 7 
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держ. упр.: 25.00.02. Харків, 2007. 20 с.   

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.   

0/1 4 7 

4. Кузько В., Затворницька О., Яблоновський Д. 

Лібералізація ринку залізничних перевезень в Україні. 

Уроки країн Європейського Союзу. URL: 

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

0/1 4 7 

 5. Про залізничний транспорт : проєкт Закону від 

06.09.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ 

zweb2/webproc4_1?pf3511=66737           

0/1 4 7 

6.Гребельник, О. П. Основи митної справи: навч. посіб. 

/ О.П. Гребельник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. 600 с.  

2/0 4 7 

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

засоби митного контролю. Підручник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. 432 с. 

1/0 4 7 

Допоміжна    

1. 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 

1/ 0 

4 7 

2. 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 

1/ 0 

4 7 

3. Познанська І.В. Аналіз стану та прогноз розвитку 

транспортного комплексу причорноморського 

регіону [Текст] / І.В. Познанська // Економічні 

інновації. – 2015. – Вип.№ 59. С. 281-290. 

1/ 0 

4 7 

4. 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 

1/ 0 

4 7 

5. 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/. 

0/ 1 

4 7 

6. 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/  

0/ 1 

4 7 

7.Компанія Арес – митний брокер. Розрахунок митних 

зборів. Режим доступу 

http://ares.org.ua/uk/customs_calculation 

0/1 
4 7 

https://ces.org.ua/transporteuintegration/
http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/
http://ares.org.ua/uk/customs_calculation
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17.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/  

2. Сайт №2 системи дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – 

http://moodlesti.snu.edu.ua/  

 

http://moodle.snu.edu.ua/
http://moodlesti.snu.edu.ua/
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ДОДАТОК А 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Організація залізничних перевезень в Україні 

2. Види перевезень 

3. Роль законодавства в Україні 

4. Види та етапи вантажних перевезень 

5. Поняття митного збору 

6. Вибір рухомого складу в залежності від вантажу 

7. Техніко-економічне обґрунтування використання ЗПП 

8. Необхідність сюрвеєрних операцій. 

9. Особливості пасажирських перевезень 

10. Стивадорні операції 

11. Основні поняття, терміни в законодавстві 

12. Національна система науково-технічної та правової інформації 

13. Види, джерела законодавчої інформації та режими доступу до неї 

14. Правова інформація в документах 

15. Інформаційно-пошукові системи органів НТІ 

16. Пошук законодавчих матеріалів 

17. Аналіз та опрацювання правової та нормативної інформації 

18. Систематизація норм та законів 

19. Алгоритм законодавчого процесу  

20. Організаційна стадія перетику кордону 

21. Інтермодальні перевезення  

22. Завершальна стадія митного процесу  

23. Ефективність тальманських операцій 

24. Митний збір 

25. Закон та охорона праці 

26. Вантажно-митна декларація 

27. Визначення саики митних сборів 

28. Фіскальні платежі 

29. Стимулюючі платежі 

30. Інтеррентабельні перевезення 

31. Електронна декларація 

32. Податок на додаткову вартість 

33. Акцизний збір 

34. Фактурна вартість 

35. Тарифне регулювання 

36. Кореляційний аналіз вантажних перевезень 

37. Стимулюючі платежі 

38. Додаткові митні збори 

39. Основні митні платежі 

40. Інструкції локомотивного депо 

41. Правила  охорони праці на залізничному транспорті 

42. Метод відшкодування коштів 

43. Особливості податкової  системи.  

44. Етапи законодавства 

45. Правила користування пасажирськими вагонами 

46. Ліцензування вантажу 

47. Митний брокер 

48. Інструкції вагонного депо 


