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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Наведені в курсі матеріали спрямовані на освоєння студентами   

системи знань та розуміння правових  вимог до рухомого 

складу  та залізничного господарства;  вивчення основних 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні; 

формування знання законодавчих та нормативних правил 

перевезення різних видів вантажів залізничним транспортом, 

особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному 

сполученнях 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 

науковим напрямом спеціальності 273 – «Залізничний 

транспорт». 

Ціль вивчення курсу -  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. 

Курс може бути корисним студентам за спеціальностями в 

галузі 273 - «Залізничний транспорт», а також майбутнім  

менеджерам, що планують працевлаштування на підприємства 

та фірми діяльність яких  пов’язана з залізничною галуззю. 

Результати навчання: Знати: суттєву значимість нормативно-правових актів 

пов’язаних з організацією  планування та експлуатацією 

залізничного транспорту, як  організувати та керувати 

роботою первинного виробничого, проектного або 

дослідницького підрозділу на підставі діючого законодавства,  

як застосовувати необхідні правила, інструкції та законодавчі 

акти, що стосуються створення, експлуатації та ремонту 

об’єктів залізничного транспорту.  

Вміти передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх 

прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній 

формі з питань нормативно-правових актів  залізничного 

транспорту; використовувати у сфері професійної діяльності 

системи якості і сертифікації продукції 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення вивчення даної дисципліни 

забезпечують дисципліни  з іноземної мови, охорони праці та 

загальних курсів  у сфері залізничного транспорту. 

 

Мета курсу (набуті компетентності) 

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні 

міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на залізничному транспорті. 



- 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). 

- Здатність до аналізу та обробки нормативних та правових аспектів на залізничному 

транспорті. 

 

Структура курсу 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

1.    Вступ. Нормативні 

документи та правила 

експлуатації і 

перевезень на  

залізничному 

транспорті. 

денна  

2/0/2 

заочна 

0,5/0/0 

Правила перевезень пасажирів та 

вантажів. Згода міжнародних 

вантажних перевезень 

Участь в 

обговоренні 

 

2.  Нормативні документи - 

Конвекції про 

міжнародні залізничні 

перевезення(КОТІФ).  

Правила користування 

пасажирськими 

вагонами.    

денна  

2/0/2 

заочна 

0/0/0 

Головна значимість основних 

розділів Конвекції про міжнародні   

залізничні перевезення та правил 

користуванням пасажирськими 

вагонами  

Участь в 

обговоренні 

 

 

3.  Матеріали ради із 

залізничного 

транспорту країн-

учасниць СНД та Балтії. 

Умови перетину 

кордону 

денна  

2/0/2 

заочна 

0/0/0 

Основні рішення міжнародної 

наради по залізничному транспорту. 

Головні умови і особливості 

перетину кордону при 

транспортуванні пасажирів та 

вантажів.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

4.  Правила перевезення 

вантажів у 

міжнародному 

залізнично-поромному 

сполученні. Міжнародні 

тарифи. 

денна  

2/0/2 

заочна 

0,5/0/0 

Види та етапи міжнародних 

залізнично-паромних сполучень.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

5.  Номенклатура вантажів. 

Протоколи нарад по 

узгодженню 

орієнтовних обсягів та 

умов перевезень 

зовнішньоторговельних 

вантажів залізничним 

транспортом між 

залізничними 

адміністраціями.  

денна  

2/0/2 

заочна 

0,5/0/0 

Види і типи вантажів.  Аналіз  

протоколів нарад по обсягу та 

умовах перевезення 

зовнішньоторговельних вантажів 

залізничним транспортом 

 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

 

6.  Порядок продовження 

терміну служби 

вантажних вагонів усіх 

форм власності у 

структурі 

ПАТ «Укрзалізниця»  

денна  

2/0/2 

заочна 

0/0/1 

Поняття та характеристика 

життєвого циклу вагонів різного 

призначення  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

 

7.  Інструкції та прикази 

стосовно рухомого 

денна  

2/0/2 

Особливості та порядок 

використання ЗПП  

Участь в 

обговоренні 

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/
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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/mignarodni_taryfy/
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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/


№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

складу та залізничного 

господарства. 

Інструкція про порядок 

використання та обліку 

запірно-пломбувальних 

пристроїв (ЗПП) для      

вагонів і контейнерів.  

заочна 

0,5/0/1 

Тести 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

8.  Накази 

Мінінфраструктури  

«Про затвердження 

Правил експлуатації 

власних вантажних    

вагонів», "Про 

затвердження Змін до 

деяких нормативно-

правових актів 

Міністерства 

транспорту України" 

денна  

2/0/2 

заочна 

0/0/0 

Важливі особливості наказів по 

експлуатації рухомого складу. 

Перелік необхідних змін в 

законодавстві по залізничному 

транспорті  

Участь в 

обговоренні 

 

 

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.  

         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 

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


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 

 

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. Кортева. – 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. 

 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 15 

Тести 30 

Контрольні завдання 25 

Екзамен 30 

Разом 100 

 

  

http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/
http://www.uz.gov.ua/


Шкала оцінювання студентів 

 

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 

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 
  

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з 

темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні 

документу про проходження курсу студенту можуть бути 

перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за 

завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись 

політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути 

оформлені відповідними посиланнями. Списування є 

забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. 

Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути 

відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше 

останнього тижня поточного семестру. В разі поважної 

причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни 

можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії 

відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають 

дотримуватися вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

 не вживають їжу та жувальну гумку; 

 не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

 не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

 є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 



 розраховують тільки на власні знання (не шукають 

інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

 не заважають іншим; 

 виконують усі вимоги викладачів щодо контролю 

знань. 

 


