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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОВЕ І КОМЕРЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
І семестр 2019-2020 навчального року
освітній рівень другий (магістр)
галузь знань 27 Транспорт
спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
освітня програма: - організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);
- організація міжнародних перевезень (ОМП);
- митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ)
Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/
1. Команда викладачів:
Лектор:
Бауліна Ганна Сергіївна (кандидат технічних наук, доцент),
Контакти: +38 (057) 730-10-85, e-mail: baulina.uvkr@kart.edu.ua
Асистент лектора:
Бауліна Ганна Сергіївна (кандидат технічних наук, доцент),
Контакти: +38 (057) 730-10-85, e-mail: baulina.uvkr@kart.edu.ua
Години прийому та консультації: кожен понеділок з 13.00-14.00
Розміщення кафедри: місто Харків, майдан Фейєрбаха, 7, 1 корпус, 4 поверх, 402
аудиторія.
Веб сторінка курсу: http://do.kart.edu.ua/
Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua

Харків – 2019

1 Анотація курсу (цілі та завдання навчальної дисципліни)
Мета викладання навчальної дисципліни «Правове і комерційне забезпечення
міжнародних вантажних перевезень» полягає у тому, щоб майбутній магістр у галузі
транспорту отримав достатні знання та вміння організовувати комерційну роботу у сфері
міжнародних вантажних перевезень, встановлювати порядок регулювання міжнародних
перевезень та межі відповідальності при їх здійсненні.
Завданням вивчення дисципліни «Правове і комерційне забезпечення міжнародних
вантажних перевезень» є освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань
у сфері правового регулювання та комерційного забезпечення міжнародних вантажних
перевезень при залученні різних видів транспорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент зможе продемонструвати
знання нормативних документів, що регулюють міжнародні вантажні перевезення, умов
перевезення вантажів у міжнародному сполученні різними видами транспорту; зможе
визначати основні вимоги до організації міжнародних залізничних вантажних перевезень,
оформлювати перевізні документи у міжнародному сполученні, встановлювати межі
відповідальності при організації міжнародних перевезень, проводити претензійну роботу.
2 Мета курсу (компетентності до відповідної освітньої програми)
Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів:
- здатність продемонструвати знання нормативних документів, що регулюють
міжнародні вантажні перевезення;
- здатність застосовувати основи правового регулювання та порядку складання
комерційної документації при організації міжнародних вантажних перевезень;
- здатність встановлювати межі відповідальності при організації міжнародних
вантажних перевезень;
- здатність проводити претензійну роботу при організації міжнародних вантажних
перевезень.
3 Організація навчання:
3.1 Опис навчальної дисципліни
Курс дисципліни «Правове і комерційне забезпечення міжнародних вантажних
перевезень» вивчається на першому курсі першого семестру (з вересня по грудень)
другого рівня вищої освіти (магістр), містить 3 кредити ECTS / загальна кількість 90 годин
вивчення дисципліни, з яких 15 годин лекцій, 15 годин практичних занять, загальна
кількість самостійної роботи становить 60 годин (4 години на тиждень).
Курс складається з однієї лекції та одного практичного заняття раз у два тижні. Він
супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями, індивідуальними та груповими
завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати
практичні завдання протягом обговорень в аудиторії та підготовки доповіді за
індивідуальними завданнями, що охоплює декілька найбільш важливих тем. Виконання
завдань супроводжуються зануренням у суміжні дисципліни, що доповнюють теми, та
формує у студента інформаційну та комунікативну компетентності.
3.2 Теми курсу за модулями
Курс складається з трьох модулів:
1 Міжнародні вантажні перевезення та їх правове забезпечення.

2 Організація міжнародних залізничних вантажних перевезень, планування
перевезень у прямому змішаному сполученні.
3 Комерційне забезпечення міжнародних вантажних перевезень.
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ПР-3 Конвенція про міжнародні залізничні
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поромному сполученні між портами України та
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ПР-5 Оформлення накладної СМГС
Лекц. №5. Особливості прийому і
оформлення перевезень вантажів у
міжнародному залізничному
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ПР-6 Технологія роботи ПрикордонТЕК
Лекц. №6. Організація роботи
прикордонних станцій
ПР-7 Порядок оформлення комерційного акта у
2
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міжнародному сполученні
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1
Підсумкове заняття
Залік з дисципліни

4 Інформаційні матеріали (література для вивчення дисципліни, інтернетджерела)
1 Міжнародні транспортні організації та транспортне право: конспект лекцій /
В.М. Запара, А.О. Ковальов, С.М. Продащук, Г.C. Бауліна: Харків: УкрДУЗТ, 2012. –
42 с.
2 Котенко А.М. Вантажні і комерційні операції в міжнародних перевезеннях:
конспект лекцій Ч. 1. / А.М. Котенко, В.І. Шевченко, П.С. Шилаєв. – Харків, УкрДАЗТ,
2013. – 41 с.
3 Котенко А.М. Вантажні і комерційні операції в міжнародних перевезеннях:
конспект лекцій. Ч.2 / А.М. Котенко, В.І. Шевченко, О.О. Шапатіна, А.В. Світлична. –
Харків, УкрДАЗТ, 2013. – 43 с.
4 Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Ч.1: затв.
наказом Мінтрансу України від 09.12.2002. – Київ: ТОВ «Видавничий дім САМ». – 2004. –
431 с.
5 Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту.
Том 3. Залізничний транспорт: посібник / За ред. А.М. Редзюка. - К.: ДП
"Державтотрансдніпропроект", 2006. – 216 с.
6 Статут залізниць України [Текст]: затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 06.04.1998 р. № 457. - Київ: Транспорт України, 1998. - 84 с.
7 Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
(СМГС): [действует с 1 ноября 1951 г. с изменениями и дополнениями на 1 июля 2015 г. ].
– К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – 146 с.
8 Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від
19.05.1956
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_234
9 Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) згідно з текстом
Протоколу змін від 3 червня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_291
10 Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_012
11 Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень
від
28
травня
1999
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_594
12 Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів від 31 березня 1978
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_391
13 Про транспорт [Текст]: закон України: [офіц. текст: станом на 10.11.1994 р.]. –
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. - № 51. - С. 446.
14 Про залізничний транспорт [Текст]: закон України [офіц. текст: станом на
04.07.1996 р.]. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. - № 40. - с. 183.
15 Міжнародні організації [Текст]: навчальний посібник / За ред. Ю. Г. Козака, В.
В. Ковалевського. - К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.
16 Збірник тарифів на комплекс робіт, пов`язаних з обробленням вантажів у
портах України [Текст] // Офіційний вісник України. – 2003. - №13. – С. 147.
17 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.100403 "ОПУТ"
всіх форм навчання [Текст] / Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, А.О. Поляков, В.М. Гриценко,
О.В. Березань. - Харків: УкрДАЗТ, 2002. – 31 c.

18 Програми практик для студентів напрямку підготовки "Транспортні технології
(залізничний транспорт)" денної форми навчання [Текст] / Д.І Мкртичьян, С.М.
Продащук, Г.С. Бауліна, Л.А. Страна. - Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 29 c.
Інформаційні ресурси в інтернеті
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://metod.kart.edu.ua/
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/smgs/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tsim_smgs/
https://cfts.org.ua
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/parom/
http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/border_stations/
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/per_per/
5. Вимоги викладача (правила гри)

Метою участі в курсі є залучення студента до дискусії, оволодіння основами
складання комерційної документації, встановленням меж відповідальності при організації
міжнародних вантажних перевезень, освоєння порядку проведення претензійно-позовної
роботи, розширення світогляду у сфері правового регулювання та комерційного
забезпечення міжнародних вантажних перевезень. Участь буде оцінюватися на основі
кількості та вірності ваших відповідей. Питання, хоча й заохочуються, однак не
оцінюються в цьому блоці.
Методами контролю дисципліни «Правове і комерційне забезпечення міжнародних
вантажних перевезень» є відвідування занять, усне (письмове) опитування, поточний
контроль, модульний контроль (тести), оцінювання підготовки доповіді, залік.
Ми намагаємося надати всім студентам рівні та справедливі можливості для
підвищення власної залученості.
6. Порядок оцінювання результатів навчання, за відповідними формами
організації навчального процесу
Згідно з Положенням про впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу використовується 100-бальна шкала оцінювання.
При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки
(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною
шкалою, повинна бути переведена до державної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С,
D, Е).
Визначення назви за
державною
шкалою(оцінка)
ВІДМІННО – 5
ДОБРЕ – 4
ЗАДОВІЛЬНО - 3

Визначення назви за шкалою ECTS
Відмінно – відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками
Добре – в загальному правильна робота з
певною кількістю грубих помилок
Задовільно - непогано, але зі значною
кількістю недоліків

За 100
бальною
шкалою

ECTS
оцінка

90-100

A

82-89

B

75-81

C

69-74

D

НЕЗАДОВІЛЬНО 2

Достатньо – виконання задовольняє
мінімальні критерії
Незадовільно – потрібно попрацювати
перед тим як отримати залік або екзамен
(без повторного вивчення модуля)
Незадовільно - необхідна серйозна
подальша робота (повторне вивчення
модуля)

60-68

E

35-59

FX

<35

F

Принцип формування оцінки за модуль у складі залікових кредитів І і ІІ за 100бальною шкалою показано у таблиці, де наведена максимальна кількість балів, яку може
набрати студент за різними видами навчального навантаження.
Максимальна кількість балів за модуль
Поточний
контроль

Модульний контроль
(тести)

Сума балів за модуль

До 60

До 40

До 100

Поточний
контроль
Відвідування занять
Активність на заняттях (лекціях, практичних)
Підготовка доповіді
Усне (письмове) опитування
Засвоєння розділів дисципліни, визначених для самостійного
вивчення
Підсумок

І семестр

10
20
20
10
до 60

7 Кодекс академічної доброчесності
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного
університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є
ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням: http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua.
Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся
робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання
самостійної роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими
студентами, але повинні самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними
знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у
звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені
належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням
індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до роботи.
8 Інтеграція студентів із обмеженими можливостями (доступ до дистанційного
навчання)
Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення
духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними
можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації
суспільства.

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес
Українського державного університету залізничного транспорту створена система
дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних,
телекомунікаційних технологій.
Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за
посиланням: http://do.kart.edu.ua/

