
 
 

 

 



 

 

  

 
 



 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 4 

Галузь знань 

27 «Транспорт» 

 Нормативна 

 Спеціальність підготовки  

275«Транспортні технології 

(за видами)» 

Змістових 

модулів – 2 

ОП «Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)» 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента 

–  

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

22 год. 12 год. 

Практичні 

18 год. 8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

для заочної форми навчання – 20/100 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Транспортне право являє собою сукупність правових норм, які регулюють 

транспортні відносини, що виникають у зв’язку з організацією та діяльністю 

транспортних підприємств, відносини між транспортними підприємствами та їх 

споживачами, які користуються транспортними засобами, а також між самими 

транспортними підприємствами як одного, так і різних видів транспорту. 

 Норми й інститути транспортного права поділяють на загальні й особливі. 

У загальній частині розглядаються теоретичні основи транспортного права, 

поняття та структура транспортної системи, організаційно-правові засади 

управління транспортом, правові засади господарської діяльності підприємств 

транспорту, юридична відповідальність за правопорушення на транспорті, 

порядок укладання та виконання транспортних договорів. 

Особлива частина транспортного права містить норми, що регулюють 

діяльність: автомобільного транспорту; залізничного транспорту; морського 

транспорту; повітряного транспорту; річкового транспорту; трубопровідного 

транспорту. 

Навчальна дисципліна «Транспортне право» пов’язана з такими 

навчальними дисциплінами, як: «Цивільне право», «Адміністративне право». 

Метою та основним завданням навчальної дисципліни «Транспортні 

технології (за видами)» є засвоєння студентами основних теоретичних положень 

інститутів транспортної діяльності, опанування нормативно-правової бази, що 

регулює дані відносини, формування чіткого правозастосовчого мислення щодо 

суті транспортних правовідносин, їх юридичного супроводження.   

Практичними заняттями викладач перевіряє успішність засвоєння 

студентами лекційного матеріалу та питань, що винесені на самостійне 

опрацювання. 

Самостійні заняття призначені сформувати у студентів здатність 

максимально ефективно та раціонально використовувати особисті здібності й 

індивідуальні можливості для досягнення навчальної мети. 



 

 

  

Студенти мають можливість виконувати самостійну роботу в бібліотеці, 

комп’ютерному класі, вдома. 

Для ефективності виконання студентами самостійної роботи організований 

графік керівництва викладачами самостійною роботою студентів у навчально-

методичному кабінеті. У процесі самостійної роботи та при підготовці до 

практичних занять студентам необхідно користуватися чинними спеціальними 

нормативно-правовими актами та конспектом лекцій. 

 Після вивчення дисципліни студент повинен  

 знати: 

 – основні положення, цілі, завдання правового регулювання транспортної 

діяльності; 

 – положення Конституції України, Господарського кодексу, Цивільного 

кодексу України щодо транспортної діяльності; 

 – Закони України у сфері транспортної діяльності; 

 – нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері транспортної діяльності. 

 уміти: 

 – застосовувати на практиці отримані знання; 

 – забезпечувати супроводження транспортної діяльності з точки зору вимог 

законодавства України у сфері транспорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет і система транспортного права. Транспортно-правові 

норми. 

Транспорт як загальна складова суспільного виробництва. Поняття, предмет і 

метод транспортного права України. Система, функції та принципи 

транспортного права. Поняття, ознаки, структура норм транспортного права. 

Види норм транспортного права. Джерела транспортного права. 

Тема 2. Державне управління на транспорті. 

Поняття та структура транспортної системи України. Державне управління у 

галузі транспорту: поняття, його цілі та завдання. Суб’єкти управління 

транспортом, їхня структура та повноваження. Міністерство інфраструктури 

України: компетенція та структура. Методи управління транспортом. 

Тема 3. Суб’єкти  транспортного права.  

Поняття, склад і види транспортних правовідносин. Поняття та види 

суб’єктів транспортного права. Правове становище транспортних організацій. 

Правове становище споживачів транспортних послуг.  

Тема 4. Правове регулювання майнових відносин на транспорті.  

Транспортні засоби  як об’єкти майнових відносин. Державна реєстрація 

транспортних засобів. Правове регулювання цін і тарифів на транспортні послуги.  

Тема 5. Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому сполученні.  

Ліцензування транспортної діяльності. Сертифікація транспортних засобів. 

Правове положення транспортних та експедиторських підприємств. Вимоги до 

транспортних засобів.  

Тема 6. Регулювання діяльності транспорту у міжнародному сполученні.  

Перелік і форми бортової документації при міжнародних перевезеннях. 

Ліцензування транспортної діяльності при міжнародних перевезеннях. 

Сертифікація транспортних засобів при міжнародних перевезеннях. Правове 

положення підприємств при міжнародних перевезеннях. Супровідні документи 

при міжнародних перевезеннях.  



 

 

  

Тема 7. Регулювання діяльності автомобільного транспорту. 

Автомобільний транспорт. Поняття, структура, система та види. 

Повноваження суб’єктів управління автомобільним транспортом. Правові основи 

діяльності автомобільного транспорту. 

Тема 8. Регулювання діяльності морського транспорту. 

Морський транспорт. Поняття, структура, система та види. Повноваження 

суб’єктів управління морським транспортом. Правові основи діяльності 

морського транспорту.  

Тема 9. Регулювання діяльності річкового транспорту. 

Річковий транспорт. Поняття, структура, система та види. Повноваження 

суб’єктів управління річковим транспортом. Правові основи діяльності річкового 

транспорту.  

Тема 10. Регулювання діяльності повітряного транспорту. 

Повітряний транспорт. Поняття, структура, система та види. Повноваження 

суб’єктів управління повітряним транспортом. Правові основи діяльності 

повітряного транспорту. Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації.  

Тема 11. Регулювання діяльності залізничного транспорту. 

Залізничний транспорт. Поняття, структура, система та види. Повноваження 

суб’єктів управління залізничним транспортом. Правові основи діяльності 

залізничного транспорту. Участь залізничного транспорту в міжнародному 

співробітництві.  

Тема 12. Регулювання діяльності трубопровідного транспорту. 

Трубопровідний транспорт. Поняття, структура, система та види. 

Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом. Правові 

основи діяльності трубопровідного транспорту. Відповідальність за порушення 

законодавства про трубопровідний транспорт.  

Тема 13. Регулювання діяльності міського електричного транспорту. 

Міський електричний транспорт. Поняття, структура, система та види. 

Повноваження суб’єктів управління міським електричним транспортом. Правові 



 

 

  

основи діяльності міського електричного транспорту. Господарська діяльність 

міського електричного транспорту.  

Тема 14. Регулювання змішаних перевезень. 

Поняття взаємодії підприємств різних видів транспорту. Форми та види 

взаємодії підприємств різних видів транспорту. Правові основи змішаних 

перевезень.  

Тема 15. Договори перевезення вантажу та пошти. 

Договір перевезення вантажу в прямому сполученні. Договір перевезення 

вантажу у прямому змішаному сполученні. Права й обов’язки сторін згідно з 

договором перевезення вантажу. Відповідальність  по договору перевезення 

вантажу. Загальні положення щодо перевезення пошти. Особливості правового 

регулювання перевезення пошти автомобільним транспортом. 

Тема 16. Договори перевезення пасажирів і багажу. 

Поняття та види договору перевезення пасажирів і багажу. Укладення та 

розірвання  договору перевезення пасажирів і багажу. Права й обов’язки сторін 

згідно з договором перевезення пасажирів і багажу. Відповідальність  згідно з 

договором перевезення пасажирів і багажу. 

Тема 17. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність. 

Поняття та види правопорушень на транспорті. Адміністративні проступки 

на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них. 

Транспортні злочини й особливості кримінальної відповідальності. Особливості 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності на транспорті. 

Тема 18. Складання та розгляд актів, претензій і позовів. 

Розслідування подій на транспорті. Відповідальність договірних сторін.  

Складання та розгляд актів, претензій. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  
у тому числі усьо

го  
у тому числі 

л п сем інд с. р. л п сем інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет і 

система 

транспортного 

права. 

Транспортно-

правові норми 

7 1 2 − − 4 14 2 2 − − 10 

Тема 2. Державне 

управління на 

транспорті 

7 1 2 − − 4 10 − − − − 10 

Тема 3. Суб’єкти 

транспортного 

права 

7 1 2 − − 4 10 − − − − 10 

Тема 4. Правове 

регулювання 

майнових 

відносин на 

транспорті 

5 1 − − − 4 10 − − − − 10 

Тема 5. 

Регулювання 

діяльності 

транспорту у 

внутрішньому 

сполученні 

7 1 2 − − 4 14 2 2 − − 10 

Тема 6. 

Регулювання 

діяльності 

транспорту у 

міжнародному 

сполученні 

5 1 − − − 4 10 − − − − 10 

Тема 7. 

Регулювання 

діяльності 

автомобільного 

транспорту 

5 1 − − − 4 10 − − − − 10 

Тема 8. 5 1 − − − 4 10 − − − − 10 



 

 

  

Регулювання 

діяльності 

морського 

транспорту 

Тема 9. 

Регулювання 

діяльності 

річкового 

транспорту 

5 1 − − − 4 12 2 − − − 10 

Тема 10. 

Регулювання 

діяльності 

повітряного 

транспорту 

5 1 − − − 4 10 − − − − 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

58 10 8 − − 40 60 6 4 − − 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 11. 

Регулювання 

діяльності 

залізничного 

транспорту 

9 2 2 − − 5 7 − − − − 7 

Тема 12. 

Регулювання 

діяльності 

трубопровідного 

транспорту 

9 2 2 − − 5 8 2 − − − 6 

Тема 13 

Регулювання 

діяльності 

міського 

електричного 

транспорту 

9 2 2 − − 5 6 − − − − 6 

Тема 14. 

Регулювання 

змішаних 

перевезень 

5 − − − − 5 10 2 2 − − 6 

Тема 15. 

Договори 

перевезення 

вантажу та пошти 

9 2 2 − − 5 6 − − − − 6 

Тема 16. 7 2 − − − 5 6 − − − − 6 



 

 

  

Договори 

перевезення 

пасажирів і 

багажу 

Тема 17. 

Правопорушення 

на транспорті та 

юридична 

відповідальність 

9 2 2 − − 5 11 2 2 − − 7 

Тема 18. 

Складання та 

розгляд актів, 

претензій і 

позовів 

5 − − − − 5 6 − − − − 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

92 12 10 − − 40 60 6 4 − − 50 

Усього годин : 120 22 18 − − 80 120 12 8 − − 100 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Предмет і система транспортного права. 

Транспортно-правові норми 
2 2 

2 Державне управління на транспорті 2 − 

3 Суб’єкти транспортного права 2 − 

4 Правове регулювання майнових відносин на 

транспорті 
− − 

5 Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому 

сполученні 
2 2 

6 Регулювання діяльності транспорту у міжнародному 

сполученні 
− − 

7 Регулювання діяльності автомобільного транспорту − − 

8 Регулювання діяльності морського транспорту − − 

9 Регулювання діяльності річкового транспорту − − 

10 Регулювання діяльності повітряного транспорту − − 

11 Регулювання діяльності залізничного транспорту 2 − 

12 Регулювання діяльності трубопровідного транспорту 2 − 

13 Регулювання діяльності міського електричного 

транспорту 
2 − 

14 Регулювання змішаних перевезень − 2 



 

 

  

15 Договори перевезення вантажу та пошти 2 − 

16 Договори перевезення пасажирів і багажу − − 

17 Правопорушення на транспорті та юридична 

відповідальність 
2 2 

18 Складання та розгляд актів, претензій і позовів − − 

 Усього : 18 8 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Предмет і система транспортного права. 

Транспортно-правові норми 
4 10 

2 Державне управління на транспорті 4 10 

3 Суб’єкти транспортного права 4 10 

4 Правове регулювання майнових відносин на 

транспорті 
4 10 

5 Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому 

сполученні 
4 10 

6 Регулювання діяльності транспорту у міжнародному 

сполученні 
4 10 

7 Регулювання діяльності автомобільного транспорту 4 10 

8 Регулювання діяльності морського транспорту 4 10 

9 Регулювання діяльності річкового транспорту 4 10 

10 Регулювання діяльності повітряного транспорту 4 10 

11 Регулювання діяльності залізничного транспорту 5 7 

12 Регулювання діяльності трубопровідного транспорту 5 6 

13 Регулювання діяльності міського електричного 

транспорту 
5 6 

14 Регулювання змішаних перевезень 5 6 

15 Договори перевезення вантажу та пошти 5 6 

16 Договори перевезення пасажирів і багажу 5 6 

17 Правопорушення на транспорті та юридична 

відповідальність 
5 7 

18 Складання та розгляд актів, претензій і позовів 5 6 

 Усього : 80 100 

 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 



 

 

  

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, робота 

з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із 

яких : 

10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

20 балів – за індивідуальну роботу;  

30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

20 балів – підсумковий модульний контроль;  

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

практичних заняттях.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний 

обсяг реферату – 15-20 сторінок.  



 

 

  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача відпрацювати 

ці завдання.  

 

10. 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  

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 
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