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1. Анотація до курсу 

          В умовах становлення та розвитку ринкової економіки, що 

характеризуються постійним розширенням господарських зв’язків, у тому числі 

й міжнародних, великого значення набувають транспортні відносини та їх 

правове регулювання. Будь-який виробничий цикл не буде завершеним без 

фінального етапу – доставлення готового продукту до споживача. Виходячи з 
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цього, основним завданням транспортного комплексу є своєчасне, повне та 

якісне задоволення потреб суспільного виробництва та населення в 

перевезеннях. Ефективне функціонування транспортної системи у свою чергу 

багато в чому залежить від якості правової бази, а так само правильності 

застосування норм відповідного національного законодавства. Останнє має 

різну галузеву належність, відрізняється неоднорідністю, динамічністю, що 

викликає потребу в його моніторингу, вивченні та аналізі.  Цьому, власне, і 

присвячена дисципліна «Транспортне право». 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою вивчення дисципліни є досягнення всебічного розуміння природи 

й сутності правових відносин, які виникають у сфері функціонування 

транспорту, особливостей їх правового регулювання, що дасть можливість 

отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички застосування норм 

транспортного права; підвищення рівня правової культури і правосвідомості у 

студентів й неухильне дотримання ними вимог закону та кваліфікованого його 

застосування; здобування вмінь і навичок з використання транспортного 

законодавства в практичній роботі. 

Завдання курсу: 

      Вивчення і засвоєння вітчизняного законодавства про транспорт, яке 

регулює суспільні відносини з питань функціонування транспортної системи 

України, реалізації прав і свобод людини, які реалізуються за допомогою такого 

законодавства. Це дозволить студентам повною мірою використовувати набуті 

знання у практичній діяльності. 

 

3. Результати навчання 
        В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

           знати:  

• роль і значення транспорту для нормального функціонування держави, 

суспільства та окремих індивідів;  

• систему, функції та принципи транспортного права;  

• джерела транспортного права; 

• організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні; 

•  особливості правового регулювання правовідносин в різних галузях 

транспорту; 

                   вміти: 

• тлумачити норми, що регулюються відносини у сфері функціонувння 

транспорту, застосовувати їх у розв’язанні конкретних практичних завдань;  

• вступати у відносини з юридичними і фізичними особами при укладанні, 

виконанні та розірванні транспортних договорів;  

• застосовувати отримані знання при прийнятті рішення в конкретних 

ситуаціях з питань транспортного права;  
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• оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти 

з питань транспортного права.  

 
4. Політика курсу 

 
         Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 

виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 

роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 

 

5. Тематика курсу 

 
Теми 

1. Поняття та система транспортного права України. 

2. Правовідносини у галузі транспорту. 

3. Організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні. 

4. Договірні засади здійснення транспортної діяльності. 

5. Правові основи діяльності автомобільного транспорту. 

6. Юридична відповідальність у сфері транспорту. 

 

 

Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала 

 

Інституційна шкала 
5 відмінно 
4 добре 
3 задовільно 

  2 незадовільно 
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7. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2344-III / 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 22.   

8. Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів 

на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом: 

наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757 / Міністерство 

транспорту України. Офіційний вісник України. 2004. № 35.  

9. Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг 

України: Постанова КМ України від 10 вересня 2014 р. № 43 / Кабінет Міністрів 

України.  Офіційний вісник України. 2014.№ 75. 

10. Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом: Наказ Мінінфраструктури від 15.07.2013  № 480 / 

Міністерство інфраструктури України. Офіційний вісник України. 2013. № 62. 

11. Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. № 1172-XIV / Верховна 

Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 51. 

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 / Верховна Рада України. Відомості 

ВерховноїРади України. – 2003, №№ 40-44. 

13. Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України  https://mtu.gov.ua/ 

14. Офіційний веб-сайт Укртрансбезпеки http://dsbt.gov.ua/ 

15. Офіційний веб-сайт Укравтодору https://ukravtodor.gov.ua/ 
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