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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Транспортне право» є важливою частиною підготовки молодших 

бакалаврів до науково-практичної діяльності. 

          Робоча навчальна програма з дисципліни «Транспортне право» є 

нормативним документом Відокремленого структурного підрозділу «Одеського 

автомобільно-дорожнього фахового коледжу Одеського національного 

політехнічного університету» (далі – ВСП «ОАДФК ОНПУ»), який розроблено 

кафедрою «Електроінженерії» на основі освітньо-наукової програми підготовки 

відповідно до навчального плану для здобувачів ступеню вищої освіти бакалавр, 

освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і  тракторів» зі спеціальності141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», для студентів денної 

форми навчання. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами семестрової 

системи організації освітнього процесу в ВСП «ОАДФК ОНПУ». Програма 

визначає обсяги компетентностей, які повинен опанувати студент відповідно до 

освітньо-наукової програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Транспортне право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність правових норм, 

що регулюють суспільні відносини з приводу діяльності різних видів транспорту 

як єдиної транспортної системи країни, що виникають на основі цих норм 

правовідносини, а також інші елементи правової системи та системи 

законодавства, принципи і закономірності функціонування транспортної 

системи.   

Мета вивчення дисципліни: при засвоєнні студентами положень 

навчальної дисципліни «Транспортне право» – 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 вивчення дисципліни: є вивчення і засвоєння вітчизняного 

законодавства про транспорт, яке регулює суспільні відносини з питань 

функціонування транспортної системи України, реалізації прав і свобод людини, 
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які реалізуються за допомогою такого законодавства. Це дозволить студентам 

повною мірою використовувати набуті знання у практичній діяльності. 

У 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; 

Студент повинен 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;  

• оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові 

акти з питань транспортного права.  

Основними навичками, що розвиваються у студентів при вивченні даного 

курсу є – збір, обробка, систематизація та використання інформації, що 

міститься в правових нормах джерел транспортного права, її порівняльний 

аналіз та використання в практичній діяльності. Дисципліна має націлити 

майбутніх фахівців на творче застосування отриманих знань у їх практичній 

діяльності.  

 

2. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

          Структура курсу. Дисципліна «Транспортне право» умовно поділена на дві 

частини. Перша – загальна – включає засадничі положення законодавства та 

практики його застосування, які характерні для всіх видів транспорту. Друга – 

особлива – присвячена вивченню кожного виду транспорту.  

          Методична структура курсу. Вивчення положень курсу «Транспортне 

право України» здійснюється у формі викладання лекційних занять з наступною 

перевіркою та закріпленням теоретичного матеріалу на практичних заняттях, а 

також виконання індивідуального завдання. 
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           Мета лекцій – формування орієнтованої основи для поступового 

засвоєння навчального матеріалу. У ряді випадків лекція виконує функції 

основного джерела інформації: при відсутності підручників, навчальних 

посібників або при наведенні новітніх даних, які не знайшли свого відображення 

у підручниках, та у випадках, коли окремі теми дуже складні для засвоєння при 

самостійному вивченні. 

          Практичні заняття є ефективною формою закріплення набутих знань, 

шляхом виконання практичних вправ, вирішенню типових завдань. 

Індивідуальні завдання є різновидом самостійної роботи студента  науково-

дослідного характеру.  

          Структурування навчальної дисципліни за семестровими та змістовими 

модулями здійснюється на основі навчального плану початкового (короткий 

цикл) (молодший бакалавр) рівня вищої освіти та навчальної програми 

дисципліни. 

Структура і обсяг дисципліни у годинах за видами навчальних занять, 

обсяг часу на СРС та індивідуальну роботу, вказані в таблиці 1. 

   Таблиця 1 – Склад і структура дисципліни 

Кyрс та семестр вивчення за навчальним планом 1 кyрс 

2 семестр 
Всього 

Кількість кредитів ЕСТS 3,0 3,0 

Кількість семестрових модулів 1 1 

Повний обсяг часy, год. 90 90 

В томy числі, кількість аудиторних занять, год. 40 40 

 

 
лекційних 20 20 

3 ниx: практичних 20 20 

 лабораторних - - 

Види завдань та робіт (РР, РГР, КР, КП) + + 

Обсяг часy на СРС, год. 50 50 

Індивідуальна робота, год. - - 

Підсумкова форма контролю                   

З – залік   
З З 

 

 

2.1. Розподіл обсягу за семестрами та модулями 

 

Дисципліна викладається один семестр і розподіляється на один змістовий 

модуль. Найменування змістового модуля, розподіл часу між змістовими 
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модулями та видами аудиторного навантаження / СРС з дисципліни, зведений до 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Розподіл часу між змістовими модулями та видами 

аудиторного навантаження/СРС за семестрами  

 

№ Найменування змістових 

модулів 

Кількість годин (ауд/СРС) 

Лекції Практичні 

заняття 

ІІ СЕМЕСТР 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1  

1 Транспортне право - галузь 

права в Україні 

20/20 20/30 

 Всього 20/20 20/30 

 

2.2. Лекційні заняття 

 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Транспортне право - галузь права в Україні 

 

Лекція 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва. 

2. Розвиток і становлення транспортного права. 

3. Поняття транспортної системи. 

4. Поняття транспортної інфраструктури. 

5. Поняття та предмет транспортного права України. 

6. Методи правового регулювання. 

Система, функції та принципи транспортного права. 

Лекція 2. ПРАВОВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ 

1. Поняття та види правовідносин у сфері функціонування транспорту. 

2. Суб’єкти правовідносин в галузі транспорту.  

3. Структура транспортних правовідносин.  

4. Класифікація джерел транспортного права.  

5. Транспортне законодавство. 3. Модульна контрольна робота №1 

Лекція 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТУ В 

УКРАЇНІ 

1. Поняття та структура Єдиної транспортної ̈системи України. 

2. Мета, завдання та форми публічного адміністрування в галузі транспорту. 

3. Органи, що здійснюють управління транспортом, їх структура і 
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повноваження. 

4. Повноваження органів місцевого самоврядування в управлінні місцевим 

пасажирським транспортом. 

Лекція 4. ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Поняття та види транспортної діяльності.  

2. Поняття, значення та функцій̈ транспортного договору.  

3. Договір перевезення вантажу. Сторони в договорі перевезення вантажів, його 

зміст.  

4. Договори з організації перевезень.  

5. Договір перевезення пасажира та багажу.  

6. Договір транспортного експедирування: поняття, предмет, зміст, 

відповідальність сторін. 

Лекція 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

1. Система залізничного транспорту.  

2. Правовий статус АТ «Українська залізниця».  

3. Види залізничних перевезень.  

4. Правила перевезення пасажирів, багажу, пошти залізницею.  

5. Види проїзних документів.  

6. Правовий статус пасажира при перевезенні залізницею.  

7. Правила здійснення вантажних перевезень на залізничному транспорту.  

8. Міжнародні залізничні перевезення.  

9. Міжнародне співробітництво з питань функціонування залізничного 

транспорту. 

Лекція 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Автомобільний транспорт у транспортній системі України. 

2. Поняття та види автомобільних транспортних засобів.  

3. Організація перевезень пасажирів, багажу та пошти на автомобільному 

транспорті.  

4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних 

маршрутах загального користування.  

5. Основні правила перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

6. Види договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом  

7. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом у 

міжнародному сполученні. 

Лекція 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття, класифікація та реєстрація повітряних суден.  

2. Повітряний простір та юрисдикція України.  
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3. Організаційно-правове забезпечення безпеки польотів.  

4. Перевезення пасажирів та багажу засобами повітряного транспорту. Вантажні 

авіаперевезення.  

5. Правовий статус пасажира та члену екіпажу при здійсненні перевезень 

повітряним транспортом. 

Лекція 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

1. Поняття, склад  та система водного транспорту.  

2. Основні види водного транспорту.  

3. Особливості правового регулювання договору морського перевезення.  

4. Сторони договору морського перевезення.  

5. Спеціальні та непрямі суб'єкти договору перевезення морським та річковим 

транспортом. 

6. Порядок укладання та форма договору морського перевезення.  

Лекція 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУБОПРОВІДНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття та система трубопровідного транспорту.  

2. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом. 

3. Правові основи діяльності трубопровідного транспорту.  

4. Особливості господарської діяльності на трубопровідному транспорті. 

Лекція 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 

1.Види юридичної відповідальності за порушення у сфері функціонування 

різних видів транспорту.  

2. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки руху та експлуатацію 

транспорту.  

3. Адміністративна відповідальність за порушення транспортного законодавства.  

4. Матеріальна відповідальність учасників транспортної діяльності. 

5. Відповідальність, передбачена Господарським кодексом України 

 

2.3. Практичні (семінарські) заняття 

 

Мета практичних (семінарських) занять - придбання студентами 

навичок теоретичних та впровадження і застосування їх в життєвих умовах, 

самостійна робота та робота в парах  з нормативно-правовою та законодавчою 

базою, навчитися використовувати набуті знання в практиці. 

На практичних заняттях студенти закріплюють знання, які одержують на 

лекціях, при роботі з посібниками, підручниками, методичними матеріалами, 

нормативно-правовою базою та Законами України. 
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Внаслідок проведення практичних занять студент повинен знати, закріпити 

та вміти :  

- 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; 

- 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;  

- оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з 

питань транспортного права 

 

Таблиця 3 - Перелік тем і зміст практичних (семінарських) занять  

Обсяг в 

годинах Назва та стислий зміст практичного заняття Мета роботи 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

 

 

 

2 

Практична (семінарська) робота 1 

ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1.Становлення і розвиток і транспортного права 

України.  

2.Поняття транспортного права України, його 

місце в системі права України. 

3.Предмет правового регулювання транспортного 

права.  

4.Методи правового регулювання.  

5.Система транспортного права. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з основних 

понять та основ транспортного 

права. З’ясувати періодичність 

розвитку транспортного права в 

історичному аспекті. 

 

2 Практична (семінарська) робота 2 

ПРАВОВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ 

ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття та види правовідносин у сфері 

функціонування транспорту.  

2.Суб’єкти правовідносин в галузі транспорту.  

3.Зміст транспортних правовідносин.  

4.Джерела транспортного права. Транспортне 

законодавство.  

5.Норми транспортного права: поняття,  види 

особливості. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з основних 

понять, видів та норм 

транспортного права. 

Опрацювання законодавчої бази 

стосовно транспортного права. 
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2 Практична (семінарська) робота 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ  

1.Поняття та структура транспортної̈ системи 

України.  

2.Мета, завдання та форми публічного 

адміністрування в галузі транспорту.  

3.Державні органи, що здійснюють управління 

транспортом: загальна характеристика, 

класифікація. 

4.Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері транспорту. 

5.Мініфраструктури: структура, завдання, 

повноваження. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з організаційно-

правових основ діяльності 

транспорту та визначити 

повноваження КМУ у сфері 

транспорту. 

2 Практична (семінарська) робота 4 

ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.Поняття та види транспортної діяльності.  

2.Поняття, значення та функцій ̈ транспортного 

договору.  

3.Договір перевезення вантажу. Сторони в 

договорі перевезення вантажів, його зміст.  

4.Договори з організації перевезень.  

5.Договір перевезення пасажира та багажу.  

6.Договір транспортного експедирування: 

поняття, предмет, зміст, відповідальність сторін. 

Мета -  поглибити теоретичні 

знання студентів з договірних 

засад здійснення транспортної 

діяльності. Та розібратися з 

поняттям «договір», його 

поняття, значення, види та 

функції. 

2 Практична (семінарська) робота 5 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

1. Система залізничного транспорту. Види 

залізничних перевезень. 

2. Правовий статус АТ «Українська залізниця».  

3. Правила перевезення пасажирів, багажу, пошти 

залізницею.  

4. Правовий статус пасажира при перевезенні 

залізницею. Види проїзних документів.  

5.Правила здійснення вантажних перевезень на 

залізничному транспорту. 

6. Міжнародні залізничні перевезення. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з основних 

понять, систем та видів 

залізничного виду транспорту, 

прав та обов’язків пасажирів, 

міжнародних перевезень.  

2 Практична (семінарська) робота 6 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття автомобільного транспорту. Поняття та 

класифікація автомобільних транспортних 

засобів. 

2.Організація перевезень пасажирів, багажу та 

пошти на автомобільному транспорті.  

3.Порядок проведення конкурсу на перевезення 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з питань 

автомобільного транспорту, 

організації перевезень та багажу, 

особливостей договору 

перевезення та міжнародних 

сполучень. 
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пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування.  

4.Особливості договору про перевезення вантажу 

автомобільним транспортом.  

5.Правове регулювання перевезень вантажів 

автомобільним транспортом у міжнародному 

сполученні.  

6.Суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

дорожнього руху 

2 Практична (семінарська) робота 7 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття та класифікація повітряних суден. 

2.Реєстрація цивільних повітряних суден в 

Україні.  

3.Повітряний простір та юрисдикція України.  

4.Безпека авіації: поняття та зміст.  

5.Організаційно-правове забезпечення безпеки 

польотів.  

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з основних 

понять повітряного транспорту, 

безпеки авіації та організаційно-

правового забезпечення 

2 Практична (семінарська) робота 8 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття, склад  та система водного транспорту.  

2.Основні види водного транспорту.  

3.Особливості правового регулювання договору 

морського перевезення.  

4.Сторони договору морського перевезення.  

5.Спеціальні та непрямі суб'єкти договору 

перевезення морським та річковим транспортом. 

6.Порядок укладання та форма договору 

морського перевезення. 

Мета - поглибити знання 

студентів в діяльності водного 

транспорту, визначити 

особливості регулювання 

договорів стосовно водного 

транспорту. 

 2 Практична (семінарська) робота 9 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ 

1.Поняття та система трубопровідного 

транспорту.  

2.Повноваження суб’єктів управління 

трубопровідним транспортом. 

3.Правові основи діяльності трубопровідного 

транспорту.  

4.Особливості господарської діяльності на 

трубопровідному транспорті. 

5.Митні формальності на трубопровідному 

транспорті. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів в галузі 

трубопровідного транспорту. 

З’ясувати особливості митних 

формальностей в даній галузі. 

2 Практична (семінарська) робота 10 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

ТРАНСПОРТУ 

1.Види юридичної відповідальності за порушення 

 Мета - закріплення теоретичних 

знання та дати необхідну 

кваліфікацію, відповідальності в 

транспортному праві. 
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у сфері функціонування різних видів транспорту.  

2.Кримінальна відповідальність за порушення 

безпеки руху та експлуатацію транспорту.  

3.Адміністративна відповідальність за порушення 

транспортного законодавства.  

4.Матеріальна відповідальність учасників 

транспортної діяльності. 

5.Відповідальність, передбачена Господарським 

кодексом України. 

Методичне забезпечення практичних занять: методичні вказівки [9]  

 

2.4 Планування самостійної роботи 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи 

студентів  визначається навчальним планом підготовки здобувачів ступеню 

вищої освіти молодший бакалавр, освітньо-професійної програми 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і  тракторів» 

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», для студентів денної форми навчання з урахуванням 

специфіки та змісту дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 

реалізації освітньо-професійної програми. Розподіл самостійної роботи за 

видами навчальних робіт приведена в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Розподіл самостійної роботи 

№ пп Зміст роботи Кількість годин 

1 Підготовка до лекційних занять  15 

2 Підготовка до практичних занять 33 

3 Виконання розрахунково-графічної  роботи - 

4 Підготовка до заліку 2 

 Разом 50 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 підготування для лекційних і практичних (семінарських) занять 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Основні риси транспортного права як комплексної галузі права 

2. Місце транспортного права в системі права України 

3. Публічно-приватна дихотомія транспортного права України 

4. Розвиток поглядів науковців на поняття транспортного права України. 
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ТЕМА 2. ПРАВОВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ 

1. Види норм транспортного права 

2. Проблема кодифікації транспортного законодавства 

3.  Міжнародні джерела транспортного права 

4. Характеристика об’єктів правовідносин у галузі транспорту 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТУ 

В УКРАЇНІ 

1. Історія розвитку Міністерства інфраструктури України 

2. Правові форми публічного адміністрування у галузі транспорту 

3. Неправові форми публічного адміністрування у галузі транспорту 

4. Роль міжнародних організацій в організації транспортної діяльності в Україні. 

ТЕМА 4. ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Класифікація договорів у галузі функціонування транспорту 

2. Особливості укладання договорів при мультимодальних перевезеннях 

3. Договір на організацію надання транспортних послуг: поняття, сторони, зміст 

4. Круїзний договір: особливості правового регулювання 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1. Критерії віднесення АТ «Укрзалізниця» до юридичних осіб публічного права. 

2. Правовий статус регіональних філій АТ «Укрзалізниця» 

3. Правління АТ «Укрзалізниця»: порядок формування та повноваження 

4. Наглядова рада АТ «Укрзалізниця»: порядок формування та повноваження 

ТЕМА 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1. Міжнародно-правове регулювання автомобільних перевезень 

2. Роль міжнародних організацій в організації діяльності автомобільного 

транспорту в Україні. 

3. Асоціація автомобільних перевізників: поняття, історія створення та правовий 

статус. 

4. Проблемні аспекти правового регулювання безпеки дорожнього руху в 

Україні. 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВІТРЯНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1. ІКАО: поняття, правовий статус, основні повноваження. 

2. Міжнародні джерела права у сфері функціонування повітряного транспорту. 

3. Захист прав пасажирів, порушених в ході надання послуг з перевезення 

засобами повітряного транспорту. 

4. Перспективи розвитку цивільної авіації в Україні. 

ТЕМА 8.  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1. Критерії, що впливають на ціноутворення на послуги водного транспорту. 

2. Правові засади реформування послуг водного транспорту 
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3. Правові основи надання пільг окремим категоріям пасажирів на оплату 

проїзду в водному транспорті 

ТЕМА 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУБОПРОВІДНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

1. Особливості правового режиму використання промислових трубопроводів 

2. Оператор газотранспортної системи: поняття, правовий статус 

3. Правовий статус НАК «Нафтогаз» 

ТЕМА 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 

1. Застосування адміністративно-господарських санкцій до підприємств 

транспорту 

2. Відповідальність володільців засобів новітніх видів транспорту (гіроскутерів, 

моноколес тощо) 

3. Страхування цивільної відповідальності на автомобільному транспорті. 
 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА (ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ) 

 

        Виконання індивідуального завдання має на меті поглиблене вивчення 

дисципліни «Транспортне право», здобуття навичок науково-дослідної роботи, 

розвиток творчих здібностей у студентів. Зазначене завдання потребує 

детального вивчення та опрацювання нормативного матеріалу, підібраного 

самостійно (у складних чи суперечливих випадках допускається консультування 

з викладачем), включаючи міжнародні правові акти, практики його 

застосування, а також спеціальної літератури з обраної проблематики. 

       Головним завданням, яке стоїть перед студентом при виконанні цього виду 

роботи, є не констатація факту існування певних нормативних положень, а їхній 

аналіз, оцінка ефективності регулювання відповідних суспільних відносин, 

вироблення пропозицій щодо підвищення такої ефективності, новий погляд на 

існуючі проблеми тощо. Цитування робіт науковців доцільне лише в сукупності 

з авторською позицією щодо предмету дослідження.  

        Індивідуальне завдання виконується письмово з використанням засобів  

комп’ютерного набору тексту. Обсяг роботи має становити 10 – 25 друкованих 

сторінок формату А4 в залежності від складності теми. 

За змістом виконане індивідуальне завдання має містити такі складові: 

Зміст та актуальність теми дослідження; 

Вступ 

Питання, що розкриваються 

висновки, можливих шляхів покращення правового регулювання відповідних 

суспільних відносин тощо; 

список використаних джерел. 

До критеріїв оцінювання виконаного індивідуального завдання належить: 

правильність підбору літератури; 

ступінь розкриття теми; 

логічність та послідовність викладення матеріалу; 



 15 

обсяг власного авторського внеску; 

відсутність граматичних помилок; 

своєчасність виконання. 

Вибір теми індивідуального завдання визначається відповідно до порядкового 

номера прізвища студента у журналі обліку відвідування та успішності 

академічної групи. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

(РГР) 

 

1. Загальні поняття транспортного права України 

2.Поняття, система, функції та принципи транспортного права України  

3. Транспортно-правові норми  

4. Поняття, структура та ознаки транспортних правовідносин  

5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту  

6. Ліцензування транспортної діяльності  

7. Державне управління в галузі транспорту, його цілі й завдання  

8. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність  

9. Особливості та види  юридичної відповідальності в транспортному праві 

10. Правове регулювання діяльності автомобільного транспорту  

11. Організація перевезень автомобільним транспортом  

12. Правове регулювання діяльності водного транспорту  

13. Поняття, види, структура та правові основи діяльності водного транспорту  

14. Особливості договору перевезення річковим транспортом  

15. Особливості договору перевезення морським транспортом 

16. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту  

17. Правові основи діяльності залізничного транспорту  

18. Правове регулювання діяльності авіаційного 

19. Правовi основи дiяльностi авіаційного транспорту  

20.  Правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту  

21. Правові основи діяльності трубопровідного транспорту  

22. Правове регулювання організації змішаних перевезень 
 

2.5  Модульний та поточний контроль 

 

В організації навчального процесу при вивченні дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль полягає у виконанні одної модульної контрольної 

роботи та заліку. 

Модульна контрольна робота складається з 3 питань відкритого типу. 

На вивчення дисципліни за навчальним планом виділено 3 кредити. 
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Кредити, які виділені на дисципліну, розподіляються між модульною 

контрольною роботою №1 (ІІ семестр), накопичувальною частиною дисципліни 

(виконання практичних занять)  і заліком. 

                                 

                                          Питання до модульної контрольної роботи № 1 

1.Становлення і розвиток і транспортного права України.  

2.Поняття транспортного права України, його місце в системі права України. 

3.Предмет правового регулювання транспортного права.  

4.Методи правового регулювання.  

5.Система транспортного права. 

6.Принципи транспортного права.  

7.Поняття та види правовідносин у сфері функціонування транспорту.  

8.Суб’єкти правовідносин в галузі транспорту.  

9.Зміст транспортних правовідносин.  

10.Джерела транспортного права. Транспортне законодавство.  

11.Норми транспортного права: поняття,  види особливості. 

12.Поняття та структура транспортної ̈системи України.  

13.Мета, завдання та форми публічного адміністрування в галузі транспорту.  

14.Державні органи, що здійснюють управління транспортом: загальна 

характеристика, класифікація. 

15.Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері транспорту. 

16.Мініфраструктури: структура, завдання, повноваження. 

17.Структура та повноваження Укртрансбезпеки. 

18.Державіаслужба: структура, повноваження. 

19.Правовий статус Укравтодору. 

20.Повноваження Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

та Міністерства оборони України у сфері управління трубопровідним 

транспортом. 

21.Повноваження органів місцевого самоврядування в управлінні місцевим 

пасажирським транспортом. 

22.Поняття та види транспортної діяльності.  

23.Поняття, значення та функцій̈ транспортного договору.  

24.Договір перевезення вантажу. Сторони в договорі перевезення вантажів, його 

зміст.  

25.Договори з організації перевезень.  

26.Договір перевезення пасажира та багажу. 

27.Договір транспортного експедирування. 

28.Система залізничного транспорту. Види залізничних перевезень. 

29.Правовий статус АТ «Українська залізниця».  

30.Правила перевезення пасажирів, багажу, пошти залізницею.  

31.Правовий статус пасажира при перевезенні залізницею. Види проїзних 

документів.  
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32.Порядок встановлення тарифів на залізничні перевезення. 

33.Правила здійснення вантажних перевезень на залізничному транспорту. 

34.Міжнародні залізничні перевезення. 

35.Поняття  та склад автомобільного транспорту.  

36.Поняття та класифікація автомобільних транспортних засобів. 

37.Організація перевезень пасажирів, багажу та пошти на автомобільному 

транспорті.  

38.Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування.  

39.Правовий статус пасажира на автомобільному транспорті загального 

користування.  

40.Організаційно-правові основи забезпечення функціонування автомобільних 

доріг 

41.Відомчий транспорт: загальна характеристика. 

42.Ліцензування видів господарської діяльності у галузі транспорту. 

43.Особливості договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом.  

44.Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом у 

міжнародному сполученні.  

45.Суб’єкти публічного адміністрування у сфері дорожнього руху. 

46.Поняття та склад повітряного транспорту. 

47.Поняття та класифікація повітряних суден. 

48.Реєстрація цивільних повітряних суден в Україні.  

49.Повітряний простір та юрисдикція України.  

50.Безпека авіації: поняття та зміст.  

51.Організаційно-правове забезпечення безпеки польотів. 

52.Перевезення пасажирів та багажу засобами авіаційного транспорту.  

53.Правовий статус пасажира повітряного судна.  

54.Правовий статус члена екіпажу повітряного судна.  

55.Вантажні авіаперевезення: правове регулювання.  

56.Чартерні авіарейси: поняття, правове регулювання. 

57.Міжнародні авіаційні перевезення.  

58.Міжнародне співробітництво у сфері функціонування авіатранспорту. 

59.Поняття та склад міського електротранспорту.  

60.Порядок надання транспортних послуг засобами міського електротранспорту.  

61.Функції уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері 

міського електричного транспорту.  

62.Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання 

діяльності міського електротранспорту.  

63.Тарифна політика у сфері транспортних послуг, що надаються засобами 

міського електротранспорту. 

64.Поняття та система трубопровідного транспорту.  

65.Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом. 

66.Правові основи діяльності трубопровідного транспорту.  
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67.Особливості господарської діяльності на трубопровідному транспорті. 

68.Відповідальність за порушення правил у сфері функціонування 

трубопровідного транспорту. 

69.Митні формальності на трубопровідному транспорті. 

70.Види юридичної відповідальності за порушення у сфері функціонування 

різних видів транспорту.  

71.Кримінальна відповідальність за порушення безпеки руху та експлуатацію 

транспорту.  

72.Адміністративна відповідальність за порушення транспортного 

законодавства.  

73.Матеріальна відповідальність учасників транспортної діяльності. 

74.Відповідальність у сфері функціонування транспорту, передбачена 

75.Господарським кодексом України. 

76.Страхування у сфері транспорту 

77.Міжнародні транспортні організації: види, функції, повноваження. 

78.Поняття та види небезпечних вантажів 

79.Правові основи захисту прав споживачів транспортних послуг 
 

 

Приклад завдання до модульного контролю 1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

для здобувачів ступеню вищої освіти молодший бакалавр 

освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» 

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Семестр 1 

Навчальна дисципліна: Основи електроприводу підйомно-транспортних машин 

та міського електротранспорту» 

 

Модульна контрольна робота №1 (30 балів) 

Варіант №1 

1.Дати стислу відповідь на питання: Поняття транспортного права України. 

(5 балів) 

2. Дати розгорнуту відповідь на питання: Поняття та класифікація 

автомобільних транспортних засобів. (10 балів) 

3. Скласти Договір перевезення вантажу та визначити його особливості.  

(15 балів) 
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2.6 Підсумковий контроль 

 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі заліку відповідно 

до Наказу директора ВСП ОАДФК ОНПУ про організацію навчального процесу 

в ВСП ОАДФК ОНПУ. 

 

 

3 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА УМІННЯ 

 

Під час практичних занять та самостійної роботи майбутні магістри 

набувають таких предметних компетентностей: 

 

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

1. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською 

мовою та хоча б однією із поширених європейських мов (ЗК1-ПРН1) 

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології. 

1.Вміння аналізувати методи і підходи при використанні програмних засобів та 

інформаційних розробок у галузі Транспортного права; виконувати данні за 

допомогою ПК. 

 (ЗК4- ПРН6) 

ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

Вирішення задач і завдань, розглядання їх в різних ракурсах та аналіз їх 

вирішення. (ЗК5- ПРН6) 

ЗК8 Здатність працювати в команді. 

1. Вміння використовувати активні методи навчання, застосовувати методи 

командного вирішення. (ЗК8-ПРН3) 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

1 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. 

(ЗК6-ПРН2) 

ФК1. Здатність використовувати базові знання основних нормативно-правових 

актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій 

та інш. нормативно-розпорядчих документів в галузі електричної інженерії. 

1. Знати та вміти користуватися нормативно-правовою базою, довідковими 

матеріалами та інструкціями в галузі «Транспортного права»  (ФК1 – ПРН8) 

ФК2. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в 

галузі електронної інженерії. 
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1. Розглядати тісний зв'язок «Транспортного права» і запровадження 

електронної інженерії в різні види транспорту. Аналіз розглянутої інформації.  

 (ФК11 – ПРН5, ПРН8). 

 

 
4 ОЦІНКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Оцінка якості засвоєння дисципліни та її окремих елементів проводиться 

відповідно до шкали оцінювання, затвердженої наказом директора ВСП ОАДФК 

ОНПУ від          2020 р. 

Розподіл кредитів ЄКТС з дисципліни за видами робіт та їх максимальне 

оцінювання наведено в таблиці 5.  

 

Таблиця 5 – Розподіл балів (кредитів ЄКТС) 

Н
о
м

ер
 

м
о

д
у

л
я
 Всього 

Розподіл балів за видами робіт 

Д
о
п

у
ск

 д
о

 

м
о

д
у

л
ьн

о
ї 

к
о
н

тр
о

л
ьн

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Практичні  роботи 

Самостійна 

робота 

Тестове 

опитув

ання 
ПК МК Кільк. Бали Всього 

1 
100 

10 0-5 0-50 20 - 40 
70 30 

 

Відповідність результатів контролю знань студентів наведено в таблиці 6 

 

Таблиця 6 - 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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4.1 Критерії оцінювання модульного контролю 

 

4.1.1 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи №1. 

 

Модульна контрольна робота №1 виконується у письмовій формі. 

Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 30 балів. Модульна 

робота складається з теоретичної частини (у формі двох питань) та практичної 

частини (розв’язання одної задачі).  

Теоретична частина містить 3 питання рівної складності, кожне 

теоретичне питання оцінюється у 10 балів. За бездоганну відповідь на 

теоретичне питання студент отримує – 20 балів . 

 

4.1.2 Критерії оцінювання виконання накопичувальної частини дисципліни 

 

Накопичувальна частина дисципліни складається з виконання завдань для 

практичних занять та виконання самостійної  роботи. Максимальна оцінка за 

правильне виконання усіх завдань становить 70 балів.  

Максимальна оцінка за правильне виконання усіх завдань практичних 

занять становить 50 балів. Кожне практичне завдання (№1-10) оцінюється по 5 

балів. 

Максимальна оцінка за правильне виконання самостійної роботи 

становить 20 балів.  
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