
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА
дисципліни

“ТРАНСПОРТНЕ  ПРАВО”
(для спеціалістів, магістрів)

Київ 2006



Підготовлено професором кафедри правоохоронної діяльності  
Г. С. Семаковим

Затверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності  
(протокол № 7 від 24.02.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Семаков Г. С. Навчальна програма дисципліни “Транспортне право” (для 
спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2006. — 19 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Транспортне право”, питання для самоконтролю, а також 
список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
управління персоналом (МАУП), 
2006



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Нині в Україні в умовах правової реформи важливого значення 
набувають проблеми подальшого розвитку і вдосконалення правово
го регулювання суспільних відносин у сфері транспортної діяльності, 
визначення місця норм транспортного права у правовій системі дер
жави, підготовки відповідних фахівцівюристів у транспортній га
лузі, від вирішення яких значною мірою залежить успішний розви
ток багатьох галузей економіки та ринкових відносин.

Роль і значення транспорту визначено у статті 1 Закону України 
“Про транспорт” від 10 листопада 1994 р., в якій зазначається, що 
транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробниц
тва, яка покликана задовольнити потреби населення та суспільного 
виробництва в перевезеннях.

Основною метою навчальної дисципліни “Транспортне право” є 
підвищення рівня правової підготовки та формування правової куль
тури майбутнього спеціалістаюриста транспортної галузі й інших 
галузей народногосподарського комплексу.

У складі єдиного народногосподарського комплексу транспорт 
займає особливе місце і є однією з базових галузей виробництва, що 
формують інфраструктуру соціальноекономічного розвитку держа
ви, та являє собою сполучну ланку при взаємодії різних галузей на
родного господарства.

Отже головним завданням дисципліни є екстраполяція право
вих положень на сферу виробничих відносин, оскільки підготовка 
кваліфікованого спеціаліста потребує здобуття ним відповідного 
комплексу правових спеціальних знань та набуття практичних на
вичок у галузі міжнародного і національного транспортного права, 
необхідних для роботи на національних і міжнародних ринках транс
портних послуг, а також формування у нього розуміння сучасних 
проблем правової організації транспортної діяльності, міжнародних 
правових норм і принципів, регулюючих відносини суб’єктів ринку 
транспортних послуг.

Місце дисципліни в навчальному плані та системі професійної ос
віти і зв’язок із суміжними дисциплінами визначається необхідністю 
попереднього опанування студентами програмного матеріалу курсів 
“Основи права”, “Господарське законодавство”, “Економіка переве
зень”, “Організація вантажних перевезень” та ін.
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Навчальна дисципліна “Правове регулювання транспортної діяль
ності” дає такі знання, вміння та навички, які сприяють поглибленому 
вивченню таких курсів, як “Міжнародне економічне право”, “Основи 
маркетингу на транспортному підприємстві”, “Страхування”, “Регу
лювання комерційної діяльності авіапідприємств”, “Логістика” та ін.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
поняття, норми та принципи міжнародного і національного транс

портного права; систему міжнародних транспортних організацій і 
систему державних органів України, їх значення у формуванні прин
ципів і норм, регулюванні транспортних правовідносин;

вміти:
оцінювати відповідність принципів і норм транспортного права 

України принципам і нормам міжнародного транспортного права; у 
випадку практичної необхідності самостійно більш глибоко засвої
ти ту або іншу галузь транспортного права, знати необхідні правові 
джерела, що регулюють діяльність перевізників у цій галузі; здійсню
вати юридичний аналіз нестандартних обставин, які виникають під 
час перевезення пасажирів, вантажів, пошти та інших транспортних 
послуг.

Особливості викладання курсу зумовлені складним процесом 
формування міжнародного транспортного права як цілісної системи 
і самостійної галузі міжнародного права; необхідністю вирішення 
проблем природи міжнародного транспортного права, його місця у 
системі міжнародного права та тенденцій розвитку, а також складним 
процесом формування транспортного права України.

Навчальний процес базується на обов’язковому ознайомленні 
студентів з джерелами міжнародного транспортного права і транс
портним законодавством України.
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“ТРАНСПОРТНЕ  ПРАВО”

Змістовий модуль 1. Транспорт як загальна складова  
суспільного виробництва та його правове 
забезпечення

Тема 1. Предмет і система транспортного права 
Державна політика становлення та розвитку транспортного комп

лексу України.  
Законодавче визначення ролі і значення транспорту як важливої 

галузі суспільного виробництва. 
Організаційна структура транспортного комплексу як єдина 

транспортна система України.
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Транспортне право України як окрема галузь права та його спе
цифічні ознаки. Кодифікація норм транспортного права. 

Предмет правового регулювання транспортного права. 
Метод правового регулювання транспортного права. Методологія 

науки транспортного права. 
Система транспортного права та його правові інститути. 
Функції та принципи транспортного права, їх визначення та кла

сифікація.
Література [1; 12; 15; 16; 37; 38; 41]

Тема 2. Транспортно-правові норми

Поняття, ознаки, структура норм транспортного права. 
Класифікація правових норм транспортного права та їх визна

чення. 
Джерела транспортного права, їх система та класифікація. 
Імплементація норм міжнародного права у правову систему Ук

раїни з транспортного права. 
Транспортні правовідносини: поняття, ознаки та їх характеристи

ка. Структура транспортних правовідносин: юридична основа, юри
дичні факти, суб’єкти, об’єкти і зміст. Характеристика видів транс
портних правовідносин.

Література [1; 37–39; 41; 44; 48]

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності транспорту 
в Україні

Поняття та структура транспортної системи України.
Види транспорту. Функціонування єдиної транспортної системи в 

особливий період.
Державне управління в галузі транспорту, його цілі й завдання. 
Функції державного управління транспортом та їх характерис

тика. Суб’єкти (органи), які здійснюють управління транспортом, їх 
структура і повноваження. 

Специфіка управління транспортом, компетенція суб’єктів здійс
нення управлінських функцій, та їх правове врегулювання. 

Правовий статус транспортних підприємств кожного виду транс
порту. Форми і методи управління транспортом. 

Види форм управління транспортом. 
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Видання правових актів як особлива форма діяльності органів уп
равління транспортом. 

Прийняття та застосування нормативних актів як регуляторів 
транспортних правовідносин. 

Методи управління транспортом.
Література [1; 12; 15; 37–39; 44]

Тема 4. Правопорушення на транспорті та юридична  
відповідальність

Поняття та види правопорушень на транспорті. 
Склад транспортних правопорушень: об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт, суб’єктивна сторона та їх характеристика.
Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона транс

портних злочинів та їх характеристика.
Адміністративні проступки на транспорті та особливості аміністра

тивної відповідальності за них. 
Родовий та видовий об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та 

суб’єктивна сторона адміністративних проступків та їх характерис
тика.

Особливості цивільноправової відповідальності за порушення 
транспортних зобов’язань.

Відповідальність та невиконання плану перевезень. 
Перевізник, вантажовідправник та вантажоодержувач як сторони 

договору перевезень. 
Спеціальні документи як письмова форма договору перевезення 

вантажів та пасажирів: накладна; товарнотранспортна накладна; ко
носамент; чартер; багажна квитанція і квиток.

Література [1–4; 38; 41; 48]

Тема 5. Міжнародні транспортні організації
Юридична природа міжнародних транспортних організацій: по

няття, мета та порядок створення, правовий статус. 
Повноваження і функції міжнародних транспортних організацій.
Органи міжнародних транспортних організацій. 
Членство в міжнародних транспортних організаціях. 
Види міжнародних транспортних організацій.
Універсальні міжнародні організації. Організація Об’єднаних На

цій (ООН). 
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Міжнародні спеціальні організації (ІКАО) у системі ООН, їх роль 
у формуванні міжнародного транспортного права та контролі за ви
конанням його принципів і правових норм. 

Регіональні і субрегіональні міжнародні транспортні організації.
Література [1; 6–8]

Змістовий модуль 2. Законодавство України про види  
транспорту 

Тема 6. Законодавство України про автомобільний  
транспорт

Поняття, структура системи, види та функції автомобільного 
транспорту. Автомобільний транспорт загального користування.  
Індивідуальний автомобільний транспорт. 

Повноваження суб’єктів управління автомобільним транспортом. 
Територіальні органи управління, Державний департамент автомо
більного транспорту, їх завдання і правовий статус. Автотранспортне 
підприємство як основна ланка автотранспортної галузі. Міністерс
тво України як орган загального управління автотранспортною га
луззю.

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері управління авто
мобільною галуззю. 

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) МВС України як орган 
контролю за дотриманням підприємствами транспорту, організація
ми й окремими громадянами вимог чинного законодавства з безпеки 
дорожнього руху.

Правові засади діяльності автомобільного транспорту. 
Автотранспортне право як інститут транспортного права. 
Предмет і зміст автотранспортного права. 
Автотранспортні правовідносини, правові норми та джерела авто

транспортного права.
Література [1; 11; 12; 15; 17–21; 27; 29–31; 34; 42]

Тема 7. Законодавство України про водний транспорт
Водний транспорт: поняття, структура системи та види. 
Водний транспорт як загальна система окремих елементів морсько

го і річкового транспорту. 
Предмет водного транспортного права.
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Повноваження суб’єктів управління водним транспортом та їх 
класифікація.

Провідні судноплавні компанії України. 
Статут внутрішнього водного транспорту СРСР, Кодекс торго

вельного мореплавства України (КТМУ) як провідні джерела водно
го права.

Правовий статус судна та прапора.
Морський та річковий порти як державні транспорті підприєм

ства, їх правовий статус.
Правові засади діяльності водного транспорту.
Джерела водного транспортного права, їх характеристика.
Договірні відносини у сфері водного транспорту України, їх особ

ливості. 
Види договорів на основі КТМУ, їх характеристика. 
Морські протести та претензійні спори. 
Компетенція Морської арбітражної комісії (МАК) при торгово

промисловій палаті України.
Література [1; 5–7; 24; 28; 37; 39]

Тема 8. Законодавство України про залізничний транспорт
Залізничний транспорт: поняття, структура системи та види. 
Вантажний і пасажирський залізничний транспорт, їх функції.
Повноваження суб’єктів управління залізничним транспортом, їх 

структура.
Повноваження Кабінету Міністрів України у визначенні умов і 

порядку організації діяльності залізничного транспорту.
Міністерство транспорту України як вищий орган управління за

лізничним транспортом.
Державна адміністрація залізничного транспорту України 

(Укрзалізниця) як урядовий орган управління залізничним транс
портом, її завдання. 

Основні структурні підрозділи Укрзалізниці. 
Дирекція залізничних перевезень як основне лінійне підприєм

ство залізничного транспорту. 
Пасажирські, вантажні, сортувальні та дільничні залізничні стан

ції як лінійні підприємства, підпорядковані відділенням залізниці.
Література [1; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 23; 32; 33; 35; 38]
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Тема 9. Законодавство України про повітряний транспорт
Поняття, структура системи та види повітряного транспорту.
Елементи структури повітряного простору України, їх характе

ристика. Правовий статус повітряного судна.
Повноваження суб’єктів управління повітряним транспортом. 
Державний департамент з авіаційного транспорту (Укравіація) як 

основний суб’єкт управління авіаційною галуззю. 
Адміністрація авіаційних підприємств як суб’єкт управління авіа

ційним транспортом на місцях. 
Поняття авіаційного персоналу. 
Екіпаж повітряного судна та його правовий статус. 
Поняття авіапідприємства, авіакомпанії, їх види.
Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації. 
Поняття повітряного перевезення. 
Повітряний перевізник, пасажир, відправник і одержувач як 

суб’єкти договору повітряного перевезення.
Порядок документального оформлення договору на повітряне пе

ревезення. 
Відповідальність перевізника за невиконання умов договору 

повітряного перевезення.
Порядок складання комерційного акта; висування претензій та 

позовів.
Захист авіації від незаконного втручання. 
Норми і процедури Української державної програми безпеки 

цивільної авіації, їх правова регламентація. 
Література [1; 9; 10; 22; 26; 36; 38; 39]

Тема 10. Законодавство України про трубопровідний  
транспорт

Поняття, структура системи та види трубопровідного транспор
ту. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного 
транспорту. 

Магістральний трубопровід як технологічний комплекс єдиної 
системи трубопровідного транспорту.

Промислові трубопроводи та їх значення в єдиній транспортній 
системі.

Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспор
том. 
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Правовий статус підприємств, установ та організацій на об’єктах 
трубопровідного транспорту.

Правові засади діяльності трубопровідного транспорту. 
Відповідальність за порушення законодавства про трубопровід

ний транспорт.
Література [1; 9; 10; 22; 26; 36; 38; 39]

Тема 11. Взаємодія усіх видів транспорту

Поняття взаємодії підприємств різних видів транспорту. 
Мета, форми і види взаємодії.
Пряме і змішане сполучення як основна форма взаємодії різних 

видів транспорту, їх види.
Порядок заповнення транспортних документів, регламентований 

Правилами перевезень різними видами транспорту.
Правові засади взаємодії. 
Вузлова угода як основний правовий документ, який регламентує 

діяльність сторін при їх взаємодії. 
Види вузлових угод та їх правова регламентація. 
Правовий статус сторін, що укладають вузлову угоду.
Правові засади взаємодії різних видів транспорту в експортно

імпортних перевезеннях, які регламентуються міжнародними транс
портними угодами. 

Характеристика транспортних коридорів України за концепцією 
Пан’європейської конференції 1994 р.

Напрямки інтегрування України до міжнародних транспортних 
коридорів.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва.
2. Поняття та предмет транспортного права.
3. Метод правового регулювання транспортного права.
4. Методологія науки транспортного права.
5. Система транспортного права.
6. Функції транспортного права.
7. Система принципів транспортного права.
8. Поняття норм транспортного права.
9. Ознаки норм транспортного права.
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10. Структура норм транспортного права.
11. Види норм транспортного права.
12. Джерела транспортного права та їх класифікація.
13. Поняття транспортних правовідносин.
14. Ознаки та характеристика транспортних правовідносин.
15. Об’єкти транспортних правовідносин та їх види.
16. Поняття транспортної системи України. 
17. Структура транспортної системи. 
18. Основні завдання єдиної транспортної системи.
19. Державне управління в галузі транспортного права.
20. Цілі та завдання державного управління в галузі транспорту.
21. Функції державного управління в галузі транспорту.
22. Суб’єкти управління транспортом.
23. Структура й повноваження органів управління транспортної сис

теми.
24. Органи дізнання, досудового слідства та прокурорського нагляду 

з транспортних злочинів.
25. Адміністративні проступки на транспорті та особливості ад

міністративної відповідальності за них.
26. Органи, які мають право розглядати справи про адміністративні 

правопорушення та накладати адміністративні стягнення.
27. Особливості цивільноправової відповідальності за порушення 

транспортних зобов’язань.
28. Відповідальність за невиконання плану перевезень.
29. Відповідальність за несхоронність вантажів, які перевозяться.
30. Відповідальність за просрочення доставки вантажу.
31. Відповідальність за просрочення багажу та вантажобагажу, що 

доставляється.
32. Поняття автомобільного транспорту.
33. Структура системи та види автомобільного транспорту.
34. Повноваження суб’єктів управління автомобільним транспор

том.
35. Правові засади діяльності автомобільного транспорту.
36. Автотранспортне право як інститут транспортного права.
37. Джерела транспортного права та їх характеристика.
38. Поняття водного транспорту.
39. Структура системи та види водного транспорту.
40. Поняття морського транспорту.
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41. Поняття річкового транспорту.
42. Повноваження суб’єктів управління водним транспортом, їх кла

сифікація і повноваження.
43. Судноплавна компанія (пароплавство) як суб’єкт керівництва 

флотами.
44. Поняття судна як категорії водного транспорту, їх класифікація.
45. Правові засади діяльності водного транспорту.
46. Морський порт як державне транспортне підприємство, його пра

вовий статус.
47. Правові засади діяльності водного транспорту.
48. Державна адміністрація залізничного транспорту України 

(Укрзалізниця) як урядовий орган управління залізничним 
транспортом, його правовий статус.

49. Залізнична станція як основне лінійне підприємство залізнично
го транспорту.

50. Правові засади діяльності залізничного транспорту.
51. Джерела залізничного права та їх класифікація.
52. Участь залізничного транспорту у міжнародному співробітни

цтві.
53. Поняття повітряного транспорту.
54. Структура системи та види повітряного транспорту.
55. Повітряне судно та його правовий статус.
56. Поповнення суб’єктів управління повітряним транспортом.
57. Адміністрація авіаційних підприємств як орган управління авіа

ційним транспортом на місцях та його компетенція.
58. Поняття авіаційного персоналу як особового складу авіаційних 

підприємств та його структура.
59. Екіпаж повітряного судна та його склад.
60. Командир повітряного судна та його повноваження.
61. Правові засади діяльності повітряного транспорту.
62. Поняття повітряного права та його джерела.
63. Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації.
64. Угода на вантажне перевезення та правовий статус її сторін: від

правника, перевізника, одержувача.
65. Захист авіації від незаконного втручання та правовий статус ор

ганів, які його здійснюють.
66. Поняття трубопровідного транспорту.
67. Структура системи та види трубопровідного транспорту.
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68. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного 
транспорту з урахуванням його пріоритетності в економіці Ук
раїни.

69. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспор
том.

70. Правові засади діяльності трубопровідного транспорту.
71. Відповідальність за порушення законодавства про трубопровід

ний транспорт.
72. Повноваження Міністерства транспорту України.
73. Джерела водного транспортного права, їх класифікація.
74. Міжнародна боротьба з незаконною торгівлею наркотиками.
75. Форми і методи управління транспортом.
76. Поняття правопорушень на транспорті.
77. Види правопорушень та аналіз складу транспортних правопору

шень.
78. Права та обов’язки учасників дорожнього руху.
79. Стандартизація та нормування організації дорожнього руху.
80. Планування та фінансування заходів забезпечення дорожнього 

руху.
81. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху.
82. Охорона навколишнього природного середовища при експлуата

ції транспортних засобів.
83. Контроль у сфері дорожнього руху.
84. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух.
85. Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників 

транспорту.
86. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного 

транспорту.
87. Основні економічні та фінансові засади діяльності залізничного 

транспорту.
88. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків Украї

ни та взаємодія з іншими видами транспорту.
89. Стандартизація і сертифікація на автомобільному транспорті.
90. Планування та організація перевезень вантажів та пасажирів за

лізничним транспортом.
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