
МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 
 
Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними тенденціями уніфікації 

та гармонізації регулювання міжнародних транспортних перевезень; формування 
вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних міжнародно-
правових актів в області регулювання міжнародних транспортних перевезень; 
формування у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 
правознавця. юридичне мислення; сприяння формуванню вмінь студентів щодо 
застосовування теоретичних правничих знань на практиці. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне транспортне право» має 
безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне приватне право, 
міжнародне публічне право, міжнародне економічне право, порівняльне 
адміністративне право.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення питань, що 
стосуються науково-теоретичних та практичних знань з міжнародного 
транспортного права; визначення та розкриття змісту понять, категорій 
міжнародного транспортного права. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та категорії міжнародного транспортного права, 

чинне національне та міжнародне законодавство, постанови, розпорядження, 
накази органів державної влади і управління, методичні, нормативні та інші 
матеріали; правові основи здійснення міжнародної транспортної діяльності; 
повноваження учасників міжнародних транспортних відносин; загальні правила 
складання транспортних договорів; нормативно-правову базу регулювання 
міжнародної транспортної діяльності; 

вміти: тлумачити та розкривати основні поняття та категорії міжнародного 
транспортного права; застосовувати набуті знання в практичній діяльності; 
аналізувати джерела правового регулювання міжнародних транспортних відносин, 
знатися на відповідній документації; оформляти документи, які необхідні при 
здійсненні транспортної діяльності; 

володіти: комплексом знань національного і міжнародного права, 
практичними навичками роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють 
групу суспільних відносин у сфері надання транспортних послуг, порядок 
створення окремих суб’єктів господарювання на транспорті, укладення та 
забезпечення виконання договорів перевезення, юридичної відповідальності за 
невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами 
транспортних правовідносин, захисту прав та інтересів громадян, які користуються 
транспортом. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Загальні положення транспортного права. Загальне поняття транспортного 

права. Транспортні правовідносини. Організаційно-правові засади управління 
транспортом в Україні. Транспортні правопорушення та юридична 
відповідальність. 

Правові засади транспортної діяльності. Основи автотранспортного права. 
Основи залізничного права . Основи повітряного права. Основи морського права. 
Основи річкового права. Правове регулювання діяльності трубопровідного 
транспорту. 



Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень. Поняття і 
система міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні організації. Міжнародні 
залізничні перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні 
повітряні перевезення. Міжнародні водні перевезення. Змішані міжнародні 
перевезення. Перевезення небезпечних вантажів. Товаротранспортна документація 
для міжнародних транспортних перевезень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


