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І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів -
4/4 

Галузь знань: 27 
Транспорт 

нормотивна Кількість кредитів -
4/4 Спеціальніть: 275 

транспортні технології 

нормотивна 

Модулів -2 Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2020-202їй | 2020-202їй 

Курс 

2 4 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 1 2 0 / 1 2 0 

4-й | 8-й Загальна кількість 
годин - 1 2 0 / 1 2 0 Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

24 год. | 24 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

24 год. | 24 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

Лабораторні Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 
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Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

72 год. І 72 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -2,7 
самостійної роботи 
студента - 4 

ОС: 
бакалавр 

Вид контролю: 
залік 

П р и м і т к а : Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 40%/60% (48/72) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: є формування у студентів правосвідомості та правової культури, що має 
важливе значення для розбудови правової держави та громадського суспільства в 
Україні Велике значення у світлі цього набувають правове виховання та правова 
освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний 
розвиток жодного суспільства не відбувається. 

Завдання: є надання студентам знань з загальної теорії держави та права, основ 
профілюючих та деяких спеціальних галузей права, а також підвищення рівня 
правових знань у студентів, їх правосвідомості та правової культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
> основи транспортного права; 
> роль транспортного права в організації суспільства і здійснені політичної влади; 
> чинне адміністративне законодавство та підзаконні акти; 
> найважливіші положення Конституції і законодавства України, що регулюють суспільний і 

державний устрій країни та правовий статус особи; 
> поняття, зміст, види і підстави виникнення та припинення зобов'язань; 
> підстави адміністративної відповідальності у сфері транспортного права; 
^ покарання та його види; 
> види злочинів, передбачених в окремих розділах КК України; 
> основні положення правового регулювання державно-управлінських відносин і їх захист від 

адміністративних правопорушень; 
> основи адміністративної відповідальності за скоєння окремих правопорушень. 
> предмет регулювання суспільних відносин нормами адміністративного права; 
> суть та особливості адміністративно-правових відносин. 

вміти: 
> організовувати правове забезпечення суб'єктів транспортного права, а також захист їх 

порушених прав; 
> правильно визначати співвідношення громадянського суспільства і правової держави; 
> правильно оформляти і аналізувати документи правового характеру в галузі транспортних 

правовідносин. 
> давати правовий аналіз конкретних транспортних правовідносин; 
> правильно аналізувати види і зміст зобов'язань, 
> укладати договори, оформляти претензії, позовні заяви в суд; 
> аналізувати принципи і структуру організації та діяльності державних органів. 
> аналізувати зміст нотаріально завірених документів правового характеру; 
>• аналізувати державно-управлінські відносини; 
> правильно орієнтуватися в основних положеннях правових норм, що регулюють державно-

управлінські відносини; 
> відрізняти адміністративні правопорушення вщ кримінальних злочинів як більш суспільно 

небезпечних діянь; 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Затверджено Вченою Радою СНАУ протокол № _ від 20 р. 

Змістовий модуль 1. Загальна частина транспортного права 

Тема 1. Поняття транспортного права України. Транспортно-правові норми. 
Визначення, предмет та метод транспортного права. Принципи та система 

транспортного права. Поняття, ознаки, структура, класифікація транспортно-
правових норм. Джерела транспортного права. Транспортні правовідносини. 

Тема 2. Організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні. 
Поняття та структура транспортної системи України. Державне управління в 

галузі транспорту. Форми і методи управління транспортом. Особливості цивільно-
правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань. 

Тема 3. Загальна характеристика транспортних договорів. 
Загальна характеристика та класифікація транспортних договорів. Цивільно-

правовий договір. Відповідальність за порушення транспортних договорів. 

Тема 4. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту. 
Структура системи, склад та види перевезень залізничним транспортом. 

Повноваження суб'єктів управління залізничним транспортом. Правові основи 
діяльності залізничного транспорту. Особливості договору перевезення. 

Тема 5. Правові основи діяльності автомобільного транспорту. 
Повноваження суб'єктів управління автомобільним транспортом. Правові основи 

діяльності автомобільного транспорту. Організація перевезень пасажирів, вантажу, 
багажу та пошти на автомобільному транспорті. Особливості договору про 
перевезення. 

Змістовий модуль 2. Особливості відносин у сфері транспортного права 

Тема 6. Правова регламентація діяльності водного транспорту. 
Поняття та склад водного транспорту. Повноваження суб'єктів управління 

водним транспортом. Правові основи діяльності водного транспорту. Основні 
суб'єкти діяльності водних транспортних правовідносин. Особливості договору 
перевезення річковим та морським транспортом. 

Тема 7. Правове регулювання діяльності повітряного транспорту. 
Поняття та склад повітряного транспорту. Повноваження суб'єктів управління 

повітряним транспортом. Правові основи діяльності повітряного транспорту. 
Особливості договору перевезення. 



Тема 8. Правове регулювання діяльності міського електричного транспорту. 
Поняття та склад міського електричного транспорту. Повноваження суб'єктів 

управління міським електричним транспортом. Правові основи діяльності міського 
електричного транспорту. Особливості договору перевезення пасажирів міським 
електричним транспортом. 

Тема 9. Правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту. 
Поняття та система трубопровідного транспорту. Повноваження суб'єктів 

управління трубопровідним транспортом. Правові основи діяльності трубопровідного 
транспорту. Особливості господарської діяльності на трубопровідному транспорті. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин Назви змістових 
модулів і тем денна форма Заочна форма 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го 

у тому числі усього у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го л п лаб інд с.р. л п Лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Загальна частина транспортного права 

Змістовий модуль 1. Загальна частина транспортного права 
Тема 1. Поняття 
транспортного права 
України. 
Транспортно-правові 
норми. 

18 4 4 10 

Тема 2. 
Організаційно-
правові основи 
діяльності 
транспорту в Україні. 

14 2 2 10 

Тема 3. Загальна 
характеристика 
транспортних 
договорів. 

16 4 4 8 

Тема 4. Правове 
регулювання 
діяльності 
залізничного 
транспорту. 

12 2 2 8 

Разом за змістовим 
модулем 1 

6 0 12 12 3 6 

Модуль 2 . Особливості відносин у сфері транспортного права 
Змістовий модуль2. Особливості відносин V сфері транспортного права 

Тема 5. Правові 
основи діяльності 

10 2 2 6 
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автомобільного 
транспорту. 
Тема 6. Правова 
регламентація 
діяльності водного 
транспорту. 

10 2 2 6 

Тема 7. Правове 
регулювання 
діяльності 
повітряного 
транспорту. 

16 4 4 8 

Тема 8. Правове 
регулювання 
діяльності міського 
електричного 
транспорту. 

12 2 2 8 

Тема 9. Правове 
регулювання 
діяльності 
трубопровідного 
транспорту. 

12 2 2 8 

Разом зі змістовним 
модулем 2 

6 0 12 12 3 6 

Усього годин 120 24 2 4 72 

5. Теми та план лекційних занять (д. ф. н.) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Тема 1: Поняття та система транспортного права 
України. Транспортно-правові норми. 

1. Транспорт як загальна складова суспільного 
виробництва. 

2. Поняття, предмет і метод транспортного права 
України. 

3. Система, функції та принципи транспортного права. 
4. Поняття, ознаки, структура, класифікація 

транспортно-правових норм. 
5. Джерела транспортного права. 
6. Транспортні правовідносини. 

4 

2 Тема 2: Організаційно-правові основи діяльності 
транспорту в Україні. 

1. Поняття та структура транспортної системи України. 
2. Державне управління в галузі транспорту. 
3. Форми і методи управління транспортом. 
4. Особливості цивільно-правової відповідальності за 

2 
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порушення транспортних зобов'язань. 
3 Тема 3: Загальна характеристика транспортних 

договорів. 
1. Цивільно-правовий договір. 
2. Система транспортних договорів. 
3. Відповідальність за порушення транспортних 

договорів. 

4 

4 Тема 4: Правове регулювання діяльності 
залізничного транспорту 

1. Структура системи, склад та види перевезень 
залізничним транспортом. 

2. Повноваження суб'єктів управління залізничним 
транспортом. 

3. Правові основи діяльності залізничного транспорту. 
4. Основи організації перевезень на залізничному 

транспорті. 
5. Особливості договору перевезення вантажу 

залізницею. 
6. Особливості договору перевезення пасажирів 

залізничним 
транспортом. 

7. Участь залізничного транспорту в міжнародному 
співробітництві. 

2 

5 Тема 5: Правові основи діяльності автомобільного 
транспорту. 

1. Поняття та склад автомобільного транспорту. 
2. Повноваження суб'єктів управління автомобільним 

транспортом. 
3. Правові основи діяльності автомобільного 

транспорту. 
4. Організація перевезень пасажирів, багажу та пошти на 

автомобільному транспорті. 
5. Особливості договору про перевезення пасажира 

автомобільним транспортом. 
6. Організація перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 
7. Особливості договору про перевезення вантажу 

автомобільним транспортом. 

2 

6 Тема 6: Правова регламентація діяльності водного 
транспорту 

1. Поняття та склад водного транспорту. 
2. Повноваження суб'єктів управління водним 

транспортом. 
3. Правові основи діяльності водного транспорту. 

2 

5 

4. Основні суб'єкти діяльності водних транспортних 
правовідносин. 

5. Особливості договору перевезення вантажів річковим 
транспортом. 

6. Особливості договору перевезення пасажирів, багажу 
та пошти річковим транспортом. 

7. Морські перевезення. 
8. Особливості договору морського перевезення 

вантажу. 
9. Особливості договору перевезення пасажира 

морським транспортом. 
10. Договір морського круїзу. 

7 Тема 7: Правове регулювання діяльності повітряного 
транспорту. 

1. Поняття та склад повітряного транспорту. 
2. Повноваження суб'єктів управління повітряним 

транспортом. 
3. Правові основи діяльності повітряного транспорту. 
4. Особливості договору перевезення вантажів 

повітряним транспортом. 
5. Особливості договору перевезення пасажирів 

повітряним транспортом. 

4 

р 

8 Тема 8: Правове регулювання діяльності міського 
електричного транспорту. 

1. Поняття та склад міського електричного транспорту. 
2. Повноваження суб'єктів управління міським 

електричним транспортом. 
3. Правові основи діяльності міського електричного 

транспорту. 
4. Особливості договору перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом. 

2 

9 Тема 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. 

2 

| Разом 24 
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(,, т>ми семінарських занять (д. ф. и.) 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1: Поняття та система транспортного права 
України. Транспортно-правові норми. 4 

2 Тема 2: Організаційно-правові основи діяльності 
транспорту в Україні. 

2 

3 Тема 3: Загальна характеристика транспортних 
договорів. 

4 

4 Тема 4: Правове регулювання діяльності 
залізничного транспорту 

2 

5 Тема 5: Правове регулювання діяльності 
залізничного транспорту. 

2 

6 Тема 6: Правова регламентація діяльності водного 
транспорту. 

2 

7 Тема 7: Правове регулювання діяльності повітряного 
транспорту. 

4 

8 Тема 8: Правове регулювання діяльності міського 
електричного транспорту. 

2 

9 1. Тема 9: Правове регулювання діяльності 
трубопровідного транспорту. 

2 

24 
Разом 

9. Самостійна робота (д. ф. н.) 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1: Поняття та система транспортного права 
України. Транспортно-правові норми. 

10 

2 Тема 2: Організаційно-правові основи діяльності 
транспорту в Україні. 

10 

3 Тема 3: Загальна характеристика транспортних 
договорів. 

8 

4 Тема 4: Правове регулювання діяльності 
залізничного транспорту. 

8 

11 

5 Тема 5: Правове регулювання діяльності 
залізничного транспорту 

6 

6 Тема 6: Правова регламентація діяльності водного 
транспорту. 

6 

7 Тема 7: Правове регулювання діяльності 
повітряного транспорту. 

8 

8 Тема 8: Правове регулювання діяльності міського 
електричного транспорту. 

8 

9 Тема 9: Правове регулювання діяльності 
трубопровідного транспорту. 

8 

Разом 72 

11. Методи навчання 
1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), 

лекція, інструктаж, робота з книгою (читання, складання плану, конспектування, 
опорних конспектів тощо). 

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний 
2.2. Методи синтезу 
2.3. Індуктивний метод 
2.4. Дедуктивний метод 
2.5. Традуктивний метод 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 
діяльності студентів. 

3.1. Проблемний (проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 
4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 

диспути, круглі столи, ділові та рольові ігри, використання проблемних ситуацій, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної 
діяльності), використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних 
конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 
технологій, сазе-зіікіу (метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, 
співробітництво студентів (кооперація). 
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8. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 
І. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання : 
- курсова робота (проект); 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти (д. ф. н.) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

ом
 

за
 

м
од

ул
 

і 
та

 
Ате-
ста-
ція 

Іспи 
т 

100 

Модуль 1 - 20 балів Модуль 2 - 2 0 балів С 
Р 
с 

імістої ший м одуль Змістовний модуль 2 

С 
Р 
с ТІ Т2 тз Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

15 

55 
(40+15) 

15 ЗО 100 
5 5 5 5 5 6 7 6 6 15 

55 
(40+15) 

1 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

9 0 - 100 
82-89 
75-81 
69-74 
60-68 

35-59 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ5 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

відмінно 

Р Х 

добре 

задовільно 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

для заліку 

зараховано 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

13 

незадовільно з не зараховано з 

1-34 Р обов'язковим повторним обов'язковим 

вивченням дисципліни повторним вивченням 
дисципліни 

14. Методичне забезпечення 
1. Адміністративне право. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. Суми, 2013 
р., 55 с. 
2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне право», СНАУ, 
2013 ріе 

15. Рекомендована література 

Основна: 
1. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: підручник 
/І.В Булгакова, О.В Клепікова - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. 
2. Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В. Транспортне право 
України, підручник [для студ. юрид. спец, вищих нвч. закладів] - К.: 
Атіка, 2012. 2-ге вид., допов. і переробл. - 330 с. 
3. Кострюков С.В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни 
«Транспортне право» /Упоряд.: С.В. Кострюков; М-во освіти і науки 
України; Нац. гірн. ун-т. - Д , НГУ, 2014. - 200 с. 
4. Татарчук І.В. Транспортне право України. ТОВ «Центр учбової 
літератури», 2016, 304 с. 
5. Транспортне право України: Навч. посіб. /Демський Е.Ф., Іжевський 
в к - " К.: Атіка, 2008. - 292 с. 
6. Транспортне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.Л. 
Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Вишнивецька та ін. ;за ред. М.Л. Шелухіна. 

К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. - 896 с. 
Допоміжна: 
1. Цивільний кодекс України 16.01.2003 р. //Відомості Верховної Ради 
України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356. (з наступними змінами і 
доповненнями). 
2. Господарський кодекс України 16.01.2003 р. //Відомості Верховної Ради 
України. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144. (з наступними змінами і 
доповненнями). 
3. Кодекс Торговельного мореплавства України 23.05.1995 р. //Відомості 
Верховної Ради України. - 1995. - № 47-52. - Ст. 349. (з наступними 

1 доповненнями). 
4. Повітряний кодекс України 19.05.2011 р. //Відомості Верховної Ради 
України. - 2011. - № . . Ст. . (з наступними змінами і доповненнями). 
5. Закон України «Про транспорт» 10.11.1994 р. //Відомості Верховної 
Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446. (з наступними змінами і 
доповненнями). 
6. Закон України «Про залізничний транспорт» 04.07.1996 р. //Відомості 
Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183. (з наступними 
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змінами і доповненнями). 
7. Закон України «Про автомобільний транспорт» 05.04.2001 р. //Відомості 
Верховної Ради України. - 2001. - № 22. - Ст. 105. (з наступними 
змінами і доповненнями). 
8. Закон України «Про дорожній рух» 30.06.1993 р. //Відомості Верховної 
Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338. (з наступними змінами і 
доповненнями). 
9. Закон України «Про автомобільні дороги» 08.09.2005 р. //№ 2862 (з 
наступними змінами і доповненнями). 
10. Закон України «Про міський електричний транспорт» № 1914 від 
29.06.2004 р. (з наступними змінами і доповненнями). 
11. Закон України «Про трубопровідний транспорт» 15.05.1996 р. 
//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 29. - Ст. 139. (з 
наступними змінами і доповненнями). 
12. Закон України «Про функціонування єдиної транспортної системи 
України в особливий період» 20.10.1998 р. //Відомості Верховної Ради 
України. - 1998. - № 52. - Ст. 318. 
13. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 
01.07.2004 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 52. Ст. 
562. 
14. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» 06.04.2000 р. 
//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 28. - Ст. 222. 
15. Закон України «Про транзит вантажів» 20.10.1999 р. //Відомості 
Верховної Ради України. - 1999. - № 51. Ст. 446. (з наступними 
змінами і доповненнями). 
16. Закон України «Про комплексну програму утвердження України як 
транзитної держави у 2002-2010 роках» 07.02.2002 р. //Відомості 
Верховної Ради України. - 2002. - № 24. Ст. 166. 
17. Статут залізниць України 06.04.1998 р. //Офіційний вісник України. -
1998. - № 14. Ст. 548. (з наступними змінами і доповненнями). 
18. Статут Автомобільного транспорту УРСР 27.06.1969 р. //ЗП УРСР. -
1969. - № 7. - Ст. 88. (з наступними змінами і доповненнями). 
19. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР 15.10.1955 р. //ЗП 
СРСР. - 1959. - № 2 - Ст. 12. (з наступними змінами і доповненнями). 
20. Зеркалов Д.В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Книга 
перша. - К.: Основа, 2002. - 416 с. 
21. Транспортні послуги. Законодавство і судова практика: 36. нормат. 
актів. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 4 1 6 с 

4. 


