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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

293 Міжнародне право 

Правове регулювання міжнародних перевезень 

Вид дисципліни вибіркова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

                   Аудиторні  56 

                   Модульний контроль 8 

                   Семестровий контроль 30 

                   Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Правове регулювання міжнародних перевезень» спрямована на 

вивчення основних положень міжнародного права та національного права України, що 

регулюють відносини з міжнародних перевезень, а також основних положень права 

України, що регулює публічно-правові відносини, що складаються за участю суб’єктів 

відносин з міжнародних перевезень у зв’язку із здійсненням ними міжнародних 

перевезень.  

 

Завдання: 

До основних завдань дисципліни «Правове регулювання міжнародних перевезень» 

відноситься: 
-  формування у студентів цілісного уявлення про міжнародні перевезення як предмет 

правового регулювання; 

- формування у студентів здатності застосовувати знання з теорії держави та права, 

господарського права та міжнародного приватного права для визначення правовідносин з 

міжнародних перевезень та норм права, що їх регулюють; 

- формування у студентів цілісного уявлення про склад правовідносин з міжнародних 

перевезень; 

- формування у студентів цілісного уявлення про підстави виникнення правовідносин з 

міжнародних перевезень; 

- формування у студентів розуміння норм і концепцій міжнародного права, пов’язаних 

із регулюванням міжнародних перевезень;  

- формування у студентів розуміння норм і концепцій національного права України, 

направлених на регулювання міжнародних перевезень;  

- формування у студентів розуміння взаємодії міжнародного права та права України в 

регулюванні міжнародних перевезень; 

- формування у студентів здатності застосувати знання з правового регулювання 

міжнародних перевезень при складанні договорів (контрактів) з міжнародних перевезень; 

- формування у студентів цілісного уявлення про шляхи вирішення спорів, що 

виникають із відносин з міжнародних перевезень; 
- формування у студентів здатності вирішувати спори та представляти суб’єктів 

відносин з міжнародних перевезень в процесі розгляду спорів, що виникають із відносин з 

міжнародних перевезень шляхом судочинства та арбітражу. 

 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК-5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК-9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-10 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.   

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
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- що представляють собою міжнародні перевезення як предмет правового 

регулювання; 

- хто може бути суб’єктами правовідносин з міжнародних перевезень;  

- що є об’єктом правовідносин з міжнародних перевезень; 

- які права і обов’язки складають зміст правовідносин з міжнародних перевезень; 

- що є підставою виникнення, зміни та припинення правовідносин з міжнародних 

перевезень; 

- за якими критеріями можна відрізнити відносини з міжнародних перевезень від 

інших міжнародних приватноправових та публічно-правових відносин; 

- що є джерелами правового регулювання міжнародних перевезень; 

- як функціонує механізм правового регулювання міжнародних перевезень; 

- які існують шляхи вирішення спорів, що виникають із відносин з міжнародних 

перевезень та в якому порядку ці спори вирішуються. 
 

вміти:  

- використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

- володіти спеціальною термінологією в сфері правового регулювання 

міжнародних перевезень;  

- відрізняти відносини з міжнародних перевезень від публічно-правових відносин, 

у які суб’єктам відносин з міжнародних перевезень доводиться вступати при здійсненні 

міжнародних перевезень; 

- знаходити відповідні джерела, які містять норми права, що регулюють 

відносини з міжнародних перевезень та  публічно-правові відносини, безпосередньо 

пов’язані із міжнародними перевезеннями;  

- правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми права, що регулюють 

відносини з міжнародних перевезень та  публічно-правові відносини, безпосередньо 

пов’язані із міжнародними перевезеннями; 

- готувати проекти договорів (контрактів) про міжнародні перевезення; 

- визначати шляхи та процедуру вирішення спорів, що виникають із відносин з 

міжнародних перевезень. 
  

Програмні результати навчання 

 

ФК- 1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в 

сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці. 

ФК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

 ФК-3. Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів. 

ФК-4. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем 

міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо 

розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних дослідженнях, готувати наукові 

тексти про проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати публічну 

апробацію результатів досліджень. 

ФК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

 ФК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, 

національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або інших 
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зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації. 

ФК-7. Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

ФК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи 

проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань. 

ФК-9. Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними 

документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній 

характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію українською й 

іноземними мовами. 

ФК-10. Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету, 

здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету представників 

іноземних держав. 

ФК-11. Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному середовищі 

(українською та іноземною мовою). 

ФК-12. Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми правового 

регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику органів 

євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових установ держав-

членів. 

ФК-13. Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні 

напрям розвитку міжнародного права. 

ФК-14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи 

в національній правовій системі.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

293 Міжнародне право 

 

Назви змістових модулів і тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

Л
ек

ц
ії

  

се
м

ін
ар

и
 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

. 

Змістовний модуль 1. Загальні засади правового регулювання міжнародних перевезень 

Тема 1. Міжнародні перевезення як предмет правового регулювання 12 2 2 2 - 6 

Тема 2. Загальна характеристика джерел правового регулювання 

міжнародних перевезень 
14 2 2 2 - 8 

Тема 3. Договори (контракти) як підстави виникнення, зміни та 

припинення правовідносин з міжнародних перевезень 
12 2 2 2 - 6 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 1 40 6 6 6  20 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та багажу 

Тема 4. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та 
багажу автомобільним транспортом 

10 2 - - - 8 

Тема 5. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та 

багажу залізничним транспортом 
10 2 2 - - 6 

Тема 6.  Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та 

багажу водним транспортом 
8 2 - - - 6 

Тема 7. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та 

багажу повітряним транспортом 
10 2 - 2 - 6 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 2 40 8 2 2  26 

Змістовний модуль 3. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

автомобільним транспортом 
8 2 2 2 - 2 

Тема 9. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

залізничним транспортом 
8 2 2 2 - 2 

Тема 10.  Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

водним транспортом 
8 2 2 2 - 2 

Тема 11.   Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

повітряним транспортом 
6 2 - 2 - 2 

Тема 12. Правове регулювання змішаних міжнародних перевезень 

вантажів 
6 2 2 - - 2 

Модульний контроль 4      

Разом за змістовим модулем 3 40 10 8 8  10 

Семестровий контроль -      

Усього 120 24 16 16  56 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальні засади правового регулювання міжнародних 

перевезень 

 

Тема 1. Міжнародні перевезення як предмет правового регулювання 

Поняття та види міжнародних перевезень. 

Склад правовідносин з міжнародних перевезень. Суб’єкти правовідносин з 

міжнародних перевезень. Об’єкти правовідносин з міжнародних перевезень.  Зміст 

правовідносин з міжнародних перевезень.  

Підстави виникнення правовідносин із міжнародних перевезень. 

Правова природа правовідносин із міжнародних перевезень. Цивільно-правові 

(споживчі) відносини з міжнародних перевезень. Господарсько-правові (комерційні) 

відносини з міжнародних перевезень. Міжнародні перевезення як міжнародні 

приватноправові відносини.  

Метод правового регулювання відносин із міжнародних перевезень. Режим 

правового регулювання відносин із міжнародних перевезень. Види правового 

регулювання відносин із міжнародних перевезень. 

Публічно-правові відносини, в які вступають суб’єкти правовідносин з міжнародних 

перевезень при їх здійсненні, та їх види (адміністративні, митні, податкові, валютні тощо) 

Склад публічно-правових відносини, в які вступають суб’єкти правовідносин з 

міжнародних перевезень при їх здійсненні: суб’єкти, об’єкти та зміст.  Підстави 

виникнення публічно-правових відносини, в які вступають суб’єкти правовідносин з 

міжнародних перевезень при їх здійсненні. 

Метод правового регулювання публічно-правових відносин, в які вступають 

суб’єкти правовідносин з міжнародних перевезень при їх здійсненні. Режим правового 

регулювання публічно-правових відносин, в які вступають суб’єкти правовідносин з 

міжнародних перевезень при їх здійсненні. Режим правового регулювання публічно-

правових відносин, в які вступають суб’єкти правовідносин з міжнародних перевезень при 

їх здійсненні. Види правового регулювання публічно-правових відносин, в які вступають 

суб’єкти правовідносин з міжнародних перевезень при їх здійсненні. 

Рекомендовані джерела: основні [22, 33, 35, 36, 37, 39, 42], додаткові [4, 5]. 

 

Тема 2. Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних 

перевезень 

Міжнародні договори, направлені на регулювання міжнародних перевезень. Загальна 

характеристика Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу. 

Загальна характеристика Базельської Конвенції про контроль за транскордонним 

перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. Загальна характеристика 

Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними 

шляхами. Загальна характеристика Європейської угоди про міжнародне дорожнє 

перевезення небезпечних вантажів. Загальна характеристика Європейської угоди про 

міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ).  

Багатосторонні міжнародні угоди в сфері міжнародних перевезень. Загальна 

характеристика Конвенції ООН про договори повністю або частково морського 

міжнародного перевезення вантажів. Загальна характеристика Конвенції ООН про 

морське перевезення вантажів. Загальна характеристика Конвенції ООН про міжнародні 

змішані перевезення вантажів. Загальна характеристика Конвенції про договір 

міжнародного автомобільного перевезення вантажів. Загальна характеристика Конвенція 

про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх водних 
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шляхах. Загальна характеристика Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення 

пасажирів і багажу. Загальна характеристика Конвенції про міжнародні залізничні 

перевезення (КОТІФ). Загальна характеристика Конвенції про Міжнародну морську 

організацію 1948 року в редакції 1982 року. Загальна характеристика Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію. Загальна характеристика Конвенції про уніфікацію деяких 

правил міжнародних повітряних перевезень. Загальна характеристика Міжнародної 

конвенції про уніфікацію деяких правил відносно обмеження відповідальності власників 

морських суден. Загальна характеристика Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких 

правил про коносамент. Загальна характеристика Угоди про міжнародні нерегулярні 

перевезення пасажирів автобусами (Угоди INTERBUS). Загальна характеристика Угоди 

про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні 

транспортні засоби, призначені для цих перевезень. Загальна характеристика Угоди про 

міжнародний повітряний транспорт. 

Двосторонні угоди в сфері міжнародних перевезень. Загальна характеристика Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні 

комбіновані перевезення. Загальна характеристика Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення 

пасажирів та багажу і вантажів. Загальна характеристика Угоди між Урядом України 

та Урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення.  

Національні законодавчі акти України, що можуть застосовуватись для регулювання 

міжнародних перевезень. Норми Господарського кодексу України, що можуть 

застосовуватись для регулювання міжнародних перевезень. Норми Цивільного кодексу 

України, що можуть застосовуватись для регулювання міжнародних перевезень. Норми 

Закону України «Про автомобільний транспорт». Норми Закону України «Про 

відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень». 

Норми Закону України «Про залізничний транспорт». Норми Закону України «Про 

космічну діяльність». Норми Закону України «Про транзит вантажів». Норми Закону 

України «Про транспорт». Норми Закону України «Про трубопровідний транспорт». 

Кодекс торговельного мореплавства України. Повітряний кодекс України.  

Загальна характеристика підзаконних нормативно-правових актів України, що 

можуть застосовуватись для регулювання міжнародних перевезень. 

Рекомендовані джерела: основні [22, 33, 35, 36, 37, 39, 42], додаткові [4, 5]. 

 

Тема 3. Договори (контракти) як підстави виникнення, зміни та припинення 

правовідносин з міжнародних перевезень 

Поняття договору (контракту) міжнародного перевезення. 

Принципи договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Види договорів (контрактів) міжнародного перевезення.  

Сторони договору (контракту) міжнародного перевезення. 

Предмет договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Зміст договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Форма договорів (контрактів) міжнародного перевезення.. 

Порядок укладення договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Порядок зміни договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Порядок припинення договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

Роль INCOTERMS у визначенні сторін договору (контракту) міжнародного 

перевезення та виду транспорту, яким буде здійснюватися перевезення. 

Відповідальність сторін договору (контракту) міжнародного перевезення. 

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання договірних 

відносин з міжнародного перевезення: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення 

(КОТІФ); Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу; Угода 

про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS); 
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Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів;  Афінська 

конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу; Конвенція про договір 

міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх водних шляхах; Конвенція 

ООН про морське перевезення вантажів; Конвенція ООН про договори повністю або 

частково морського міжнародного перевезення вантажів; Будапештська конвенція про 

договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами;  Конвенція про міжнародну 

цивільну авіацію; Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних 

перевезень; Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів.  

Національні законодавчі акти України, норми яких можуть застосовуватись для 

регулювання договірних відносин з міжнародних перевезень. Цивільний кодекс України; 

Господарський кодекс України; Закон України «Про автомобільний транспорт»;  Закон 

України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних 

пасажирських перевезень»; Закон України «Про залізничний транспорт»; Закон України 

«Про трубопровідний транспорт»; Кодекс торговельного мореплавства України; 

Повітряний кодекс України. 

Способи вирішення спорів, що виникають із договорів (контрактів) міжнародного 

перевезення. Вирішення спорів, що виникають із договорів (контрактів) міжнародного 

перевезення шляхом дружніх переговорів. Вирішення спорів, що виникають із договорів 

(контрактів) міжнародного перевезення шляхом дружніх переговорів медіації. Вирішення 

спорів, що виникають із договорів (контрактів) міжнародного перевезення шляхом 

судочинства. Вирішення спорів, що виникають із договорів (контрактів) міжнародного 

перевезення шляхом міжнародного комерційного арбітражу. 

Рекомендовані джерела: основні [22, 33, 35, 36, 37, 39, 42], додаткові [4, 5]. 

 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу 

 

Тема 4. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

пасажирів та багажу автомобільним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції про договір міжнародного автомобільного 

перевезення пасажирів і багажу (Convention on the contract for the international carriage of 

passengers and luggage by road ( Geneva, 1 March 1973).  

Загальна характеристика Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів 

автобусами (Угода INTERBUS) від 30 червня 2001 р. 

Загальна характеристика Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення 

пасажирів і багажу від 09 жовтня 1997 р. 

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення пасажирів та 

багажу автомобільним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом 

як підстава виникнення правовідносин з міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом. 
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Зміст договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом. 

Порядок укладення, зміни та припинення договорів  міжнародного перевезення 

пасажирів та багажу автомобільним транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [7, 32, 36, 38, 39], додаткові [5, 6]. 

 

Тема 5. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та багажу 

залізничним транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

пасажирів та багажу залізничним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом. Загальна 

характеристика Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)/Convention 

concerning International Carriage by Rail (COTIF) від 9 травня 1980 року в редакції згідно з 

Протоколом змін від 3 червня 1999 року.   

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення пасажирів та 

багажу залізничним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом як 

підстава виникнення правовідносин з міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

залізничним транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

Порядок укладення, зміни та припинення договорів  міжнародного перевезення 

пасажирів та багажу залізничним транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

залізничним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [8, 32, 36, 39], додаткові [5, 7]. 

 

Тема 6. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та багажу 

водним транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

пасажирів та багажу водним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним транспортом.  

Загальна характеристика Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх 

багажу (Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea 

(PAL) від 13.12.1974. 
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Загальна характеристика Конвенції про договір міжнародного перевезення 

пасажирів та багажу по внутрішніх водних шляхах (Convention on the contract for the 

international carriage of passengers and luggage by inland waterway (CVN) від 01.05.1976.   

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення пасажирів та 

багажу водним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу як підстава виникнення 

правовідносин з міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

Порядок укладення, зміни та припинення договорів  міжнародного перевезення 

пасажирів та багажу водним транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

водним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 32, 33, 36, 39], додаткові [5, 7]. 

 

Тема 7. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та багажу 

повітряним транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

пасажирів та багажу повітряним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.  

Загальна характеристика Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних 

повітряних перевезень. 

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення пасажирів та 

багажу повітряним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу як підстава виникнення 

правовідносин з міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

Порядок укладення, зміни та припинення договорів  міжнародного перевезення 

пасажирів та багажу повітряним транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення пасажирів та багажу 

повітряним транспортом. 
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Рекомендовані джерела: основні [9, 13, 16, 32, 36, 39, 41], додаткові [5, 7]. 

 

Змістовний модуль 3. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 

автомобільним транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

вантажів автомобільним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції про договір міжнародного автомобільного 

перевезення вантажів.  

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення вантажів 

автомобільним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом як підстава 

виникнення правовідносин з міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Принципи договорів (контрактів) міжнародного перевезення вантажів 

автомобільним транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Порядок укладення договорів  міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

Порядок зміни договорів  міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

Порядок припинення договорів  міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення вантажів 

автомобільним транспортом. 

Роль INCOTERMS у визначенні сторін договору міжнародного перевезення та виду 

транспорту, яким буде здійснюватися перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [2, 6, 12, 15, 35, 38, 40], додаткові [1, 5, 6, 7]. 

 

Тема 9. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 

транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

вантажів залізничним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 

(англ. Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF).  

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення вантажів 

залізничним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом як підстава 

виникнення правовідносин з міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом. 
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Принципи договорів (контрактів) міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення вантажів залізничним транспортом. 

Порядок укладення договорів  міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Порядок зміни договорів  міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Порядок припинення договорів  міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

Роль INCOTERMS у визначенні сторін договору міжнародного перевезення та виду 

транспорту, яким буде здійснюватися перевезення вантажів залізничним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [8, 12, 32, 36, 37, 39], додаткові [5, 7]. 

 

Тема 10. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів водним 

транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

вантажів водним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення вантажів водним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції ООН про морське перевезення вантажів (United 

Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea). 

Загальна характеристика Конвенції ООН про договори повністю або частково 

морського міжнародного перевезення вантажів (United Nations Convention on Contracts for 

the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea).  

Загальна характеристика Будапештської Конвенції про договір перевезення вантажів 

внутрішніми водними шляхами (Budapest Convention on the Contract for the Carriage of 

Goods by Inland Waterway).  

Загальна характеристика Європейської угоди про міжнародне перевезення 

небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (European Agreement Concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways). 

Загальна характеристика Міжнародної Конвенції про уніфікацію деяких правил про 

коносамент (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to 

Bills of Lading). 

Загальна характеристика Міжнародної Конвенції про уніфікацію деяких правил 

відносно обмеження відповідальності власників морських суден (International Convention 

for the Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-

Going Vessels). 

Загальна характеристика Міжнародної Конвенції з уніфікації деяких правил щодо 

накладення арешту на морські судна (International Convention for the Unification of Certain 

Rules Relating to Arrest of Sea-Going Ships).   

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення вантажів водним 

транспортом. 

Договір міжнародного перевезення вантажів водним транспортом як підстава 

виникнення правовідносин з міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 
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Принципи договорів (контрактів) міжнародного перевезення вантажів водним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Порядок укладення договорів  міжнародного перевезення вантажів водним 

транспортом. 

Порядок зміни договорів  міжнародного перевезення вантажів водним транспортом. 

Порядок припинення договорів  міжнародного перевезення вантажів водним 

транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення вантажів водним 

транспортом. 

Роль INCOTERMS у визначенні сторін договору міжнародного перевезення та виду 

транспорту, яким буде здійснюватися перевезення вантажів водним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [3, 4, 10-12, 32, 36, 37], додаткові [5, 7]. 

 

Тема 11. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 

транспортом 

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень 

вантажів повітряним транспортом.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання відносин з 

міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом.  

Загальна характеристика Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (1944 р.). 

Загальна характеристика Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних 

повітряних перевезень. (1999 р.). 

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин з міжнародного перевезення вантажів 

повітряним транспортом. 

Договір міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом як підстава 

виникнення правовідносин з міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Поняття договору міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Принципи договорів (контрактів) міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Сторони договору міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Предмет договору  міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Зміст договору  міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Форма договору  міжнародного перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Порядок укладення договорів  міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Порядок зміни договорів  міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Порядок припинення договорів  міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Відповідальність сторін договору міжнародного перевезення вантажів повітряним 

транспортом. 

Роль INCOTERMS у визначенні сторін договору міжнародного перевезення та виду 

транспорту, яким буде здійснюватися перевезення вантажів повітряним транспортом. 

Рекомендовані джерела: основні [9, 12, 13, 16, 32, 36, 37, 39, 41], додаткові [3, 4, 5, 

7]. 
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Тема 12.  Правове регулювання змішаних міжнародних перевезень вантажів 
Загальна характеристика джерел правового регулювання змішаних міжнародних 

перевезень вантажів.  

Міжнародні угоди, що містять норми, направлені на регулювання змішаних 

міжнародних перевезень вантажів.  

Загальна характеристика Конвенції Організації Об'єднаних Націй про міжнародні 

змішані перевезення вантажів (United Nations Convention on International Multimodal 

Transport of Goods). 

Джерела національного права України, що містять норми, які можуть 

застосовуватись для регулювання відносин зі змішаних міжнародних перевезень вантажів. 

Договір змішаного міжнародного перевезення вантажів як підстава виникнення 

правовідносин із змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Поняття договору змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Принципи договорів (контрактів) змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Сторони договору змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Предмет договору  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Зміст договору  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Форма договору  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Порядок укладення договорів  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Порядок зміни договорів  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Порядок припинення договорів  змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Відповідальність сторін договору змішаного міжнародного перевезення вантажів. 

Рекомендовані джерела: основні [5, 12, 32, 36, 37, 39], додаткові [5, 7]. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій  1 3 3 4 4 5 5 

2 Відвідування 
семінарських/практичних занять  

1 6 6 2 2 8 8 

3 Виконання завдань для самостійної 
роботи  

5 3 15 4 20 5 25 

4 Робота на семінарських/практичних 
заняттях  

10 6 60 2 20 8 80 

5 Виконання модульної контрольної 
роботи  

25 1 25 1 25 2 50 

6 Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю  

- - 106 - 67 - 163 

Разом 336 
Коефіцієнт 336:100 = 3,36 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

1. Міжнародні перевезення, як предмет правового регулювання. 

2. Види транспорту. 

3. Види міжнародних перевезень. 

4. Склад (структура) правовідносин з міжнародних перевезень.  
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5. Суб’єкти правовідносин з міжнародних перевезень. 

6. Об’єкти правовідносин з міжнародних перевезень. 

7. Зміст правовідносин з міжнародних перевезень. 

8. Підстави виникнення правовідносин з міжнародних перевезень. 

9. Види правового регулювання міжнародних перевезень. 

10. Міжнародно-правові Загальна характеристика джерел правового регулювання 

міжнародних перевезень. 

11. Багатосторонні міжнародні договори про міжнародні перевезення. 

12. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними 

шляхами. 

13.  Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. 

14. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу. 

15.  Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ). 

16.  Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. 

17.  Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів 

внутрішніми водними шляхами. 

18. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів. 

19. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень. 

20. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів. 

21.  Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП. 

22. Конвенція про Міжнародну морську організацію. 

23.  Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод. 

24. Двосторонні міжнародні договори про міжнародні перевезення. 

25. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про 

міжнародні комбіновані перевезення. 

26. Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою 

про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та багажу і вантажів. 

27. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про 

повітряні перевезення. 

28.   Українські національні джерела правового регулювання відносин з 

міжнародних перевезень. 

29. Способи правового регулювання міжнародних перевезень. 

30. Порядок застосування права іншої країни господарськими судами України при 

вирішенні спорів, що виникають із відносин з міжнародних перевезень. 

31. Механізм регулювання міжнародних перевезень і пов’язаних з нею відносин 

міжнародними договорами. 

32. Регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із міжнародними 

перевезеннями. 

33. Види індивідуальних правових актів, що регулюють публічно-правові відносини, 

пов’язані із міжнародними перевезеннями. 

34. Види договорів (контрактів)  про міжнародні перевезення. 

35. Загальна характеристика договорів (контрактів)  про міжнародні перевезення 

пасажирів та багажу. 

36. Загальна характеристика договорів (контрактів)  про міжнародні перевезення вантажів. 

37. Роль INCOTERMS у визначенні виду транспорту та сторін договору (контракту) 

міжнародного перевезення вантажів. 

38. Товарно-транспортні документи. 

39. Відповідальність перевізника у разі невиконання договору (контракту) 

міжнародного перевезення. 

40. Порядок вирішення спорів, що виникають із відносин з міжнародних перевезень.  
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Застосування загальнотеоретичних положень для аналізу ситуацій: 

1. Дайте визначення поняття «міжнародні перевезення».  

2. Дайте визначення поняття «правове регулювання міжнародних перевезень». 

3. Охарактеризуйте міжнародні перевезення як предмет правового регулювання. 

4. Дайте визначення понять нормативне правове регулювання міжнародних перевезень 

та індивідуальне регулювання міжнародних перевезень. 

5. Які види міжнародних перевезень ви знаєте? 

6. За якими критеріями міжнародні перевезення можна поділити на види? Які види 

міжнародних перевезень Ви можете виділити на підставі цих критеріїв? 

7. Охарактеризуйте міжнародні перевезення як міжнародні приватноправові відносини.  

8. В які публічно правові відносини вступають суб’єкти правовідносин із міжнародних 

перевезень при їх здійсненні? 

9. Розкрийте склад (структуру) правовідносин з міжнародних перевезень. 

10. Хто може бути суб’єктами правовідносин з міжнародних перевезень? 

11. Що таке ліцензування? Розкрийте механізм правового впливу ліцензування на 

міжнародні перевезення.  

12. Що є об’єктом правовідносин з міжнародних перевезень? 

13. Розкрийте зміст правовідносин з міжнародних перевезень.  

14. Що є підставами виникнення правовідносин з міжнародних перевезень? 

15. Розкрийте загальні положення про договори (контракти) міжнародного перевезення. 

16. Які види договорів (контрактів) про міжнародні перевезення ви знаєте?  

17. Хто може бути сторонами договорів (контрактів) міжнародного перевезення? 

18. Що таке INCOTERMS і яким чином вони впливають на визначення сторін договору 

(контракту) міжнародного перевезення та виду транспорту, яким буде здійснюватися 

міжнародне перевезення? 

19. Як вирішуються спори, що виникають із договорів (контрактів) про міжнародні 

перевезення? 

20. Які джерела правового регулювання міжнародних перевезень ви знаєте? 

21. Які міжнародні договори , направлені на регулювання міжнародних перевезень, ви 

знаєте? 

22. Які нормативно-правові акти України містить норми, направлені на регулювання 

міжнародних перевезень? 

23. Яким чином норми публічного (адміністративного, митного, податкового та інш.) 

права впливають на відносини з міжнародних перевезень? 

24. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу автомобільним транспортом.  

25. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та 

багажу автомобільним транспортом. 

26. Зазначте кількість сторін договору (контракту) міжнародного перевезення та їх 

основні права та обов’язки. 

27. Опишіть порядок укладення договору (контракту) міжнародного перевезення.  

28. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу залізничним транспортом.  

29. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та 

багажу залізничним транспортом. 

30. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу водним транспортом.  

31. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та 

багажу водним транспортом. 

32. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу повітряним транспортом.  
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33. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та 

багажу повітряним транспортом. 

34. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

автомобільним транспортом.  

35. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів 

автомобільним транспортом. 

36. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

залізничним транспортом.  

37. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів 

залізничним транспортом. 

38. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

водним транспортом.  

39. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів водним 

транспортом.  

40. Охарактеризуйте джерела правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

повітряним транспортом.  

41. Охарактеризуйте договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів 

повітряним транспортом. 

42. Охарактеризуйте джерела правового регулювання змішаних міжнародних перевезень 

вантажів. 

43. Охарактеризуйте договори (контракти) про змішані міжнародні перевезення вантажів. 

44. Які міжнародні організації, що мають відношення до міжнародних перевезень, ви 

знаєте? 

45. Назвіть основні документи, які складаються при міжнародному перевезенні. 

 

Критерії оцінювання  

 

Бал Критерій 

5 

Студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4 

Студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або 

не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3 

Студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2 

Студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
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Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі на 

платформі Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-ти завдань 

різного типу (по 1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового 

модуля. 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Правове регулювання міжнародних 

перевезень» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час 

виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 60.  

До середньозваженої оцінки за семестр, яка становить від 35 до 60 балів, додаються 

результати екзамену від 1 до 40, що загалом становить максимум в 100 балів. Семестровий 

контроль відбувається у вигляді тестових завдань (40 завдань різного типу, по 1 балу – за 

вірну відповідь).  

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 

1. Поняття «міжнародні перевезення»  

2. Поняття «правове регулювання міжнародних перевезень». 

3. Міжнародні перевезення як предмет правового регулювання. 

4. Механізм регулювання міжнародних перевезень і пов’язаних з нею відносин 

міжнародними договорами. 

5. Способи правового регулювання міжнародних перевезень. 

6. Порядок застосування права іншої країни господарськими судами України при 

вирішенні спорів, що виникають із відносин з міжнародних перевезень. 

7. Види правового регулювання міжнародних перевезень. 

8. Нормативне регулювання міжнародних перевезень. 

9. Індивідуальне регулювання міжнародних перевезень.  

10. Види індивідуальних правових актів, що регулюють відносини з міжнародного 

перевезення. 

11. Регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із міжнародними 

перевезеннями. 

12. Види індивідуальних правових актів, що регулюють публічно-правові відносини, 

пов’язані із міжнародними перевезеннями. 

13. Види транспорту. 

14. Види міжнародних перевезень. 

15. Склад (структура) правовідносин з міжнародних перевезень. 

16. Об’єкт правовідносин з міжнародних перевезень. 

17. Зміст правовідносин з міжнародних перевезень.  

18. Підставами виникнення правовідносин з міжнародних перевезень. 

19. Сторони договорів (контрактів) міжнародного перевезення. 

20. Поняття INCOTERMS та їх вплив на визначення сторін договору (контракту) 

міжнародного перевезення  

21. Поняття INCOTERMS та їх вплив на визначення виду транспорту, яким буде 

здійснюватися міжнародне перевезення. 

22. Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень. 

23. Міжнародні договори, направлені на регулювання міжнародних перевезень. 

24. Багатосторонні міжнародні договори про міжнародні перевезення. 
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25. Двосторонні міжнародні договори про міжнародні перевезення. 

26. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу.  

27. Базельська Конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних 

відходів та їх видаленням.  

28. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними 

шляхами.  

29. Віденська конвенція про право міжнародних договорів.  

30. Всесвітня поштова конвенція.  

31. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 

(ДОПНВ).  

32. Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми 

водними шляхами (ВОПНВ).  

33. Конвенція ООН про договори повністю або частково морського міжнародного 

перевезення вантажів.  

34. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів.  

35. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів.  

36. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.  

37. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів.   

38. Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх 

водних шляхах.  

39. Конвенція про Кодекс поведінки лінійних конференцій.  

40. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.  

41. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ).  

42. Конвенція про Міжнародну морську організацію. 

43. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію.  

44. Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод.  

45. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень.  

46. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил відносно обмеження 

відповідальності власників морських суден.  

47. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент.  

48. Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT). 

49. Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода 

INTERBUS).  

50. Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про 

спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень. 

51. Угода про міжнародний повітряний транспорт.  

52. Угода про процедури ліцензування імпорту.   

53. Двосторонні міжнародні договори про міжнародні перевезення. 

54. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про 

міжнародні комбіновані перевезення.  

55. Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про 

міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та багажу і вантажів. Угода між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення.  

56. Нормативно-правові акти України, що містять норми, направлені на регулювання 

міжнародних перевезень? 

57. Вплив норм публічного (адміністративного, митного, податкового та інш.) права на 

відносини з міжнародних перевезень? 

58. Загальна характеристика договорів (контрактів)  про міжнародні перевезення. 

59. Види договорів (контрактів)  про міжнародні перевезення. 

60. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу автомобільним транспортом.  
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61. Договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом. 

62. Сторони договору (контракту) міжнародного перевезення та їх основні права та 

обов’язки. 

63. Порядок укладення договору (контракту) міжнародного перевезення.  

64. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу залізничним транспортом.  

65. Договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та багажу залізничним 

транспортом. 

66. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу водним транспортом.  

67. Договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та багажу водним 

транспортом. 

68. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень пасажирів 

та багажу повітряним транспортом.  

69. Договори (контракти) про міжнародні перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 

70. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

автомобільним транспортом.  

71. Договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

72. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

залізничним транспортом.  

73. Договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів залізничним 

транспортом. 

74. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

водним транспортом.  

75. Договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів водним транспортом.  

76. Характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

повітряним транспортом.  

77. Договори (контракти) про міжнародні перевезення вантажів повітряним транспортом. 

78. Характеристика джерел правового регулювання змішаних міжнародних перевезень 

вантажів. 

79. Характеристика договорів (контрактів) про змішані міжнародні перевезення вантажів. 

80. Міжнародні організації, що мають відношення до міжнародних перевезень. 

81. Основні документи, які складаються при міжнародному перевезенні. 

82. Товарно-транспортні документи. 

83. Відповідальність перевізника у разі невиконання договору (контракту) міжнародного 

перевезення. 

84. Порядок вирішення спорів, що виникають із відносин з міжнародних перевезень.  

  

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно  

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно  0-59 

 
7. Навчально-методична карта дисципліни 
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Разом: 120 год. із них:  

лекції – 24 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год. модульний 

контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  
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Змістовний модуль 1. Загальні засади правового регулювання міжнародних перевезень 
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 Тема 1. 

 

(1 бал) 
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) Змістовний модуль 2. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів та 

багажу 
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Змістовний модуль 3. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів 
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 Тема 8. 

 

(1 бал) 
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Тема 11. 
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 Проміжний контроль (100 балів) 
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