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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  –  4,5 

Галузь знань 

0701 «Транспорт і 

транспортна 
інфраструктура» 

(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  

6.070101 «Транспортні 

технології (автомобіль-

ний транспорт)» 

 (шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність: 

«Організація перевезень 

і управління на транс-
порті (автомобільному)» 

та «Організація і регулю-

вання дорожнього руху» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання            – 

                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  162 

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

 

 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

 48 год.  12 год. 

Практичні, семінарські 

 32 год.  8 год. 

Лабораторні 

– год. – год. 

Самостійна робота 

 82 год.  114 год. 

Індивідуальні завдання:  

– год. 28 год. 

Вид контролю:  

екз. екз. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 97,6 

для заочної форми навчання – 14 

 
 

 

 



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – ознайомлення студентів з правовими нормами, на базі яких 

здійснюється транспортна діяльність на Україні. Особливу увагу варто 

приділити різноманітності видів транспортних засобів і договорів 

перевезення на сучасному етапі розвитку суспільства й держави.  
 
Завдання: – навчити студентів вирішувати правові задачі, які виникають у 

процесі виконання перевезень вантажів та багажу; 

– навчити юридично грамотно оформлювати транспортну документацію;  
– навчити використовувати правові норми и нормативні акти до рішення 

задач, які виникають на транспорті.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: а) порядок сертифікації послуг автомобільного транспорту;  
б) порядок проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів;  

в) порядок проведення державної реєстрації суб`єктів 

підприємницької діяльності; 
г) порядок ліцензування транспортних послуг на Україні; 

д) порядок проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів; 

є) основні вимоги до транспортних засобів, що здійснюють 

міжнародні автомобільні перевезення;  
ж) типові форми єдиної первинної транспортної документації; 
з) порядок пред'явлення й розгляд претензій і позовів; 

вміти: а) складати договори автомобільного перевезення вантажів, пасажирів 

багажу і пошти та  транспортно-експедиційного  обслуговування; 
б) складати договір міжнародних перевезень вантажів; 

в) оформлювати претензії та позови. 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Регулювання діяльності автомобільного транспорту 

 
Тема 1. Предмет і система транспортного права. 

     

Тема 2. Транспортно-правові норми.  

 
Тема 3.  Державне управління транспортом. 

 

Тема 4. Правове положення транспортних підприємств. 
 

Тема 5. Підприємницька діяльність на транспорті. 

 

Тема 6. Ліцензування на автомобільному транспорті. 
 

Змістовий модуль 2.   Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому 

сполученні 
 

Тема 1. Договір автомобільного перевезення вантажів. 

     

Тема 2. Транспортна документація  для перевезення вантажів автомобільним 
транспортом. 

 

Тема 3.  Договір перевезення пасажирів і багажу. 
 

Тема 4. Договір перевезення пошти. 

 

Змістовий модуль 3. Регулювання змішаних перевезень 
 

Тема 1. Договір перевезення в прямому змішаному сполученні. 

 
Тема 2. Регулювання транспортно-експедиторської діяльності. 

 

Змістовий модуль 4. Регулювання діяльності транспорту у міжнародному 

сполученні  
 

Тема 1. Регулювання діяльності транспорту в міжнародному сполученні. 

 

Змістовий модуль 5. Складання і розгляд актів, претензій і позовів 
 

Тема 1. Пред'явлення й розгляд претензій і позовів. 

 
 

 



 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього 

у тому числі 

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 

Змістовий модуль 1. Регулювання діяльності автомобільного транспорту 

Тема 1. Предмет і 

система транспорт-

ного права 

5 2 – – – 3 11 1 – – 2 8 

Тема 2.Транспортно-

правові норми 
10 4 – – – 6 11 1 – – 2 8 

Тема 3.  Державне 

управління 

транспортом 

9 2 4 – – 3 6,5 0,5 – – 2 4 

Тема 4. Правове 

положення транс-

портних підприємств 

14 4 4 – – 6 11 1 – – 2 8 

Тема 5. Підприєм-

ницька діяльність на 

транспорті 

14 4 4 – – 6 11 1 – – 2 8 

Тема 6. Ліцензування 

на автомобільному 

транспорті 

12 4 4 – – 4 15 1 2 – 2 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
64 20 16 – – 28 65,5 5,5 2 – 12 46 

Усього годин 64 20 16 – – 28 65,5 5,5 2 – 12 46 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому сполученні  

Тема 1. Договір 

автомобільного 

перевезення 

вантажів 

20 4 6 – – 10 21 1 4 – 2 14 

Тема 2. Транспортна 

документація  для 

перевезення 

вантажів 

автомобільним 

транспортом 

6 2 – – – 4 8,5 0,5 – – 2 6 

Тема 3.  Договір 

перевезення 

пасажирів і багажу 

6 2 – – – 4 8,5 0,5 – – 2 6 

Тема 4. Договір 

перевезення пошти 
6 2 – – – 4 8,5 0,5 – – 2 6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
38 10 6 – – 22 46,5 2,5 4 – 8 32 

 

 



 

  

Продовження таблиці 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 3. Регулювання змішаних перевезень 

Тема 1. Договір 

перевезення в 

прямому змішаному 

сполученні 

3 2  – – 4 13 1 – – 2 10 

Тема 2. Регулювання 

транспортно-експе-

диторської діяльнос-

ті 

8 4 2 – – 8 12 1 – – 2 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 
20 6 2 – – 12 25 2 – – 4 19 

Змістовий модуль 4. Регулювання діяльності транспорту у міжнародному сполученні  

Тема 1. Регулювання 

діяльності транспор-

ту в міжнародному 

сполученні 

20 6 4 – – 10 10 1 – – 2 7 

Разом за змістовим 

модулем 3 
20 6 4 – – 10 10 1 – – 2 7 

Змістовий модуль 5. Складання і розгляд актів, претензій і позовів  

Тема 1. Пред'явлен-

ня й розгляд претен-

зій і позовів 

20 6 4 – – 10 15 1 2 – 2 10 

Разом за змістовим 

модулем 4 
20 6 4 – – 10 15 1 2 – 2 10 

Усього годин  98 28 16 – – 54 96,5 6,5 6 – 16 80 

ІНДЗ   – –  –   – – –  

Усього годин за 

дисципліною 
162 48 32 – – 82 162 12 8 – 28 

11

4 

 

5. Теми семінарських занять (не передбачено) 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 2 3 

1 Тема 1. Управління транспортом і правоздатність автотранспортних 

підприємств 
4 

2 Тема 2. Сертифікація послуг автомобільного транспорту 4 

3 Тема 3. Підприємницька діяльність на транспорті 4 

4 Тема 4. Ліцензування на транспорті 4 



 

  

Продовження таблиці 

 
1 2 3 

5 Тема 5. Договір автомобільного перевезення вантажів  6 

6 Тема 5. Правове регулювання транспортно-експедиторської діяльності 

підприємств 
2 

7 Тема 6. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень  4 

8 Тема 8. Пред’явлення і розгляд позовів  4 

 Усього 32 

 

7. Теми лабораторних занять (не передбачино) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи – засвоєння студентом навчального матеріалу, що 
надається на лекціях та у рекомендованій навчально-методичній літературі, а 

також вивчення наукової та періодичної фахової літератури.  

В наслідку самостійної роботи студенти повинні вміти: 
– користуватись навчально-методичною, науковою та періодичною 

літературою; 

– працювати з   нормативними актами, договорами, рекомендаціями, 

інструкціями та іншими нормативними документами. 
       Самостійна робота студентів денної форми навчання складається з 

самостійної проробки лекційного матеріалу при підготовці до практичних і 

лекційних занять, ознайомлення з періодичною фаховою літературою та 
нормативною документацією.  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання, крім цього, 

складається з виконанням  одного індивідуального завдання (контрольної роботи).  

Обсяг самостійної роботи наведено у структурі навчальної дисципліни 
(розділ 4). 

 

Перелік  питань до І модульно-рейтингового контролю знань студентів 

 
1. Поняття та предмет транспортного права України. 

2. Система транспортного права. 

3. Правове регулювання транспортного процесу.  
4.  Поняття правової норми. 

5.  Структура правової норми транспортного права.  



 

  

6. Класифікація правових норм за функціональними напрямками та 

предмету регулювання. 

7. Класифікація правових норм залежно від характеру приписання та 

границь дій. 
8. Способи викладу норми у статті та їх характеристика. 

9. Джерела транспортного права. 

10. Поняття й ознаки транспортних правовідносин. 

11. Структура транспортних правовідносин. 
12. Класифікація транспортних правовідносин за характером юридичних 

зв'язків між сторонами цих відносин. 

13. Задачі державного управління на транспорті. 
14. Відносини підприємств транспорту загального користування з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади. 

15. Автомобільний транспорт і його склад. 

16. Правоздатність автотранспортних підприємств. 
17. Права та обов’язки автотранспортних підприємств. 

18. Порядок здійснення державного контролю територіальними органами 

центрального органа виконавчої влади в області транспорту. 
19. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту. 

20. Вимоги до транспортних засобів автомобільного транспорту. 

21. Поняття, мета і завдання сертифікації. 

22. Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту. 
23. Порядок сертифікації послуг. 

24. Сертифікація транспортних засобів.  

25. Порядок проведення сертифікації нових дорожніх транспортних 
засобів. 

26. Порядок проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів, які 

були у використанні. 

27. Підприємництво в Україні. 
28. Поняття державної реєстрації підприємців. 

29. Порядок проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-

підприємців. 
30. Державна реєстрація юридичних осіб-підприємців. 

31. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної 

особи.  

32. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців. 
33. Умови припинення державної реєстрації підприємницької діяльності 

юридичної особи. 

34. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

юридичної особи. 
35. Умови припинення державної реєстрації підприємницької діяльності 

фізичної особи. 

36. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи. 



 

  

37. Фактори, що обумовлюють необхідність ліцензування на   

автомобільному транспорті. 

38. Задача ліцензування на автомобільному транспорті.  

39. Ліцензування транспортних послуг. 
40. Порядок видачі ліцензій суб'єктам  господарської діяльності. 

41. Необхідний перелік документів для видачі ліцензій суб'єктам  

господарської діяльності. 

42. Переоформлення ліцензій.  
43. Підстави для анулювання ліцензії. 

44. Ліцензійна картка для виконання  ліцензійних умов.  

45. Переоформлення та анулювання ліцензійних карток. 
46. Основні поняття договору лізингу. 

47. Умови договору лізингу. 

48. Поняття орендних відносин. 

49. Договір оренди і його структура. 
50. Відмінність оренди від лізингу. 

 

Перелік  питань до ІІ модульно-рейтингового контролю знань студентів 
 

1. Загальне поняття договору на автомобільне перевезення вантажів.  

2. Юридичне значення договору на автомобільне перевезення вантажів. 

3. Види договорів на автомобільне перевезення вантажів. Форма 
договору. 

4. Поняття довгострокового договору на автомобільні перевезення 

вантажів. 
5. Значення довгострокового договору на автомобільні перевезення 

вантажів. 

6. Порядок укладання довгострокового договору на автомобільні 

перевезення вантажів. 
7. Заявка й її правове значення. 

8. Поняття разового договору на перевезення вантажів. 

9. Укладання разового договору на перевезення вантажів. 
10.  Поняття і зміст договору автомобільного перевезення конкретного 

вантажу. 

11. Правила укладення договорів автомобільного перевезення конкретного 

вантажу та його форма. 
12. Типові форми єдиної первинної транспортної документації й їхнє 

застосування. 

13. Етапи заповнення подорожніх листів типової форм № 1. 

14. Етапи заповнення подорожніх листів типової форм № 2. 
15. Етапи заповнення товарно-транспортної накладної типової форми N 1-

ТН. 

16.  Етапи заповнення талона замовника типової форми N 1-ТЗ. 
17. Види послуг, які надаються під час перевезення пасажирів.  



 

  

18. Документи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

загального користування. 

19. Особливості договору про перевезення пасажира автомобільним 

транспортом. 
20. Основні права та обов’язки пасажира. 

21. Основні права та обов’язки пасажирського перевізника. 

22. Основні права та обов’язки водія автобуса. 

23. Організація перевезення пошти. 
24. Особливості організації використання автомобілів  працівниками 

підприємств поштового зв'язку. 

25. Порядок укладання договорів на перевезення пошти автотранспортом. 
26. Порядок розрахунків за автоперевезення пошти. 

27. Права та обов'язки автотранспортних підприємств при перевезенні 

пошти. 

28. Права та обов'язки підприємств поштового зв'язку при перевезенні 
пошти. 

29. Відповідальність автотранспортних підприємств і підприємств 

поштового зв'язку при перевезенні пошти. 
30. Поняття організації перевезень вантажів у прямому змішаному 

сполученні. 

31. Особливості організації перевезень вантажів у прямому змішаному 

сполученні. 
32. Порядок реалізації вантажів, що знаходяться в морських торговельних 

портах понад установлені терміни. 

33. Взаємини транспортних підприємств при передачі вантажу з одного 
виду транспорту на іншій. 

34. Взаємна відповідальність транспортних підприємств при перевезеннях 

у змішаному сполученні. 

35. Загальна характеристика діяльності транспортних експедиторів. 
36. Державне регулювання транспортно-експедиторської діяльності. 

37. Види транспортно-експедиторських послуг. 

38. Договір про транспортно-експедиторську діяльність і його виконання. 
39. Права експедитора і клієнта. 

40. Обов'язки експедитора, клієнта та їх відповідальність. 

41. Довгострокові договори між ТЕП і АТП. 

42. Регламентація міжнародних автомобільних перевезень у Європі. 
43. Регламентація міжнародних автомобільних перевезень в Україні. 

44. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення. 

45. Договір міжнародного перевезення вантажів. 

46. Права та обов'язки сторін при міжнародному перевезенні вантажу. 
47. Відповідальність сторін за договором міжнародного автомобільного 

перевезення вантажів. 

48. Вимоги до міжнародного перевізника. 
49. Документація при виконанні міжнародних перевезень. 



 

  

50.  Вимоги до водіїв і автотранспортних засобів при міжнародних 

перевезеннях. 

51.  Організація транспортного контролю міжнародних автомобільних 

перевезень. Відповідальність міжнародного перевізника.  
52.  Поняття і значення позовної давнини. 

53.  Види термінів позовної давнини і порядок їх зчислення. 

54.  Перебіг терміну позовної давнини і пред'явлення позову.  

55.  Розгляд спорів у судах. 
 

 Перелік питань до екзамену 
 

 До семестрового контролю-іспиту винесені питання І і ІІ модульно-

рейтингового контролю знань. 
 

9. Індивідуальні завдання 

 

У процесі виконання одного індивідуального завдання (контрольної роботи) 

студенти заочної форми навчання повинні показати вміння аналізувати конкретні 

правові взаємини, що виникають під час перевезення вантажів, пасажирів та 
пошти, вирішувати правові ситуації, а також складати правову документацію для 

виконання перевезень. 

Виконання контрольної роботи є творчими процесами, що дозволяє: 

– закріпити теоретичний матеріал, використовуючи його при аналізі 
конкретних сучасних транспортних правовідносин під час перевезення вантажів, 

пасажирів та пошти; 

– навчити студентів вирішувати правові завдання, що виникають у процесі 
виконання перевезень вантажів, пасажирів та пошти; 

– надати студентам навички юридично грамотно складати документацію, 

пов'язану з перевезенням вантажів, пасажирів та пошти; 

– навчити студентів творчо використовувати правові норми й нормативні  
акти при виконанні контрольної роботи. 

Перш ніж приступати до виконання контрольної роботи, студенту 

необхідно вивчити матеріал з дисципліни «Транспортне право». Потім, маючи 
досить чітке подання про розділи дисципліни й після знайомства з кожним 

поставленим у завданні питанням, необхідно вивчити спеціальну літературу. Це 

дозволить дати відповіді на поставлені питання й виконати практичні завдання у 

контрольній роботі. 
  

10. Методи навчання 

                                                                    
Методами навчання студентів дисципліни «Транспортне право» є проведення 

лекцій та  практичних занять.  

На лекціях  викладач усно викладає основні теоретичні положення, аналізує і 

узагальнює їх, а студенти сприймають і обдумують навчальний матеріал. Задачі 

проведення лекцій – показати яким чином будуються правові відношення 



 

  

між учасниками транспортного процесу і на підставі яких нормативних актів 

забезпечується перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, 

сертифікації послуг автомобільного транспорту та дорожніх транспортних 

засобів, здійснюється підприємницька діяльність.  

В результаті вивчення лекційного матеріалу студенти повинні знати: 
– порядок сертифікації послуг автомобільного транспорту; 

– порядок проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів; 
– порядок проведення державної реєстрації  суб`єктів підприємницької 

діяльності; 

– порядок ліцензування транспортних послуг на Україні; 

– порядок проведення сертифікації ДТЗ; 
– основні вимоги до транспортних засобів, що здійснюють міжнародні 

автомобільні перевезення;  

– типові форми єдиної первинної транспортної документації;  

– порядок пред'явлення й розгляд претензій і позовів. 
На практичних заняттях робота студентів спрямована на використання 

набутих знань у лекційному курсі для розв'язання практичних завдань, виконуючи 

конкретні завдання відповідно запропонованої теми. Задачі практичних занять – 

навчити студентів вирішувати правові питання, які виникають у процесі 
виконання перевезень вантажів, пасажирів та пошти, юридично грамотно 

оформлювати транспортну документацію та використовувати правові норми та 

нормативні акти до вирішення таких питань.  
 Зі студентами передбачене проведення щотижневих консультацій, а для 

студентів заочної форми навчання ще і додаткові  індивідуальні консультації, які 

проводяться згідно за графіком, визначеним кафедрою. 

 
11. Методи контролю 

 

Основні контрольні заходи: 

– поточний контроль; 

– модульно-рейтинговий контроль; 

– підсумковий (семестровий) контроль – екзамен. 
 

Поточний контроль здійснюється на лекційних заняттях у вигляді  

контрольного опитування і на практичних заняттях шляхом перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу підготовленості  студентів до конкретної практичної 

роботи та захисту робіт. 

Модульно-рейтинговий  контроль здійснюється для студентів денної форми 

навчання у вигляді письмового опитування у два етапи: перший – на восьмому 
тижні навчання; другий – на шістнадцятому тижні навчання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді семестрового екзамену.  

Семестровий екзамен передбачає контроль засвоєння студентами 

теоретичного та практичного матеріалу за семестр. 



 

  

Студент допускається до семестрового контролю після одержання 

позитивного результату з контрольного опитування та виконання усіх практичних 

робіт. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та EСTS 

 

Національна шкала Рейтингова шкала Шкала ECTS 

З
ад

о
в
іл

ь
н

і 

о
ц

ін
к
и

 

Відмінно Зараховано 17 балів і вище A 

Добре Зараховано 15,25÷16,99 балів B 

Добре Зараховано 13,50÷15,24 балів C 

Задовільно Зараховано 11,75÷13,49 балів D 

Задовільно Зараховано 10,0÷11,74 балів E 

Незадовільно Незараховано 5,0÷9,99 балів FX 

Незадовільно Незараховано 0,0÷4,99 балів F 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 
«Транспортне право» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 

технології (автомобільний транспорт)» спеціальностей «Організація перевезень і 

управління на транспорті (автомобільному)» та «Організація і регулювання 

дорожнього руху» частина 1 / Укладачі: А. В. Куниця, М. С. Виноградов, Н. О. 
Селезньова, С. Ю. Попов. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 

2012. – 1 електрон. опт диск (CD-R); 12 см. – систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; 

WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану. 
2. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Транспортне право» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 

технології (автомобільний транспорт)» спеціальностей «Організація перевезень і 

управління на транспорті (автомобільному)» та «Організація і регулювання 
дорожнього руху» частина 2 / Укладачі: А. В. Куниця, М. С. Виноградов, Н. О. 

Селезньова, С. Ю. Попов. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 

2012. – 1 електрон. опт диск (CD-R); 12 см. – систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; 
WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни  

«Транспортне право» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» спеціальностей 
«Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» та 

«Організація і регулювання дорожнього руху») [Електронний ресурс] / Укладачі: 

А.В. Куниця, М.С. Виноградов. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» 
АДІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 

32 RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану. 

 

 



 

  

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Транспортне право України: [навчальний посібник] / Е. Ф. Демський, В. 
К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В. Мілашевич. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 

с. 

2.  Быков А.Г., Основы автотранспортного права./ А. Г. Быков, 
Д. И. Половинчик. – М.: Юрид. лит., 1986. – 336 с. 

3.  Сунцов В. В. Транспортное право Украины / Сунцов В. В. – Х.: 

Фирма «Консум», 1998. – 495 с. 
 

Допоміжна 

1. Закон України «Про транспорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=232%2F94-%E2%F0 

2. Положення «Про Міністерство інфраструктури України» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=581%2F2011 

3. Закон України «Про автомобільний транспорт» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2344-14 

4. Закон України «Про підприємства в Україні» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12 

5. Закон України "Про підприємництво" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
http://tourlib.net/zakon/pro_pidpr.htm 

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15 
7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14 
8. Закон України  «Про оренду» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12 

9. Закон України «Про фінансовий лізинг» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=723%2F97-%E2%F0 

10. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0128-98 
11. Статут автомобільного транспорту УРСР [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=401-69-%EF 
12. Інструкція  про порядок виготовлення, зберігання, застосування 

єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=232%2F94-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=581%2F2011
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2344-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=887-12
http://tourlib.net/zakon/pro_pidpr.htm
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автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0483-96 

13. Правила перевезення пошти автомобільним транспортом 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0195-97 

14. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436-15 

15. Закон України  «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1955-15 

16. Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах 

(КДПВ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mintrans.gov.ua/uk/dfg345dfgh6457/821.html 
17. Закон України  «Про господарські суди» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1142-12 
18. Закон України  «Про третейські суди» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15 
  
 

15. Інформаційні ресурси 
 

http://www.nau.dp.ua/ – Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 
http://www.kmu.gov.ua/  – Урядовий портал. 

http://zakon.rada.gov.ua/ – Закони України. 
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