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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Транспортне право» 

 

Спеціальність: 275 «Транспортні 

технології (на повітряному транспорті)» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр 

осінній/ весняний 

Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська/англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення  є правове регулювання транспортних відносин та 

транспортної діяльності, зокрема, у сфері авіаційного, космічного, 

водного, залізничного, автомобільного, міського електричного, 

трубопровідного транспорту. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Транспортне право” є 

вивчення норм і принципів національного законодавства та 

міжнародно-правових  актів, що регулюють діяльність транспортної 

галузі, а також оволодіння студентами сукупністю знань в обсязі 

правового регулювання діяльності окремих видів транспорту.  

Чому можна 

навчитися 

(результати навчання) 

Знати поняття, норми, принципи та джерела національного та 

міжнародного транспортного права; 

визначати суб’єктів транспортних правовідносин; систему 

державних органів України, їх значення в регулюванні відносин, що 

складаються при використанні різних видів транспорту та шляхів 

сполучень; 

знати програмні нормативно-правові акти, що передбачають 

перспективи розвитку різних видів транспорту;  

оцінювати відповідність принципів і норм національного 

законодавства принципам і нормам міжнародних угод, що регулюють 

транспортну діяльність;  

у випадку практичної необхідності самостійно знайти необхідні 

правові джерела, що регулюють діяльність різних видів транспорту та 

засвоїти їх, проводити юридичний аналіз конкретних обставин, що 

виникають під час використання різних видів транспорту 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

1)Знати поняття, норми, принципи та джерела національного та 

міжнародного транспортного права, визначати суб’єктів транспортних 

правовідносин; 

2)програмні нормативно-правові акти, що передбачають перспективи 

розвитку різних видів транспорту; 

3)оцінювати відповідність принципів і норм національного 

транспортного законодавства принципам нормам міжнародних угод, що 

регулюють транспортну діяльність; 

4)знаходити та використовувати на практиці необхідні правові джерела, 

що регулюють діяльність різних видів транспорту; 

5)проводити юридичний аналіз конкретних обставин, що виникають під 

час використання різних видів транспорту. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Тема 1. Загальні правові основи діяльності транспорту 

Тема 2. Суб’єкти транспортного права 

Тема 3. Правове регулювання майнових відносин на транспорті 

Тема 4. Правове регулювання діяльності автомобільного транспорту  

Тема 5. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту  

Тема 6. Правове регулювання діяльності водного транспорту  

Тема 7. Правове регулювання діяльності міського електричного 

транспорту  

Тема 8. Правове регулювання діяльності повітряного транспорту 

(авіаційна діяльність) 

 Тема 9. Правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту  

 Тема 10. Правове регулювання діяльності космічного транспорту  

Види занять: 15 год. -лекції, 15 год.- практичні, 60 год. - самостійна 

робота 

Методи навчання: навчальна дискусія, мозковий штурм, ситуаційний 

аналіз, метод роботи в малих групах, використання судових трансляцій. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Транспортне право»  передбачає попереднє 

засвоєння фахових знань з дисципліни «Загальний курс транспорту», 

«Основи транспортних процесів і систем» 

Пореквізити Отримані з дисципліни знання можуть бути використані для вичення 

курсів  «Транспортне право Європейського Союзу», «Правове 

регулювання міжнародних транспортних перевезень», «Організація та 

технологія мультимодальних перевезень», «Міжнародна транспортно-

логістична система» тощо. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - 

Київ : Компринт, 2015. - 368 с. 

2. Транспортне право України: навчальний посібник/за заг. ред. 

Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко. Київ:КНТ,2014.184 с. 

3. Транспортне право [Текст] : слов. термінів і визначень / [уклад. 

Трембіцький А. М.]. - Хмельницький : ІРД, 2016. - 131 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40417 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40968 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24340 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18665 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, кафедра господарського, 

повітряного і космічного права, НАУ, корп..1, к.1450. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, тестування 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) 

 

ПОЛІЩУК ІННА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

E-mail: inna.polishchuk@npp.nau.edu.ua 

Тел.:  0509105164 

Робоче місце: 1.450 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовами 

Лінк на дисципліну  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40417
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40968
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24340
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18665


 


