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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Немає жодної держави у світі, у законодавстві якої не були б закріплені
певною мірою норми транспортного права. Звісно, держави зацікавлені в
ефективному регулюванні не тільки внутрішніх транспортних перевезень,
а й міжнародних. Характерна риса правового регулювання у сфері
міжнародних перевезень полягає в тому, що основні питання перевезень
вирішуються в міжнародних угодах (транспортних конвенціях), що
містять уніфіковані норми, які однозначно визначають умови
міжнародних перевезень вантажів і пасажирів.
Нині вони є основним джерелом правового регулювання міжнародних
перевезень вантажів, пасажирів і їх багажу. За відсутності однакових
матеріально-правових
норм
суб’єкти
транспортних
відносин
звертаються до норм національного права згідно з колізійними нормами
транспортних конвенцій чи національного законодавства.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “ Правове
регулювання міжнародних транспортних перевезень ”:
• поглибити теоретичні знання з дисципліни;
• засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати
самостійність як особистісну рису та важливу професійну
якість;
• навчитись опрацьовувати та аналізувати рекомендовану літературу;
• навчитися застосовувати здобуті знання на практиці;
• сформувати вміння щодо виконання наукових досліджень із
проблем пошуку, опрацювання, передавання та отримання інформації
на міжнародному рівні;
• поглибити знання в галузі міжнародного публічного та приватного
права,
правового
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності;
• навчитись аналізувати універсальні та регіональні міжнародно- правові
акти в галузі регулювання міжнародних перевезень;
• сформувати аналітичне мислення;
• навчитися виявляти новели в теорії та практиці міжнародно-правової і
національної
регламентації
сфери
міжнародних
перевезень;
• сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку
правового регулювання міжнародних перевезень на національному та
міжнародному рівнях.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Правове
регулювання міжнародних транспортних перевезень”:
• засвоєння та поглиблення знань з дисципліни;
• формування вмінь і навичок аналізу універсальних і регіональних
міжнародно-правових актів у галузі регулювання міжнародних

перевезень;
• засвоєння вмінь щодо виконання наукових досліджень із проблем
правового регулювання міжнародних перевезень на національному та
міжнародному рівнях;
• закріплення та систематизація здобутих теоретичних знань, їх
застосування при виконанні практичних завдань і творчих робіт,
а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.
Самостійна робота студентів забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни (підручник, навчальні та методичні посібники, методичні
матеріали для самостійної роботи студентів, конспект лекцій,
практикум та ін.).

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ»
Змістовий модуль І. Поняття та правова регламентація
міжнародних транспортних перевезень
Тема 1. Поняття та система міжнародних перевезень
1. Історія розвитку міжнародних транспортних перевезень.
2. Транспортна система України.
3. Загальна характеристика правових засад дорожнього руху в Україні.
4. Загальна характеристика системи трубопровідного транспорту
України.
5. Система державних органів України з регулювання транспортної
системи.
Питання для самоконтролю
1. Що означає термін “транскордонне перевезення”?
2. Що означає термін “заінтересовані держави”?
3. Етапи розвитку міжнародних перевезень.
4. Які міжнародні організації займаються регулюванням міжнародних
перевезень?
5. Складові транспортної системи України.
6. Скільки залізниць здійснюють перевезення в Україні?
7. Скільки
пріоритетних міжнародних транспортних коридорів
проходить Україною?
8. Який орган безпосередньо управляє підрозділами авіаційного
транспорту?
Теми рефератів
1. Міжнародні транспортні перевезення в середні віки.
2. Міжнародні транспортні перевезення в новий час.
3. Розвиток міжнародних авіаційних перевезень в Україні.
4. Транспортна система України.
Література [17; 18; 62-67; 69-71; 85]
Тема 2. Міжнародне транспортне право: поняття, функції, джерела,
суб’єкти. Правове регулювання транспортних перевезень в Україні
1. Співвідношення міжнародного та національного права при регулюванні
міжнародних перевезень.
2. Основні напрями діяльності Групи експертів Комітету з внутрішнього
транспорту — СЕК ООН.
3. Система транспортного права та система транспортного законодавства
України.

4.
5.
6.
7.

Джерела правового регулювання авіаційних перевезень в Україні.
Джерела правового регулювання залізничних перевезень в Україні.
Джерела правового регулювання морських перевезень в Україні.
Джерела правового регулювання автомобільних перевезень в
Україні.
Питання для самоконтролю
1. Характерні риси правового регулювання міжнародних перевезень.
2. Визначення предмета міжнародного транспортного права.
3. Суб’єкти міжнародного транспортного права.
4. Основні положення Закону України “Про транспорт” від
10 листопада 1994 р. № 232.
5. Якими нормативними актами регулюються морські перевезення в
Україні?
Теми рефератів
1. Історія виникнення та розвитку міжнародного транспортного
права.
2. Група експертів Комітету з внутрішнього транспорту — СЕК
ООН.
Література [1-88]
Тема 3. Міжнародні залізничні перевезення
1. Положення Угоди про міжнародне пасажирське сполучення
(УМПС) 1950 р.
2. Положення
Угоди
про
міжнародне
вантажне
сполучення
(УМВС) 1951 р.
3. Положення Конвенції про міжнародні залізничні перевезення
(КОТІФ) 1980 р.
4. Основні положення Угоди про міжнародні залізничні перевезення 1980
р.
5. Міжнародно-правові акти, що регулюють залізничні перевезення в
межах СНД.
6. Двосторонні міжнародні договори України у сфері залізничного
сполучення.
Питання для самоконтролю
1. Що означає термін “міжнародні залізничні перевезення”?
2. Межі відповідальності перевізника, встановлені Угодою про
міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950 р.
3. Межі відповідальності перевізника, передбачені Угодою про
міжнародні залізничні перевезення 1980 р.
4. Строки доставки, передбачені КОТІФ.
5. Строки позовної давності, встановлені Угодою про міжнародні
залізничні перевезення 1980 р.

6. Міжнародно-правові акти, що регулюють залізничні перевезення в
межах СНД.
7. Загальна характеристика положень Інструкції з актово-претензійної
роботи на залізницях держав — учасниць Співдружності,
Республік Латвійської, Литовської та Естонської, затвердженої
1994 р.
8. В яких міжнародних договорах про залізничні перевезення бере
участь Україна?
Теми рефератів
1. Європейська конференція з пасажирських тарифів (ЄПК).
2. Європейський Союз із залізничних перевезень західноєвропейських
країн.
3. Загальна характеристика Конвенції про міжнародні залізничні
перевезення (КОТІФ) 1980 р.
Література [10; 12; 18-24; 62; 66-69; 71; 76; 85]
Тема 4. Міжнародні автомобільні перевезення
1. Основні положення Конвенції про шляховий рух (у редакції
1968 р.).
2. Основні положення Угоди про міжнародні перевезення харчових
продуктів, що швидко псуються, і спеціальні транспортні
засоби, призначені для цих перевезень 1970 р.
3. Основні положення Угоди про загальні умови виконання міжнародних
пасажирських перевезень автобусами 1970 р.
4. Основні положення Митної конвенції про перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 р.
5. Основні
положення
Конвенції
про
договір
міжнародного
автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП) (Женева)
1973 р.
6. Основні положення Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення
пасажирів і багажу 1997 р.
7. Загальна характеристика положень двосторонніх договорів України у
сфері міжнародних автомобільних перевезень.
Питання для самоконтролю
1. Основні міжнародні акти у сфері міжнародних автомобільних
перевезень.
2. Межі відповідальності перевізника, встановлені Угодою про загальні
умови
виконання
міжнародних
пасажирських
перевезень
автобусами 1970 р.
3. Строки доставки продуктів, передбачені Угодою про міжнародні
перевезення харчових продуктів, що швидко псуються, і

спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень
1970 р.
4. Яка оплата за автомобільні перевезення передбачена Конвенцією про
договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу
1973 р.?
5. Які межі відповідальності перевізника встановлені Конвенцією
про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і
багажу 1973 р.?
6. Права та обов’язки перевізника, передбачені Конвенцією про
міжнародні
автомобільні
перевезення
пасажирів
і
багажу
1997 р.?
7. Обов’язки гарантійних об’єднань, що видають книжки МДП,
передбачені Митною конвенцією про перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 р.
8. В яких міжнародних договорах про автомобільні перевезення
бере участь Україна?
Теми рефератів
1. Міжнародна автодорожна федерація.
2. Міжнародна автомобільна федерація.
3. Міжнародний союз водіїв вантажівок далекого прямування і
відповідних транспортних засобів.
Література [12; 17; 25-36; 62; 66-69; 71; 77; 79; 85]
Тема 5. Міжнародні повітряні перевезення
1. Основні положення Конвенції для уніфікації деяких правил,
що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р., та
їх відмінність від положень Конвенції для уніфікації деяких
правил міжнародних повітряних перевезень 1999 р.
2. Основні
положення
Чиказької
конвенції
про
міжнародні
повітряні перевезення 1944 р.
3. Основні положення Конвенції про правопорушення та деякі
інші дії, скоєні на борту повітряного судна 1963 р.
4. Загальна характеристика положень двосторонніх договорів України у
сфері міжнародних авіаперевезень.
Питання для самоконтролю
1. Міжнародні нормативні акти, прийняті в межах ІКАО.
2. Яка сума компенсації передбачена Конвенцією 1929 р. за заподіяння
шкоди
(смерті)
пасажиру
з
вини
перевізника
і
якою
мірою вона відрізняється від встановленої для аналогічних випадків
Конвенцією 1999 р.?
3. В яких випадках згідно з Чиказькою конвенцією про міжнародні
повітряні перевезення 1944 р. повітряне судно може здійснювати
польоти на територію держави або транзитні безпосадочні

польоти без необхідності отримання попереднього дозволу?
4. В яких випадках командир повітряного судна може застосовувати
необхідні заходи попередження чи припинення правопорушення згідно
з
Конвенцією
про
правопорушення
та
деякі
інші
дії, скоєні на борту повітряного судна 1963 р.?
5. Коли судно вважається таким, що перебуває “в польоті”, згідно
з Конвенцією 1963 р.?
Теми рефератів
1. Діяльність ІКАО із забезпечення безпеки повітряних перевезень.
2. Арабська рада цивільної авіації.
3. Асоціація африканських авіакомпаній.
4. Асоціація авіакомпаній Європейського співтовариства.
5. Асоціація далекосхідних авіакомпаній.
Література [4; 38-46; 62; 66-69; 71; 80-85]
Тема 6. Міжнародні водні перевезення
1. Основні положення Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких
правил про коносамент 1924 р.
2. Основні
положення
Конвенції
про
транзитну
торгівлю
внутрішньоконтинентальних держав 1965 р.
3. Основні положення Конвенції про договір міжнародного перевезення
пасажирів і багажу внутрішніми водними шляхами (КППВ) 1976 р.
4. Основні положення Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 р.
5. Основні положення Міжнародної конвенції про морські застави та
іпотеки 1993 р.
6. Основні положення Будапештської конвенції про договір перевезення
вантажів
внутрішніми
водними
шляхами
(КПГВ)
2001 р.
Питання для самоконтролю
1. Яка сума, що підлягає відшкодуванню за збитки, завдані вантажу,
повинна нараховуватись згідно з Міжнародною конвенцією
про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р.?
2. Які дані згідно з Конвенцією 1924 р. повинен обов’язково містити
коносамент, виданий відправнику?
3. Які вісім принципів встановлені Конвенцією про транзитну
торгівлю внутрішньоконтинентальних держав 1965 р.?
4. До судів яких країн може звернутися позивач у разі виникнення спору
відповідно до Конвенції про договір міжнародного перевезення
пасажирів
і
багажу
внутрішніми
водними
шляхами
(КППВ) 1976 р.?
5. Як необхідно діяти з багажам, якщо його не затребували після
прибуття судна, відповідно до Конвенції про договір міжнародного

перевезення
пасажирів
і
багажу
внутрішніми
водними
шляхами (КППВ) 1976 р.?
6. Які обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування капітанів і
старших помічників капітанів суден валовою місткіст200 реєстрових
тонн і більше встановлені Міжнародною конвенцією про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 р.?
7. Які вимоги до повідомлення про примусовий продаж висуває
Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 р.?
8. В яких випадках відповідно до Будапештської конвенції 2001 р.
перевізник може перевантажувати вантаж цілком або частково
на інше судно чи інший тип судна без згоди вантажовідправника, якщо
обумовлено,
що
перевезення
повинно
здійснюватися
на певному судні чи типі судна?
Теми рефератів
1. Діяльність Міжнародної морської організації (ІМО).
2. Діяльність
Балтійської
і
міжнародної
морської
організації
(БІМКО).
3. Міжнародний морський комітет (ММК).
4. Міжнародна палата судноплавства (МПС).
5. Асоціація латиноамериканських судновласників (АЛАМАР).
6. Міжнародна асоціація незалежних власників танкерів (ИНТЕРТАНКО).
7. Діяльність Дунайської комісії та Центральної комісії судноплавства
Рейном.
Література [3; 47-52; 62-64; 66-71; 85; 86]
Змістовий модуль II. Перевезення небезпечних вантажів
і транспортна документація
Тема 7. Змішані перевезення. Перевезення небезпечних вантажів
1. Проформи документів змішаного перевезення БІМКО, МТП,
ФІАТА.
2. Положення Конвенції про цивільну відповідальність за збиток,
заподіяний при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним,
залізничним
і
внутрішнім
водним
транспортом
(КГПОГ) 1989 г.
3. Загальна характеристика положень Угоди про контроль за
транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів
від 12.04.96.
4. Загальна характеристика положень Угоди про перевезення вантажів на
особливих умовах 1996 р.
5. Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням
небезпечних відходів та їх видаленням 1989 р.

6. Загальна характеристика положень Європейської Угоди міжнародного
дорожнього
перевезення
небезпечних
вантажів
1957 р.
7. Загальна характеристика положень Правил перевезень небезпечних
вантажів залізницями 1996 р.
8. Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого
та Зеленого переліків відходів, затверджене Постановою КМУ
від 13 липня 2000 р. № 1120.
9. Структура органів виконавчої влади України, що здійснюють
загальний контроль за перевезенням небезпечних вантажів
Питання для самоконтролю
1. Основні види “операцій зі знищення небезпечних відходів”.
2. Особливості роботи Конференції сторін згідно з положеннями
Базельської конвенції 1989 р.
3. Класифікація відходів, встановлена Угодою про контроль за
транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів
від 15 квітня 1996 р.
4. Основні вимоги до завантаження небезпечного вантажу згідно з
Європейською Угодою міжнародного дорожнього перевезення
небезпечних вантажів 1957 р.
5. Механізм внесення поправок у Конвенцію про цивільну
відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних
вантажів автомобільним, залізничним і внутрішнім водним
транспортом 1989 р.
6. Правила щодо супроводження вантажів, відмічених в Алфавітному
покажчику знаком **, згідно з Правилами перевезень небезпечних
вантажів залізницями 1996 р.
Теми рефератів
1. Діяльність МАГАТЕ у сфері перевезень небезпечних вантажів.
2. Правове регулювання перевезення небезпечних вантажів в Європі.
3. Правове регулювання перевезення небезпечних вантажів в Україні.
Література [8; 9; 11; 13-16; 53-62; 66-69;
71-75; 85; 87; 88]
Тема 8. Товаротранспортна документація для міжнародних
перевезень
1. Транспортно-експедиторські документи.
2. Транспортні документи відповідно до Митної конвенції про
Міжнародне транзитне перевезення вантажів 1971 р.
3. Правила заповнення книжки МДП, затверджені наказом Державної
митної служби України від 5 березня 2004 р. № 172.
Питання для самоконтролю

1. Основна перевізна документація із залізничних перевезень.
2. Основна перевізна документація із повітряних перевезень.
3. Форма накладної, встановлена УМВС.
4. Форма накладної, передбачена КОТІФ.
5. Основна перевізна документація з морських перевезень.
6. Основна перевізна документація з автомобільних перевезень.
7. Що означає термін “книжка МДП”?
8. Що означає термін “книжка АТА”?
9. Хто може видавати книжки АТА та МДП?
Теми рефератів
1. Документація про міжнародні перевезення небезпечних вантажів.
2. Митна документація про міжнародні транзитні перевезення та
тимчасове ввезення товарів.
Література [1-9; 11; 13-16; 21-23; 28-30;
37-41; 47-52; 61; 62; 69]
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