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Правовий статус транспортних організацій . 

Суб’єкти транспортних відносин 

 

План семінарського заняття 

1 Транспортні правовідносини: загальна характеристика. 

2.Поняття і види транспортних правовідносин.  

3.Склад транспортних правовідносин: зміст, суб'єкти, 

об'єкти транспортних правовідносин.  

4.Поняття споживачів транспортних послуг, їх права та 

обов'язки. 

5. Поняття та класифікація суб'єктів транспортних 

правовідносин. 

6. Правове становище транспортних організацій.   

Транспортне підприємство: поняття і види. 

7. Автомобільне підприємство як суб'єкт транспортного 

права, його особливості та риси. Основні права і обов'язки 

автомобільного підприємства.  



8. Інші суб'єкти транспортних правовідносин (залізниці, 

пароплавства, морський торгівельний порт, авіаційне 

підприємство), їх права та обов'язки. 

Основні поняття: Поняття транспортних правовідносин, 

об’єкт, суб’єкт, та склад. Класифікація транспортних 

правовідносин.  

  Поняття суб’єктів транспортних правовідносин. Фізичні 

особи: громадяни України; іноземці; особи без громадянства. 

Юридичні особи: на державні, комунальні та при¬ватні; 

національні, іноземні та змішані. 

Правове становище транспортних організацій: перевізник на 

залізничному транспорті; роль перевізника на морському 

транспорті; автотранспортне підприємство. 

 Правове становище споживачів транспортних послуг:  

вантажовідправник; вантажоодержувач;  пасажир; відправник 

вантажобагажу; одержувач вантажобагажу; відправник пошти; 

одержувач. 

 

Тестові завдання 

 

1. Правові відносини – це частина___________________, 

вре¬гульованих нормами права, ____________ яких є носіями прав 

і юридич¬них обов’язків 

2. До складу транспортних правовідносин входять: :  

а) суб’єкт;  

б) об’єкт; 

в) мотив; 

г) зміст. 



3. Назвіть  права споживачів транспортних послуг: 

а) ……………………………………… ; 

б)………………………………….; 

в)……………………………….......; 

г……………………………………. 

4. Під споживачами транспортних послуг розуміються 

_________або ___________ особи, які беруть участь у___________ 

суспільних відносинах, користуються певними _________ 

___________ для задоволення своїх по¬треб і є носіями відповідних 

суб’єктивних _______та юридичних __________. 

5. Споживачами транспортних послуг не являють: 

а) вантажовідправник; 

б) вантажоодержувач; 

в) вантажний посередник; 

г) відправник вантажобагажу; 

д) одержувач вантажобагажу.   

6. Аеропорт це …. 

7. До обов’язків залізниць можна віднести: 

а) забезпечення своєчасного та якісного перевезення 

паса¬жирів, вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти; 

б) розвиток інфраструктури залізничного транспорту 

загального користування та інфраструктури надання 

транс¬портних послуг; 

в)не відповідає за збереження вантажів, багажу та 

вантажобагажу, що пе-ревозяться; 

8. До прав морського порту не  належать: 



а) право визначати аварійний стан судна; 

б) право вимагати надавати плавучі та інші технічні засоби 

для рятування людей і суден, що терплять лихо; 

в) обов’язкове право інформувати  про вихід судна з порту. 

9. Посадові особи це… 

10. Перевізником на морському транспорті є: 

а) морський порт; 

б) судновласник; 

в) пароплавство; 

г) морське судно. 

  

Практичні завдання 

№1 

Гр. Сербов В.А. зібрав всі необхідні документи для 

здійснення перевезень пасажирів на автомобільному транспорті в 

межах міста.  Але йому було відмовлено з посиланням на Закон 

України «Про автомобільний транспорт» і запропоновано прийняти 

участь  у конкурсі  щодо отримання дозволу  на перевезення 

пасажирів міськими та міжнародними маршрутами.  

 Визначіть правомірність проведення даного конкурсу. Які 

критерії повинні бути враховані під час проведення конкурсу. 

№2 

Як було встановлено, транспортна організація «Айсберг» як 

юридична особа вступила у правовідносини з іншими 

підприємством «Карат» по здійсненню першим підприємством в 

користь другого перевезення вантажів для виконання будівельних 

робіт на основі договору перевезення вантажів. Але директор 



підприємства «Карат» почав вимагати від керівництва ТОВ 

«Айсберг» також здійснити перевезення пасажирів на будівельні 

об’єкти, на що останній отримав відмову з посиланням на те, що   

транспортна організація «Айсберг» здійснює свою діяльність на 

підста¬ві Статуту.    

Визначіть, які дані повинен містити статут для даної 

транспортної організації. Вирішіть спір. 

Основні завдання  для самостійної роботи 

 

1. Визначте поняття та назвіть види транспортних 

правовідносин. 

2. Дайте визначення суб’єктів транспортного права та 

назвіть їх види. 

3. Визначте поняття транспортних організацій. 

4. Визначте правове становище залізниць. 

5. Які права та обов’язки мають автотранспортні  

під¬приємства? 

6. Дайте поняття експлуатанта повітряних суден і визначте 

його права та обов’язки. 

7. Яке правове становище морського та річкового портів? 

8. Визначте правове становище споживачів транспортних 

по¬слуг і назвіть їх права та обов’язки. 
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Ліцензування на транспорті  

План семінарського заняття 

1.  Правове регулювання підприємницької діяльності в 

галузі транспорту. 

2. Підприємницька діяльність в галузі транспорту: її 

передумови, поняття, ознаки, принципи та види.  

3. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності в галузі 

транспорту.  

4. Стандартизація, сертифікація і ліцензування на 

автомобільному транспорті. 

 

               Основні поняття:  Поняття зміст та ознаки  

підприємництва. 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 

під¬приємців. Документи, що подаються для державної реєстрації 

суб’єкта господарювання. Підстави для відмови в державній 

реєстрації суб’єкта госпо¬дарювання. Підстави скасування 

(припинення) державної реєстрації су¬б’єкта господарювання. 

Підстави припинення підприємницької діяльності. 

 Ліцензування підприємницької діяльності на транспорті та 

види діяльності з надання послуг на транспорті які підлягають 

ліцензуванню. поняття «ліцензія» і ліцензування», що визначені в 

Законі. Строк дії ліцензії. Підстави для переоформлення ліцензії. 

Анулювання ліцензії. Види робіт на які видаються ліцензії.  



Тестові завдання 

1. Підприємництво це… 

2. Назвіть принципи підприємницької діяльності: 

а) ………………………..; 

б)…………………………; 

в)…………………………; 

г)…………………………. 

3. Реєстраційний збір за державну реєстрацію юридичних 

осіб становить:   

а)  5 неоплачуваних доходів громадян; 

б) 10 неоплачуваних доходів громадян; 

в) 8 неоплачуваних доходів громадян. 

4. Ліцензія це….. 

5. Термін реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

становить:  

а) 10 днів; 

б) 3 дні; 

в) 2 дні. 

6. Назвіть необхідні документи, які подаються для 

реєстрації фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності: 

а)………………………..; 

б)…………………………; 

в)………………………….. 

7. Ліцензування на автомобільному транспорті це...  



 

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ 

№ 1. 

Громадянин  Ненашев О.А. вирів зайнятися  наданням 

послуг, як фізична особа – підприємець, з перевезення вантажів 

автомобілями які йому належать. Він звернувся до територіального 

органу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті 

та подав заяву в якій вказав наступні дані: відомості про себе 

(прізвище, ім’я,  по батькові, паспортні дані ), вказав місце свого 

проживання; вказав вид транспортного перевезення 

(автомобільний), на  проведення якого заявник мав намір отримати 

ліцензію. Також до заяви гр. Ненашев О.А. додав копію свідоцтва 

про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, а 

також подав документи, що підтверджують технічні та інші 

можливості  ліцензіата виконувати перевезення відповідним видом 

транспорту  за переліком , встановленим Кабінетом Міністрів 

України.  

Але через 8 днів він отримав письмову відмову у видачі 

ліцензії. 

Визначіть чи вірно вказано орган до якого звернувся гр. 

Ненашев з проханням про отримання ліцензії. 

Які саме дані не вказані в заяві на отримання ліцензії та які 

документи не в повному обсязі були надані гр. Ненашевим. 

 

№2. 

До   реєстраційного органу з власної ініціативи звернувся гр. 

Демченко про припинення підприємницької діяльності в зв’язку з 

тим, що йому не було передане державне майно (в вигляді 

автотранспорту) необхідне для здійснення підприємницької 

діяльності, органи влади не створюють в організації матеріально-



технічного забезпечення та інформаційного обслуговування; не 

стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, 

освоєння підприємцем нових видів продукції та послуг. 

Назвіть  чи вірні причини вказав гр. Демченко для 

припинення підприємницької діяльності та вкажіть причини за яких 

можливе припинення підприємницької діяльності з ініціативи 

підприємця. 

 

Основні завдання  для самостійної роботи 

1. Як законодавець визначає підприємництво? 

2. Які основні принципи підприємницької діяльності? 

3. Які існують обмеження на здійснення підприємницької 

діяльності? 

4. Який порядок проведення державної реєстрації суб’єктів 

господарювання? 

5. У яких випадках державна реєстрація може бути 

скасована? 

6. Який порядок видачі ліцензій встановлено чинним 

законо-давством? 

7. Назвіть види підприємницької діяльності на транспорті, 

які підлягають ліцензуванню. 

8. Який порядок отримання ліцензії на надання 

транспортних послуг встановлений законодавством України? 
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Тема 5. 

Основи автотранспортного права 

План семінарського заняття 

 

1. Поняття, структура та джерела автомобільного 

транспорту 

2. Державне управління автомобільним транспортом. 

3. Договір перевезення вантажів автотранспортом. 

4. Договір перевезення пасажирів, багажу та пошти 

автомо¬більним транспортом 

5. Претензії до перевізника, відправника й одержувача 

ванта¬жів і порядок вирішення спорів. 

 

Основні поняття: Поняття, структура, основні функції та 

джерела автомобільного транспорту. Склад автомобільного 

транспорту: автомобільний транспорт загального користування; 

відомчий автомобільний транспорт; індивідуальний автомобільний 

транспорт. 

Основні завдання державного управління автомобільним 

транспортом. Система державних органів управління 

автомобільним транспортом: Міністерство транспорту та зв’язку 

України; Державний департамент ав¬томобільного транспорту 

України; Департамент автомобільного транспорту України; 



Державна служба автомобільних доріг України; Місцеві державні 

адміністрації. Суб’єктами правовідносин на автомобільному 

транспорті. Державний контроль на автомобільному транспорті 

 Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Види договорів перевезення автомобільним транспортом: договір 

перевезення паса¬жирів; договір перевезення багажу; договір 

перевезення вантажу; договір перевезення пошти; договір 

перевезення по прямому та змішаному сполученню; договір 

перевезення в міжнародному сполученні. 

 Істостні умови договіру перевезення пасажирів, багажу та 

пошти автомобільним транспортом. Права та обов’язки 

пасажирського перевізника. Претензії до перевізника, відправника 

й одержувача вантажів і порядок вирішення спорів 

Тестові завдання 

1. Автомобільний транспорт це… 

2. До складу автомобільного транспорту входять: 

а)  ………………………..; 

б)…………………………; 

в)…………………………. 

3. Державним органом управління на транспорті є: 

а) Міністерство транспорту та зв’язку; 

б) Укравтотранс; 

в) Укравіатранс; 

г) Укррічморпорт. 

4. Власники транспортних засобів зобов’язані зареєструвати 

належні засоби протягом: 

а) 5 днів; 



б) 10 днів; 

в) 3 дні. 

5. Заходи безпеки на автомобільному транспорті полягають 

у встановленні:   

а)………………………; 

б) ………………………; 

в)………………………..; 

г)………………………… 

6. Право на управління транспортними засобами надається 

з: 

а) 16 років; 

б) 18 років; 

в) 21 рік. 

7. Договір перевезення пасажира автомобільним 

транспортом підтверджується::  

а) квитком; 

б) квитанцією; 

в) посвідченням; 

г) свідоцтвом. 

8. Назвіть права та обов’язки пасажира автомобільного 

перевезення: 

      а) ………………….. 

б)…………………... 

в)…………………… 

  



Практичне завдання 

№1 

Гр. Романеннко Н.А. придбав транспортний засіб 2 червня 

2010 року, а 13 червня сів за кермо свого автомобіля і був 

затриманий інспектором ДАІ. Інспектор ДАІ повідомив, що 

автомобіль буде заарештовано, так як він не зареєстрований  в 

зазначений законом термін. 

Визначіть в який термін власники транспортних засобів 

зобов’язані зареєструвати на¬лежні їм транспортні засоби після їх 

при¬дбання, одержання або виникнення обставин що потребують 

внесення змін у реєстраційні документи. 

№2 

Гр. Венедиктов В.С.  який є вантажним перевіз¬ником як  

суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до 

законодавства та одержаної ліцензії надає послуги   згідно із 

договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом 

що використовується ним на законних підставах,  перевозив з м. 

Харкова до м. Києва 500 кг. цукру, під час перевезення автомобіль 

потрапив в аварію і цукор потрапивши під дощ  і був частково 

знищений. Гр. Іванов С.А., почав вимагати  компенсацію  за 

часткове пошкодження та псуван¬ня вантажу, част¬кову чи повну  

і несвоєчасність доставки. 

 Чи правомірне таке перевезення? 

 Вирішіть спір. 

 Основні завдання  для самостійної роботи 

 

1. Визначте поняття та предмет автотранспортного права, 

2. Визначте поняття та структуру автотранспорту. 



3. Назвіть види автотранспорту. 

4. Укажіть джерела автотранспортного права. 

5. Який існує порядок реєстрації автотранспортних засобів? 

6. Визначте поняття управління автотранспортом. 

7. Укажіть систему органів управління автомобільним 

транс¬портом та визначте їх правовий статус. 

8. Визначте поняття договору перевезення вантажів, його 

суб’єктний склад та порядок укладання. 

9. Як здійснюється організація перевезень пасажирів на 

автомобільному транспорті? 
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План семінарського заняття 

Тема 6. 

ОСНОВИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРАВА 

План семінарського заняття 

1. Поняття, структура та джерела залізничного права. 

2. Управління залізничним транспортом України. 

3. Організація перевезень вантажів залізничним 

транспортом. 

4. Організація перевезення пасажирів, багажу та пошти 

заліз¬ничним транспортом. 

5. Претензійно-позовна діяльність на залізничному 

транспорті. 

 

Основні поняття:  Поняття, структура та джерела 

залізничного права. Промисловий залізничний транспорт. 

Структура залізничного транспорту. Правове регулювання 

перевезення вантажів: Конституція України;  Цивільний кодекс 

України;  Господарський кодекс України; закони України: «Про 

транспорт», «Про заліз¬ничний транспорт», «Про перевезення 

небезпечних вантажів», «Про функціонування єдиної транспортної 

систе¬ми в особливий період» та ін.; підзаконні нормативні акти:  

 Управління залізничним транспортом України: Державна 

адмі-ністрація залізничного транс¬порту України (далі – 



Укрза¬лізниця); Державний департамент залізничного транспорту 

України. 

 Юридичні підстави виникнення зобов’язань по перевезенні 

вантажів на основі договору залізничного перевезення вантажу: 

Обов’язки  та зобов’язання відправників та одержувачів. 

 Організація перевезення пасажирів їх права та обов’язки, 

багажу та пошти залізничним транспортом. Права та обов’язки 

перевізника. 

Претензійний порядок вирішення спорів. Претензії, що 

виникли з приводу перевезення вантажів. 

 

Тестові завдання 

1.Залізничниий транспорт це …… 

2. Залежно від виконуваних завдань залізничний транспорт 

поділяється на: 

а) вантажний; 

б)спеціалізований; 

в) пасажирський. 

3. На Укрзалізницю покладені функції: 

а)  щодо централізованого управління процесом перевезень 

у внутрішньому і міжнарод¬ному сполученнях; 

б) регулювання виробничо-господарської діяльності у сфері 

організації і забезпечення цього процесу; 

в)  притягнення до цивільної та адміністративної 

відповідальності за порушення правил поведінки на залізничному 

транспорті. 

4.  До обов’язків відправників відносяться: 



а) ………………………; 

б)……………………….; 

в)………………………..; 

г)……………………….. 

5. Залізниця-перевізник зобов’язана: 

а) подавати під завантаження справні, придатні для 

перевезення відповідного вантажу, очищені від залишку вантажу, 

сміття, а у необхідних випадках - продезінфіковані вагони та 

контейнери; 

б) брати на себе виконання вантажних робіт за договорами з 

відправниками або одержувачами; 

в) підготувати вантаж із урахуванням його схоронності під 

час транспортування. 

6. Багаж вважається втраченим, і пасажир має право на 

відшко-дування його вартості, якщо багаж не прибуде на 

залізничну станцію призначення через: 

а) 10 діб після закінчення терміну до¬ставки; 

б) 5 діб після закінчення терміну до¬ставки; 

в) 15 діб після закінчення терміну до¬ставки. 

 

 

Практичні завдання 

№ 1. 

Органи «Укрзалізниці» під час проведення наради прийняло 

наступні зміни пов’язані з експлуатаційною діяльністю 

залізничного транспорту щодо:  



• розробити узгоджений  графік руху поїздів і плану їх 

формування;  

• сформувати  і реалізовувати  єдину тарифну та цінову 

політику на залізничному транспорті;  

• відкривати єдиний рахунок та організовувати  

проведення розра-хунків за перевезення вантажів і пасажирів 

залізницями і ви¬користання рухомого складу, а також розподілу 

між залізни¬цями коштів (зокрема валютних надходжень), 

отриманих від перевезень в прямому сполученні (з урахуванням 

конкретної участі кожної залізниці в цих перевезеннях); 

•  розро¬бляти та впроваджувати нові маршрути 

вантажних і пасажирсь¬ких перевезень у внутрішньому та 

міжнародному залізничному сполученні;  

• забезпечувати водія та пасажира схемою маршруту та 

розкладом руху та всім необхідним під час руху потяга. 

Чи має «Укрзалізниця» право приймати самостійно такі 

зміни, і які саме функції не входять до складу функцій 

«Укрзалізниці»? 

№2. 

Громадянка Ваніна С.І. під час переїзду з м. Черкаси до м. 

Москви перевозила вантаж (меблі, посуд) під час чого посуд було 

розбито, а меблі понівечено. Вантаж повинен був надійти в м. 

Москву 20 серпня 2010 року, а надійшов 10 жовтня 2010. Гр. 

Ваніна С.І. стверджує що псування, пошкодження та прострочення 

відбулися не з її вини. 

1. Яке рішення має бути прийняте за скаргою? 

 

Основні питання для самостійної роботи 

 



1. Назвіть види залізничного транспорту. 

2. Яке значення має залізничний транспорт у системі 

еконо¬мічних відносин? 

3. Визначте поняття залізничного транспортного права. 

4. Зробіть приблизний перелік актів, що регламентують 

діяль¬ність залізничного транспорту. 

5. Які основні господарські ланки існують на залізничному 

транспорті? 

6. Визначте відповідальність сторін, що виникла за 

договором перевезення вантажів залізничним транспортом. 
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