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Анотація

У навчальному посібнику розглянуто національні й міжнародно-правові
норми, які регулюють виникнення, здійснення та припинення міжнародних
перевезень. Питання правового регулювання міжнародних перевезень
розкрито через призму міжнародних приватно-правових відносин.

Проаналізовано основні міжнародні транспортні конвенції, що стосуються
перевезень, які здійснюють за допомогою повітряного, залізничного,
автомобільного, морського та річкового транспорту. Водночас
охарактеризовано норми національного законодавства України про укладання
та виконання договору перевезення різними видами транспорту.

Для студентів стаціонарного і слухачів заочного навчання, котрі вивчають
курси “Міжнародне приватне право”, “Міжнародне транспортне право”,
“Правове регулювання міжнародних перевезень”, “Транспортне право
України”, а також юристів, дослідників правового регулювання міжнародних
перевезень на науковому та науково-практичному рівнях, практиків
міжнародних транспортних і транспортно-експедиторських компаній. 
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