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ВСТУП 

Програму вибіркової навчальної дисципліни «Захист прав учасників 
дорожнього руху» складено на основі освітньо-професійної програми МОН за 
галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право» у межах освітньо-
професійної програми ОС Бакалавр. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є набуття навичок та 
компетенції у сфері захисту прав водіїв та інщих учасників дорожнього руху, 
їхній правовий статус, відновлення порушених прав учасників дорожнього руху 
в судовому порядку. 

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення курсу студенти потребують 
базових знань з курсу адміністративне право, теорії права, конституційне право, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел 
права. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Захист прав і 

свобод учасників дорожнього руху» є ознайомлення студентів із завданнями 
набуття практичних навичок захисту прав учасників дорожнього руху у 
відносинах з органами Національної поліції України та іншими суб’єктами 
владних повноважень з метою уникнення безпідставного притягнення до 
адміністративної відповідальності та відшкодування шкоди, заподіяної у сфері 
безпеки дорожнього руху  для  оволодіння сучасними підходами та 
інструментами для їх вирішення. 

  
1.2. Після завершення цього курсу студент буде: 

знати:  
 -правила дорожнього руху; 
 -основні права та обов’язки учасників дорожнього руху; 
 -порядок притягнення до адміністративної відповідальності у сфері 
безпеки дорожнього руху; 
 -оскарження рішень суб’єктів владних повноважень та суду щодо 
притягнення до адміністративної відповідальності у сфері безпеки 
дорожнього руху; 
 -порядок звернення до компетентних органів держави щодо захисту прав 
учасників дорожнього руху. 
вміти:  

 -оскаржувати в адміністративному та судовому порядках рішень про 
притягнення до адміністративної відповідальності у сфері безпеки 
дорожнього руху;  
 -складати процесуальні документи щодо захисту учасників дорожнього 
руху; 
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 -стягувати шкоду, заподіяну іншими особами, а також внаслідок 
недоліків дорожнього покриття. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Правовий статус учасників дорожнього руху (2 год) 
1.Нормативно-правові засади захисту прав учасників дорожнього руху 
2.Правовий статус  водіїв та пасажирів транспортних засобів,  
3.Права та обов’язки пішоходів 
4.Особливості статусу осіб, які рухаються в кріслах колісних, 
велосипедистів, погоничів тварин. 
5.Проблеми визначення правового статусу користувачів персонального 
легкого електротранспорту (Електроскутерів, електросамокатів, 
гіроскутерів (гіробордів), моноколіс і мінісегвеїв). Проблеми притягнення 
їх до юридичної відповідальності та зарубіжний досвід. 

Тема 2. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспорту (2 год) 

1. Адміністративна відповідальність за проступки у сфері безпеки 
дорожнього руху 
2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за 
порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 
зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) 
3. Адміністративні стягнення, що застосовуються за проступки у сфері 
безпеки дорожнього руху та порядок їх накладення 
4. Розмежування адміністративних та кримінальних правопорушень проти 
безпеки руху та експлуатації транспорту 

Тема 3. Електронні послуги та діджиталізація у сфері дорожнього руху (1 
год) 

1.Основні напрями діджиталізації водіїв та інших учасників дорожнього 
руху 
2.Електронні послуги (витяги з ЄДР ТЗ, платні номерні знаки, перевірка 
свідоцтва про реєстрацію авто, таємний клієнт сервісних центрів МВС). 
3.Електронний кабінет водія 
4.Додаток «Дія»: функціонал та особливості використання. 

Тема 4. Національна поліція України. Поліцейські заходи у сфері безпеки 
дорожнього руху (1 год) 
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1. Система поліції та принципи її діяльності 
2. Повноваження поліції у сфері безпеки дорожнього руху 
3. Нормативні засади та вимоги до поліцейських заходів 
4. Види поліцейських заходів. Превентивні поліцейські заходи 
5. Зупинення транспортного засобу: підстави та права учасників дорожнього 
руху 

Тема 5. Захист учасників дорожнього руху в провадженнях у справах про 
адміністративні правопорушення (4 год) 

1.Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху 
2.Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху 
3.Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне 
правопорушення. Роль адвоката 
4.Стадії та порядок провадження у справах про адміністративні 
правопорушення 
5.Докази і доказування в провадженнях у справах про адміністративні 
правопорушення. Аналіз судової справи про порушення ПДР 
(перевищення швидкості), зафіксованого за допомогою пристрою 
TrueCam. 
6.Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 
правопорушення 
7.Порушення справи про адміністративне правопорушення: основні права 
учасників дорожнього руху 
8.Протокол по адміністративне правопорушення: вимоги, порядок 
складення. 
9.Розгляд справи про адміністративне правопорушення: місце, строки, 
процедура 
10.Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення 
11.Особливості проваджень у справі про адміністративне правопорушення 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в 
автоматичному режимі спеціальних технічних засобів. 

Тема 6. Оскарження рішень та дій та виконання постанов у справі про 
адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2 
год) 

1.Адміністративне оскарження постанови про притягнення до 
адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху 
2.Оскарження постанови в порядку адміністративного судочинства 
України: порядок, строки. Позовна заяви та вимоги до неї. Оскарження 
рішень адміністративних судів. 
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3.Порядок оскарження постанови судді у справі про адміністративне 
правопорушення Апеляційна скарга та вимоги до неї. 
4.Порядок виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 
у сфері безпеки дорожнього руху. Добровільне та примусове виконання 
постанов. 

Тема 7. Відшкодування шкоди, заподіяної учасникам дорожнього руху (2 
год) 
1. Обов’язкове та добровільне страхування власників транспортних засобів 
2. Відшкодування майнової та моральної шкоди завданої внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди 
3. Відшкодування шкоди, завданої неналежною організацію дорожнього руху 
4. Проблеми відшкодування шкоди, завданої у результаті ДТП іноземним 
громадянином на прикладі судової справи № 465/3362/18. 

3. Рекомендована література: 

Основна література:  
1. Закон України «Про дорожній рух» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

3353-12 
2.Про Правила дорожнього руху Затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1306-2001-п 

3.Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2020 року https://www.kmu.gov.ua/npas/250145241 

4.Правила Дорожнього Руху України 2020 з коментарями та ілюстраціями. 
К.: Монолітт-Bizz, 2020. 218 с. 

5.Кодекс України про адміністративні правопорушення  
6.Кодекс адміністративного судочинства України 
7.Цивільний кодекс України 
8.Кримінальний кодекс України – Розділ ХІ. 
9.Про Національну поліцію: Закон України 
10.Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів: Закон України 

11.Про Правила дорожнього руху: постанова Кабінету Міністрів України від 
10 жовтня 2001 р. № 1306  

Додаткова література:  
12.Соціальний та економічний захист прав учасників дорожнього руху: 
поняття та ознаки / В.А. Головко // Держава і право. — 2010. — № 48. — С. 
293-298. —URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34264.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/250145241
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20200701%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15%22%20%5Cl%20%22Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%C3%AF
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34264
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13.Право водія на законний розгляд справи // Юридичний практикум, 2016 - 
лист. 7 https://yvu.com.ua/pravo-vodiya-na-zakonnyj-rozglyad-spravy/ 

14.Безпека на дорогах vs конституційні права осіб (аналіз Закону про безпеку 
дорожнього руху) Юридичний вісник. – 2008. - 20-26 грудня. - № 51 (703). – 
С. 10-11. http://www.pravo.org.ua/ua/news/2579- 

15.Відшкодування збитків, заподіяних неналежним експлуатаційним станом 
доріг, вулиць, залізничних переїздів https://court.gov.ua/press/news/829734 

16.Інформаційно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: 
суть та значення / В. Ю. Микулець // Часопис Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No2(10) : [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/ 14mvystz.pdf  

17.Пропозиції щодо реформування державної системи управління безпекою 
дорожнього руху в Україні ht tp: / / tur.org.ua/si tes/default /f i les/
reformuvannya_sistemi_upravlinnya_bdr_0.pdf 

18.Краткое содержание лучших практик в сфере дорожной безопасности 
среди Европейских стран h t tp : / / tu r.o rg .ua / s i t es /defau l t / f i l es /
krashchi_praktiki_u_sferi_dtp.pdf 

19.Безпека дорожнього руху Пріоритети для ЄС у 2017 році http://tur.org.ua/
sites/default/files/road-safety-priorities-for-the-eu-in-2017_malta_ua.pdf  

https://yvu.com.ua/pravo-vodiya-na-zakonnyj-rozglyad-spravy/
http://www.pravo.org.ua/ua/news/2579-
https://court.gov.ua/press/news/829734
http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/
http://tur.org.ua/sites/default/files/reformuvannya_sistemi_upravlinnya_bdr_0.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/reformuvannya_sistemi_upravlinnya_bdr_0.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/reformuvannya_sistemi_upravlinnya_bdr_0.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/krashchi_praktiki_u_sferi_dtp.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/krashchi_praktiki_u_sferi_dtp.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/road-safety-priorities-for-the-eu-in-2017_malta_ua.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/road-safety-priorities-for-the-eu-in-2017_malta_ua.pdf
http://tur.org.ua/sites/default/files/road-safety-priorities-for-the-eu-in-2017_malta_ua.pdf
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