
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

 ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
   Кафедра адміністративного та фінансового права 
 
 
 
 
 

 
Затверджено  
на засіданні кафедри адміністративного 
та фінансового права  
юридичного факультету  
Львівського національного університету імені Івана 
Франка  
Протокол №____ від «__»_____________2022 року  
 

 
 
 
 
 
 

СИЛАБУС 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 
2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
спеціальність 081 «Право» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів  



Назва курсу Захист прав учасників дорожнього руху 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний, кафедра адміністративного та фінансового права 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

081, Право 

Викладачі курсу Решота Володимир Володимирович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри адміністративного та фінансового 
права 

Контактна інформація 
викладачів 

volodymyr.reshota@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через Telegram, Facebook, MS Teams. Для 
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 
пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб захистити свої права та свободи 
або інших осіб від протиправних рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень у сфері безпеки дорожнього руху. 
Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та 
інструментів, які потрібні для захисту прав та інтересів водіїв, 
пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Захист прав учасників дорожнього руху» є 
вибірковою дисципліною з спеціальності «Право» для освітньої 
програми «Право», яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Охорона 
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. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  
Закон України «Про дорожній рух» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 
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 
Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року 
https://www.kmu.gov.ua/npas/250145241 



Правила Дорожнього Руху України 2020 з коментарями та 
ілюстраціями. К.: Монолітт-Bizz, 2020. 218 с. 
 
Додаткова література: 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.  
Право водія на законний розгляд справи // Юридичний практикум, 
2016 - лист. 7 https://yvu.com.ua/pravo-vodiya-na-zakonnyj-rozglyad-
spravy/ 
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- 
Відшкодування збитків, заподіяних неналежним експлуатаційним 
станом доріг, вулиць, залізничних переїздів 
https://court.gov.ua/press/news/829734 
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  
Пропозиції щодо реформування державної системи управління 
безпекою дорожнього руху в Україні 
http://tur.org.ua/sites/default/files/reformuvannya_sistemi_upravlinny
a_bdr_0.pdf 
Краткое содержание лучших практик в сфере дорожной 
безопасности среди Европейских стран 
http://tur.org.ua/sites/default/files/krashchi_praktiki_u_sferi_dtp.pdf 
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  
 

Тривалість курсу 90  год. 
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної 
роботи 

Очікувані результати 
навчання 

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; 
 -стягувати шкоду, заподіяну іншими особами, а також 

внаслідок недоліків дорожнього покриття. 
Ключові слова дорожній рух, учасники дорожнього руху, водій, ПДР, поліція, 

адміністративна відповідальність, відшкодування шкоди 
Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 
кращого розуміння тем 

Теми 1. Правовий статус учасників дорожнього руху 
2. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху 
3. Електронні послуги та діджиталізація у сфері 

дорожнього руху 
4. Національна поліція України. Поліцейські заходи у 

сфері безпеки дорожнього руху 
5. Захист учасників дорожнього руху в провадженнях у 

справах про адміністративні правопорушення 
6. Оскарження рішень та дій та виконання постанов щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності у 
сфері безпеки дорожнього руху 

7. Відшкодування шкоди, заподіяної учасникам 
дорожнього руху. 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу 
адміністративне право, теорії права, конституційне право, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, 
розуміння джерел права. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) 
проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів_____ 
• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів______ 
 
Підсумкова максимальна кількість балів 100 
 



Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 
є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 
в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

https://sites.google.com/site/vreshota/захист-прав-і-свобод-
учасників-дорожнього-руху. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 


