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               ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 
 Усі громадяни є учасниками дорожнього руху як пішоходи, водії транспортних 
засобів, велосипедисти, які мають досконало знати Правила дорожнього руху та 
законодавство про юридичну відповідальність за їх порушення. Але далеко не всі 
додержуються цих Правил, що тягне за собою численні дорожньо-транспортні пригоди, 
страждають люди, їм спричиняється матеріальна та моральна шкода.  
 На жаль, не усі знають також взаємні обов’язки та права учасників дорожнього 
руху і працівників патрульної поліції, що створює певні проблеми у їх взаємовідносинах.  
 Ця дисципліна є необхідною для вивчення здобувачами вищої юридичної 
освіти – майбутніми працівниками судових і правоохоронних органів, які у своїй 
практичній діяльності будуть реалізовувати норми законодавства  про дорожній рух, у 
тому числі й у формі їх застосування. 
 Корисним буде вивчення цієї дисципліни не тільки майбутніми юристами, а й 
здобувачами вищої освіти з усіх без винятку інших її напрямів. Адже глибоке засвоєння 
ними її тем буде запорукою додержання відповідних правил, а у разі необхідності 
надасть можливість самостійно захистити свої права при вчиненні певних дій з боку 
службових осіб, що здійснюють контроль у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху. 
 
 
 



 
 
 
   МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Метою дисципліни є: 
 
а) надання здобувачам вищої освіти поглиблених знань з особливостей 
     правового регулювання суспільних відносин із забезпечення безпеки дорожнього 
     руху; 
б) ознайомлення їх із системою та змістом джерел правового регулювання цих  
     відносин; 
в) формування навичок з практичної реалізації норм законодавчих і підзаконних  
    нормативно-правових актів, що діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього  
    руху. 



 
ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
          Опанувавши цю навчальну дисципліну, здобувачі вищої освіти мають 
 знати: 
 
а) сутність правового регулювання відносин із забезпечення безпеки дорожнього руху; 
б) склад цих відносин; 
в) особливості методів правового регулювання у цій сфері, а також  
 
вміти: 
 
а) користуватися відповідними джерелами регулювання відносин із забезпечення 
    безпеки дорожнього руху; 
б) вірно тлумачити їх норми; 
в) безпомилково застосовувати ці норми у своїй майбутній професійній діяльності. 



 
 
 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

 
Тема 1. Правове регулювання дорожнього руху як засіб забезпечення громадської 
              безпеки, охорони життя та здоров’я громадян. 
Тема 2. Загальна характеристика законодавства України про дорожній рух. 
Тема 3. Закон України «Про дорожній рух» та Правила дорожнього руху - основні акти 
              законодавства у цій сфері. 
Тема 4. Обов’язки та права учасників дорожнього руху.  
Тема 5. Обов’язки та права працівників патрульної поліції із забезпечення безпеки 
              дорожнього руху. 
Тема 6. Правове регулювання взаємовідносин між учасниками дорожнього руху та 
              працівниками патрульної поліції. 
Тема 7. Юридична відповідальність за порушення Правил дорожнього руху. 


