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1. Мета та задачі дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Нормативно-правове
забезпечення на автомобільному транспорті» полягає у формуванні у студентів
знань та навичок, які дозволяють вільно орієнтуватися у сучасному
нормативно-правовому забезпеченні перевезень автомобільним транспортом
України, з максимальною ефективністю використовувати їх в подальшій
практичній діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Нормативно-правове
забезпечення на автомобільному транспорті» є:
‒
вивчення правових основ діяльності автомобільного транспорту
України;
‒
вивчення інфраструктури та органів управління автомобільного
транспорту України;
‒
вивчення правових основ управління перевезеннями автомобільним
транспортом.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
‒ знати:
закони України та інші нормативні акти, які регулюють діяльність
автомобільного транспорту; вимоги до забезпечення безпеки пасажирських та
вантажних перевезень; інфраструктуру та діяльність органів управління
автомобільного транспорту України; управління охороною праці на
автомобільному транспорті;
‒
вміти:
користуватися законами України та іншими нормативними актами, які
регулюють діяльність автомобільного транспорту.
2. Програма дисципліни
Змістовий модуль 1. Правова основа діяльності автомобільного
транспорту
Тема 1. Закони України «Про транспорт» та «Про автомобільний
транспорт».
Державне управління в галузі транспорту. Права обов’язки та
відповідальність транспортних підприємств. Основні функції державного
регулювання діяльності автомобільного транспорту. Система органів
державного регулювання. Державна система стандартизації на автомобільному
транспорті.
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Тема 2. Закон України «Про транзит вантажів».
Свобода транзиту вантажів. Маршрути та способи транзиту вантажів.
Документація транзиту вантажів. Тарифи і розрахунки. Регулювання та
координація діяльності у сфері транзиту вантажів.
Тема 3. Закон України «Про дорожній рух».
Компетенція власників транспортних засобів. Участь підприємств,
установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Основні права та
обов’язки водія транспортного засобу. Допуск транспортних засобів до участі у
дорожньому русі. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів,
що перебувають в експлуатації. Обов’язковий технічний контроль
транспортних засобів. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і
ремонту транспортних засобів. Підстави для заборони експлуатації
транспортних засобів. Відповідальність за порушення законодавства про
дорожній рух.
Тема 4. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів.
Положення митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів.
Книжка МДП. Маршрути перевезень із застосуванням книжки МДП.
Тема 5. Закони України та постанови у сфері безпеки на
автомобільному транспорті.
Нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті. Правила державної
реєстрації та обліку транспортних засобів. Правила державного технічного
контролю автомобілів. Облік дорожньо-транспортних пригод. Службове
розслідування і розбір дорожньо-транспортних пригод. Планування і контроль
заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення безпеки
дорожнього руху при роботі автотранспорту у відриві від основної бази.
Організація безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території і
виробничих приміщеннях підприємств.
Змістовий модуль 2. Інфраструктура та органи управління
автомобільного транспорту
Тема 6. Єдина транспортна система України.
Єдина транспортна система України. Автомобільний транспорт у
транспортно-дорожньому комплексі України. Міжнародні автомобільні
транспортні коридори України. Класифікація автомобільних доріг загального
користування. Розміщення автотранспортного комплексу по регіонах України.
Тема 7. Діяльність Міністерства інфраструктури України у галузі
автомобільного транспорту.
Структура Міністерства інфраструктури України. Положення про
Міністерство інфраструктури України. Діяльність Міністерства інфраструктури
України у галузі автомобільного транспорту.
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Тема 8. Діяльність державного департаменту автомобільного
транспорту (Укравтотрансу).
Основні завдання та функції державного департаменту автомобільного
транспорту. Права та діяльність державного департаменту автомобільного
транспорту.
Тема 9. Діяльність державного агентства автомобільних доріг
України (Укравтодору).
Основні завдання та функції державного агентства автомобільних доріг
України. Права та діяльність державного агентства автомобільних доріг
України.
Тема 10. Діяльність служб безпеки автотранспорту та безпеки
дорожнього руху.
Основні завдання служби безпеки дорожнього руху. Права служби
безпеки дорожнього руху. Діяльність державної інспекції України з безпеки на
наземному транспорті. Діяльність комісій з безпеки автотранспорту та безпеки
дорожнього руху.
Змістовий модуль 3. Управління перевезеннями та охорона праці на
автомобільному транспорті
Тема 11. Організація перевезень вантажів автомобільним
транспортом.
Джерела правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень.
Види дозволів на виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом.
Діючі міжнародні документи з автомобільного транспорту. Права, обов’язки та
відповідальність перевізника. Права, обов’язки та відповідальність відправника.
Тема 12. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом
України.
Загальна характеристика Правил перевезення вантажів автомобільним
транспортом України. Класифікація вантажів за видами продукції.
Тема 13. Правила надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту.
Загальна характеристика Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту.
Тема 14. Ліцензійні умови провадження і ліцензування господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
Загальна характеристика ліцензійних умов провадження і ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
Тема 15. Управління охороною праці на автомобільному транспорті.
Розслідування та облік нещасних випадків.
Система управління охороною праці. Органи державного управління
охороною праці, їх компетенція і повноваження. Державний нагляд, відомчий і
громадський контроль за охороною праці. Організація державного нагляду за
6

охороною праці в системі Держпромгірнагляд. Служба з охорони праці
підприємства. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Необхідна документація з
питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному
підприємстві, організації, установі.
3. Р ек ом е н д ац і ї д о в и в ч ен н я д и сц и п л і н и
Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Нормативно-правове
забезпечення на автомобільному транспорті” повинна базуватися знанні
екології та основ біобезпеки та біоетики, безпеки дорожнього руху, курсу
автомобілі, основ охорони праці, основ ліцензування та сертифікації на
автотранспорті, соціально-екологічних аспектів розвитку автомобільної техніки
та правових норм взаємодії людей між собою, природою та державою.
Вивчення дисципліни передбачає вивчення теоретичного матеріалу
відповідно програми дисципліни. Крім того, протягом 2-х триместрів студент
повинен виконати 2 контрольні роботи.
Перелік тем для самостійного вивчення дисципліни наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Перелік тем для самостійного вивчення дисципліни
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

1

2

денна

заочна

3

4

4,5

11

4,5
4,5
3

11
11
6

5,5

16

12

14

12

14

12

14

12

14

13

14

Модуль 1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Закони України «Про транспорт» та «Про автомобільний
транспорт»
Закон України «Про транзит вантажів»
Закон України «Про дорожній рух»
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів
Закони України та постанови у сфері безпеки на автомобільному
транспорті
Модуль 2
Аналіз транспортної системи України
Діяльність Міністерства інфраструктури України у галузі
автомобільного транспорту
Діяльність
державного
департаменту
автомобільного
транспорту
Діяльність державного агентства автомобільних доріг України
«Укравтодору»
Діяльність служб безпеки автотранспорту та безпеки
дорожнього руху

7

Продовження таблиці 1
1
11
12
13
14
15

2
Модуль 3
Аналіз правового регулювання автомобільних перевезень
Розгляд
правил
перевезень
вантажів
автомобільним
транспортом України
Розгляд правил з надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту
Ліцензування господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
Аналіз відповідальності за автотранспортні злочини

3

4

10

13

10

12

10

12

10

13

20

20

Оцінки знань формуються на підставі виконання практичних робіт,
контрольної роботи та складання заліку або іспиту на загальних підставах.
Іспит або залік складаються усно. Завдання містять три теоретичних
питання.
Варіанти завдань до контрольних робіт наведено у таблицях 3, 4.
4. Перелік та зміст практичних робіт
Перелік та зміст практичних робіт наведено у таблиці 2.
Таблиця 2 – Перелік та зміст практичних робіт
№
з/п
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Кількість годин
денна
заочна
3
4

Назва теми
2
Модуль 1
Розгляд статей законів України «Про транспорт» та «Про
автомобільний транспорт»
Розгляд статей закону України «Про транзит вантажів»
Розгляд статей закону України «Про дорожній рух»
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів
Розгляд статей законів України та постанов у сфері безпеки
на автомобільному транспорті
Модуль 2
Розгляд міжнародних автомобільних транспортних коридорів
Аналіз діяльності Міністерства інфраструктури України у
галузі автомобільного транспорту
Аналіз діяльності державного департаменту автомобільного
транспорту
Аналіз діяльності державного агентства автомобільних доріг
України «Укравтодору»
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3

1

3
3
2

1
1
-

5

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Продовження таблиці 2
1
10

2
Аналіз діяльності служб безпеки автотранспорту та безпеки
дорожнього руху

3

4

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

36

14

Модуль 3
11
12
13
14

15

Аналіз правового регулювання автомобільних перевезень
Розгляд правил перевезень вантажів автомобільним
транспортом України
Розгляд правил з надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту
Розгляд ліцензійних умов провадження і ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
Типові програми стажування та інструктажів водіїв
транспортних засобів з безпеки дорожнього руху. Типове
положення про водія-інструктора з безпеки дорожнього руху.
Типові інструкції з охорони праці водіїв транспортних засобів

Разом

5. Завдання на контрольні роботи
Робота повинна виконуватись на аркушах паперу формату А4. Відповіді на
поставлені запитання необхідно подавати у розрорнутому вигляді з
обов’язковим посиланням на літературні джерела.
Перелік питань до контрольної роботи №1 (заліку)
1. Що має забезпечувати державне управління в галузі транспорту?
2. Обов’язки підприємств транспорту згідно закону України «Про
транспорт».
3. Права та відповідальність підприємств транспорту згідно закону
України «Про транспорт».
4. Обов’язки підприємств транспорту щодо збереження вантажів під час
транспортування згідно закону України «Про транспорт».
5. Основні засади закону України «Про автомобільний транспорт».
6. Основні функції державного регулювання діяльності автомобільного
транспорту.
7. Державна система стандартизації на автомобільному транспорті.
8. Основні завдання тарифної політики на автомобільному транспорті.
9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті.
10. Основні положення щодо організації перевезень вантажів згідно закону
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України «Про автомобільний транспорт».
11. Охарактеризуйте сферу послуг пасажирського автомобільного
транспорту згідно закону України «Про автомобільний транспорт».
12. Система органів державного регулювання діяльності автомобільного
транспорту.
13. Вимоги до транспортних засобів і частин до них згідно закону України
«Про автомобільний транспорт».
14. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів
згідно закону України «Про автомобільний транспорт».
15. Контроль технічного стану транспортних засобів згідно закону України
«Про автомобільний транспорт».
16. Обов’язки та відповідальність виконавця за договором про технічне
обслуговування і ремонт транспортних засобів.
17. Вимоги до автомобільного перевізника.
18. Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами.
19. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення.
20. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
21. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний
транспорт.
22. Державна система стандартизації на автомобільному транспорті.
23. Основні засади закону України «Про транзит вантажів».
24. Охарактеризуйте шляхи забезпечення свободи транзиту вантажів
згідно закону України «Про транзит вантажів».
25. Маршрути та способи транзиту вантажів згідно закону України «Про
транзит вантажів».
26. Документація транзиту вантажів.
27. Тарифи і розрахунки при транзиті вантажів.
28. Контроль у сфері транзиту вантажів.
29. Регулювання та координація діяльності у сфері транзиту вантажів.
30. Основні засади закону України «Про дорожній рух».
31. Компетенція власників транспортних засобів згідно закону України
«Про дорожній рух».
32. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки
дорожнього руху.
33. Основні права та обов’язки водія транспортного засобу згідно закону
України «Про дорожній рух».
34. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі.
35. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що
перебувають в експлуатації.
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36. Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів.
37. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і ремонту
транспортних засобів згідно закону України «Про дорожній рух».
38. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів згідно
закону України «Про дорожній рух».
39. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух.
40. Положення митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів.
41. Призначення та застосування книжки МДП.
42. Основні вимоги до маршрутів перевезень вантажів із застосуванням
книжки МДП.
43. Нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті.
44. Охарактеризуйте правила державної реєстрації та обліку транспортних
засобів.
45. Яким чином здійснюється облік дорожньо-транспортних пригод на
Україні?
46. Яким чином повинно проводитися службове розслідування дорожньотранспортних пригод.
47. Планування і контроль заходів із попередження дорожньотранспортних пригод на підприємствах автомобільного транспорту.
48. Організація безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на
території і виробничих приміщеннях підприємств.
49. Призначення та склад комісії з безпеки дорожнього руху.
50. Забезпечення безпеки дорожнього руху при роботі автотранспорту у
відриві від основної бази.
Таблиця 3 – Варіанти завдань до контрольної роботи №1
Варіант
1
2
3
4
5
6
№
питань
Варіант
№
питань
Варіант
№
питань

7

8

9

1, 25,
50

2, 24,
49

3, 23,
48

4, 22,
47

5, 21,
46

6, 20,
45

7, 19,
44

8, 18,
43

9, 17,
43

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10, 16,
42

11, 15,
41

12, 14,
40

13, 26,
39

14, 27,
38

15, 28,
37

16, 29,
36

17, 30,
36

18, 31,
35

19

20

21

22

23

24

25

26

27

19, 32,
34

20, 33,
50

21, 34,
49

22, 35,
48

23, 36,
47

24, 37,
46

25, 38,
45

26, 39,
44

27, 40,
43
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Перелік питань до контрольної роботи №2 (екзамену)
1. Структура єдиної транспортної системи України.
2. Склад та функціонування залізничного транспорту України.
3. Склад та функціонування авіаційного транспорту України.
4. Склад та функціонування міського електротранспорту України.
5. Склад та функціонування автомобільного транспорту України.
6. Склад та функціонування морського та річкового транспорту України.
7. Склад та функціонування трубопровідного транспорту України.
8. Автомобільний транспорт у транспортно-дорожньому комплексі
України.
9. Міжнародні автомобільні транспортні коридори України.
10. Класифікація автомобільних доріг загального користування.
11. Розміщення автотранспортного комплексу по регіонах України.
12. Структура Міністерства інфраструктури України.
13. Положення про Міністерство інфраструктури України.
14. Завдання
Міністерства
інфраструктури
України
у
галузі
автомобільного транспорту.
15. Основні завдання та функції державного департаменту автомобільного
транспорту.
16. Права та діяльність державного департаменту автомобільного
транспорту.
17. Основні завдання та функції державного агентства автомобільних доріг
України.
18. Права та діяльність державного агентства автомобільних доріг України.
19. Основні завдання служби безпеки дорожнього руху.
20. Права служби безпеки дорожнього руху.
21. Діяльність державної інспекції України з безпеки на наземному
транспорті.
22. Основні права підрозділів Державтоінспекції.
23. Діяльність комісії з питань безпеки автотранспорту.
24. Порядок призначення комісії з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України.
25. Діяльність комісії з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та
організацій України.
26. Джерела правового регулювання міжнародних автомобільних
перевезень.
27. Основні положення Конвенції про договір міжнародного дорожнього
перевезення вантажу (КДПВ).
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28. Права, обов’язки та відповідальність перевізника вантажу згідно
КДПВ.
29. Права, обов’язки та відповідальність відправника вантажу згідно
КДПВ.
30. Основні положення митних конвенцій про міжнародне перевезення
вантажу.
31. Охарактеризуйте призначення книжки МДП.
32. Призначення митних талонних книжок.
33. Основні положення Європейської угоди про режим праці і відпочинку
екіпажів автотранспортних засобів під час міжнародних перевезень.
34. Основні положення Європейської угоди про міжнародне дорожнє
перевезення небезпечних вантажів.
35. Загальна характеристика Правил перевезення вантажів автомобільним
транспортом України.
36. Класифікація вантажів за видами продукції згідно Правил перевезення
вантажів автомобільним транспортом України.
37. Загальна характеристика Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту.
38. Загальна характеристика ліцензійних умов провадження і ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
39. Охарактеризуйте види діяльності із надання послуг перевезень, що не
підлягають ліцензуванню.
40. Порядок допущення автоперевізників України до виконання
міжнародних перевезень вантажів із використанням книжки міжнародних
дорожніх перевезень.
41. Оформлення і видача дозволів на поїздку по територіях іноземних
держав.
42. Державна реєстрація та облік транспортних засобів.
43. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.
44. Система управління охороною праці на Україні.
45. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і
повноваження.
46. Державний нагляд, відомчий і громадський контроль за охороною
праці.
47. Організація державного нагляду за охороною праці в системі
Держпромгірнагляд.
48. Діяльність служби з охорони праці автотранспортного підприємства.
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49. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.
50. Необхідна документація з питань охорони праці, яка повинна бути
прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі.
Таблиця 4 – Варіанти завдань до контрольної роботи №2
Варіант
1
2
3
4
5
6
№
питань
Варіант
№
питань
Варіант
№
питань

7

8

9

1, 25,
50

2, 24,
49

3, 23,
48

4, 22,
47

5, 21,
46

6, 20,
45

7, 19,
44

8, 18,
43

9, 17,
43

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10, 16,
42

11, 15,
41

12, 14,
40

13, 26,
39

14, 27,
38

15, 28,
37

16, 29,
36

17, 30,
36

18, 31,
35

19

20

21

22

23

24

25

26

27

19, 32,
34

20, 33,
50

21, 34,
49

22, 35,
48

23, 36,
47

24, 37,
46

25, 38,
45

26, 39,
44

27, 40,
43
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