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Характеристика дисципліни
Предметом вивчення є правове регулювання транспортних відносин та
транспортної діяльності, зокрема, у сфері авіаційного, космічного, водного,
залізничного, автомобільного, міського електричного, трубопровідного
транспорту.
Метою викладання навчальної дисципліни “Транспортне право” є
вивчення
норм
і
принципів
національного
законодавства
та
міжнародних правових актів, що регулюють діяльність транспортної галузі, а
також оволодіння студентами сукупністю знань в обсязі правового
регулювання діяльності окремих видів транспорту.
Задачі курса - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів
автомобільного транспорту студенти повинні:
знати:
– основні положення, цілі, завдання правового регулювання транспортної
діяльності;
– положення Конституції України, Господарського кодексу, Цивільного
кодексу України щодо транспортної діяльності; – Закони України у сфері
транспортної діяльності;
– нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері транспортної
діяльності;
уміти:
– застосовувати на практиці отримані знання;
– забезпечувати супроводження транспортної діяльності з точки зору вимог
законодавства України у сфері транспорту.
Навчальна
дисципліна
спрямована
на
досягнення
фахових
компетентностей Освітньо-професійної програми:
ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні;
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативноправових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації
автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації,
ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їх систем;
ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність структурних
підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів

виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та
обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку
(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем
автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство,
документування та управління якістю.
Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення результатів навчання:
РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного
розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці
співробітників об’єктів автомобільного транспорту;
РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати
альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань
забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших
аспектів;
РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові та
законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, Правила
технічної експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та
рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних
транспортних засобів, їх систем та елементів;
РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів,
їх систем та елементів;
РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та
управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик.
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