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Основними задачами вивчення дисципліни є:
компетентностей та
- навчити студента характеризувати склад провини і злочини;
результатів навчання,
- навчити студента юридично грамотно складати документацію,
що забезпечує
пов'язану з правопорушеннями на транспорті;
дисципліна
- навчити студента творчо використовувати Кодекси України і
нормативні акти в практичній діяльності.
Результати навчання:
- знати: ознаки транспортних правопорушень; основні групи
транспортних правопорушень і критерії їх оцінки; порядок
оформлення протоколів для притягнення до відповідальності
правопорушників; порядок розгляду судом скарг і позовів..
- вміти: давати аналіз правопорушень на автотранспорті;
характеризувати склад провини і злочини; використовувати
отримані правові знання у своїй практичній діяльності;
Опис дисципліни
Попередні умови,
Знання з загального курсу транспорту, вантажних перевезень та
необхідні для вивчення комерційної роботи на автомобільному транспорті, організації
дисципліни
автомобільних перевезень та логістики
Основні теми
Метою дисципліни «Юридична відповідальність на транспорт» є
дисципліни
вивчення видів юридичної відповідальності, нормативних актів,
без знання котрих неможливо вести боротьбу з
правопорушеннями на транспорті.
Лекції – 32 години.
Практичні заняття – 16 годин.
Самостійна підготовка - підготовка до лекцій і практичних занять,
підготовка до контрольних заходів та їх складання
Основні теми лекцій:
1. Поняття та види транспортної діяльності.
2. Єдина транспортна система України: поняття, її значення.
3. Транспортні правовідносини в Україні.
4. Державні органи, які здійснюють управління транспортом,
їхня структура й повноваження.
5. Структура системи, склад та види перевезень залізничним
транспортом. Організація перевезень на залізничному
транспорті.

6. Правові основи діяльності автомобільного транспорту.
7. Загальні положення юридичної відповідальності на
транспорті.
8. Транспортні правовідносини
9. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки у сфері
транспортних правовідносин
10. Організаційно-правові засади здійснення транспортної
діяльності
11. Особливості правового регулювання в різних сферах
транспортної діяльності
12. Правопорушення у сфері транспортної діяльності та
юридична відповідальність за них
13. Договір купівлі-продажу в сфері транспортної діяльності
14. Договори найму (оренди) в сфері транспортної діяльності
15. Договори перевезення
16. Договір транспортного експедирування
17. Договір зберігання транспортних засобів
18. Договори страхування в сфері транспортної діяльності

Мова дисципліни
Список основної та
додаткової літератури

Основні теми практичних занять:
1. Структура транспортної системи.
2. Функції та принципи юридичної відповідальності на
транспорті
3. Форми і методи управління транспортом. Ліцензування
транспортної діяльності.
4. Поняття та ознаки суб’єктів транспортної діяльності.
Класифікація суб’єктів транспортних правовідносин
5. Характерні ознаки транспортних правовідносин
6. Класифікація транспортних правовідносин
7. Поняття
та
склад
автомобільного
транспорту.
Повноваження
суб’єктів
управління
автомобільним
транспортом.
8. Організація перевезень пасажирів, багажу та пошти на
автомобільному транспорті
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