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Спеціальність
Спеціалізація
Обсяг дисципліни в кредитах ECTS
Статус дисципліни
Мета вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність, загальні
компетентності, спеціальні (фахові)
компетентності

271 Річковий та морський транспорт
—
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Навчальна дисципліна вибіркового циклу
Формування бази знань, необхідної для
підготовки фахівців, які володіють належними
професійними компетентностями та здатні
вирішувати широкий перелік питань щодо
загальних принципів правової організації
законодавчого забезпечення адміністративної
відповідальності учасників транспортних
правовідносин в адміністративних судах та
органах, що уповноважені розглядати справи
про адміністративні правопорушення.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до пізнавальної діяльності.
2. Набуття гнучкості мислення, відкритого до
застосування набутих правових знань для
вирішення поточних та стратегічних завдань
правового характеру та застосування набутих
правових знань у повсякденному житті.
3. Здатність
чітко
та
обґрунтовано
формулювати свою позицію.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
1. Здатність
аналізувати,
розуміти
та
тлумачити норми чинного законодавства,
матеріали судової практики та норми
міжнародних правових актів.
2. Здатність і готовність розробляти системи
заходів для забезпечення належного рівня
функціонування
та
юридичного
обслуговування різних суб’єктів права та
вчиняти необхідні для цього дії, а також для
представництва та захисту їхніх інтересів.
3. Здатність планувати свою фахову роботу,
розподіляти
функціональні
обов’язки,
необхідні для розв’язання конкретної правової
ситуації чи досягнення певної мети.
4. Здатність до усвідомлення та дотримання
норм професійної етики.
5. Здатність, у межах професійних обов’язків,
організовувати та здійснювати заходи щодо
виявлення, запобігання та припинення
правопорушень.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1 ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Підстави адміністративної відповідальності учасників транспортних правовідносин.
Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності учасників транспортних
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правовідносин. Відмежування адміністративної відповідальності учасників транспортних
правовідносин від інших видів юридичної відповідальності.
Тема 2 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР
Початок становлення законодавства про адміністративну відповідальність. Подальший
розвиток законодавства про адміністративну відповідальність. Характеристика Кодексу
про адміністративні правопорушення 1984 року.
Тема 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНИЙ
СКЛАД
Поняття та ознаки адміністративного правопорушення (проступку), зокрема стосовно
адміністративної відповідальності учасників транспортних правовідносин. Поняття
складів адміністративного правопорушення й окремо щодо учасників транспортних
правовідносин. Види складів адміністративного правопорушення.
Тема 4 СТРУКТУРА СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В
СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
Об’єкт адміністративного правопорушення на транспорті. Об’єктивна сторона
адміністративного правопорушення в сфері транспорту. Суб’єкт адміністративного
правопорушення на транспорті. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення
в сфері транспорту.
Тема 5 АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ З УЧАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Поняття адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень з учасників
транспортних правовідносин та їхня характеристика. Загальні правила накладання
адміністративних стягнень на учасників транспортних правовідносин.
Тема 6
ПРОВАДЖЕННЯ
У
СПРАВАХ
ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ УЧАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Поняття, завдання та стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
учасників транспортних правовідносин. Загальна характеристика та види учасників
провадження у справах про адміністративне правопорушення в сфері транспорту.
Суб’єкти, які притягуються до адміністративної відповідальності в сфері транспорту.
Тема 7
ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАХОДІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В
ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ
Доставляння
правопорушника
і
адміністративне
затримання.
Особистий
(адміністративний) огляд, огляд речей та вилучення речей і документів учасників
транспортних правовідносин. Тимчасове вилучення посвідчення водія та тимчасове
затримання транспортних засобів. Відсторонення осіб від керування транспортними
засобами, огляд на стан сп’яніння та привід.
Тема 8 ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ТРАНСПРОТУ
Поняття юридичної характеристики адміністративних правопорушень в сфері транспорту.
Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.
Програмні результати навчання
1. Здатність
виділяти
особливості
адміністративної відповідальності та її
відмінності від інших видів юридичної
відповідальності.
2. Здатність
усвідомлювати
порядок
застосування
адміністративної
відповідальності та розрізняти правове
становище суб’єктів цієї відповідальності,
особливо неповнолітніх осіб, та органів, що її
застосовують.
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Форми поточного та підсумкового
контролю

3. Здатність працювати з адміністративноправовими документами.
Поточний контроль: практичні роботи (3) —
15 балів.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 45 балів.
Підсумковий контроль: залік — 40 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Залік
Тести
1—40 тестів, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал
Практичні роботи
Пр (задача)
Пр (задача)
№2
№.3
5 балів
5 балів

Пр (задача)
№1
5 балів
МКР 1
22,5 балів

СУМА
40 балів

Модульні контрольні роботи (МКР)
МКР 2
22,5 балів

СУМА
15 балів
СУМА
45 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Оцінка в
балах
90—100

80—89

75—79

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

Добре
(«зараховано»)

Оцінка
А

В

С

Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального,
робота з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні, якість виконання жодного з
них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
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65—74

Задовільно
(«зараховано»)

Е

60—64

21—59

1—20

D

Незадовільно
(«не
зараховано»)

FX

F

види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з однією
- двома значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального, робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу освоєний частково, необхідні практичні
навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення
якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота що
потребує доробки
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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