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Римар А.О. Адміністративні правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. –
Рукопис.
Магістерська робота зі спеціальності 081 “Право”. – Національний
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського”. Факультет соціології і права. Кафедра господарського
та адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську роботу присвячено адміністративним правопорушенням
у

сфері

забезпечення

автоматичному

безпеки

режимі.

адміністративних

дорожнього

Визначено

правопорушень;

руху,

поняття,

висвітлено

зафіксовані

ознаки
способи

та

в

зміст

виявлення

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху;

проаналізовано

автоматичну

фіксацію

адміністративних

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; досліджено
особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у
сфері

забезпечення

безпеки

дорожнього

руху;

охарактеризовано

зарубіжний досвід впровадження автоматичної фіксації для забезпечення
безпеки дорожнього руху.
Ключові слова:

адміністративні правопорушення, ознаки, склад,

дорожній рух, автоматична фіксація правопорушень.
Римар

А.А.

Административные

правонарушения

в

сфере

обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в
автоматическом режиме. - Рукопись.
Магистерская работа по специальности 081 "Право". - Национальный
технический университет Украины "Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского". Факультет социологии и права. Кафедра
хозяйственного и административного права. Киев, 2017.
Магистерскую

работу

посвящено

административным

правонарушениям в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,

зафиксированные

в

автоматическом

режиме.

Определено

понятие,

признаки и содержание административных правонарушений; освещены
способы

выявления

обеспечения

административных

безопасности

дорожного

правонарушений
движения;

в

сфере

проанализированы

автоматическую фиксацию административных правонарушений в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения; исследованы особенности
производства по делам об административных правонарушениях в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: административные правонарушения, признаки,
состав, дорожное движение, автоматическая фиксация правонарушений.

Rymar A.O. Administrative violations in the field of road traffic safety,
fixed in automatic mode. - Manuscript.
Master's degree in specialty 081 "Law". - National Technical University of
Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky". Faculty of
Sociology and Law. Department of economic and administrative law. Kyiv,
2017.
The master's thesis is devoted to the administrative violation in the field of
ensuring road safety, fixed in automatic mode. The concept, features and content
of administrative offenses are defined; the ways of revealing administrative
violations in the field of ensuring road safety are highlighted; the analysis of the
automatic fixing of administrative offenses in the field of ensuring road safety;
the peculiarities of the proceedings in cases of administrative violations in the
field of ensuring road safety were investigated; the foreign experience of
introducing automatic fixing for road traffic safety has been characterized.
Key words: administrative offenses, signs, composition, traffic, automatic
fixing of offenses.
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