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РЕФЕРАТ 

Общий объем дипломной работы составляет 54 страницы. Список 
использованных источников содержит 46 наименований. 

Ключевые слова: СЛЕДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ АВТОБОБИЛЯ. 

Цель дипломной работы- выявить основные причины неисправностей 
автомобиля, как причин дорожно-транспортного происшествия, а также 
предложить решение их. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 
процессе эксплуатации неисправного транспортного средства, а также 
некачественного ремонта . 

Методологическую основу работы составляют применяемые в 
юридической науке и смежных с ней других науках методы исследования: 
общие приемы и законы логики (анализ, синтез, систематизация и др.). 

На основании изучения нормативной правовой базы были выявлены 
некоторые проблемы в регулировании технического состояния автомобиля, 
регулирования деятельности станций технического обслуживания, 
осуществлении контроля за деятельностью станций технического 
обслуживания, а также даны предложения по их устранению. 

Принятие предложенных мер имеет серьезное прикладное значение, 
поскольку их применение позволит уменьшить количество транспорта, 
эксплуатируемого с неисправностями, а также более четко и эффективно 
защитить права автолюбителей при некачественном ремонте автомобиля на 
станциях технического обслуживания. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 54 старонак. Спіс 

выкарыстаных крыніц змяшчае 46 найменняў. 
Ключавыя словы: СЛЯДЫ ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ, ДАРОЖНА-

ТРАНСПАРТНАЕ ЗДАРЭННЕ, НЯСПРАЎНАСЦЬ АЎТАМАБІЛЯ. 
Мэта дыпломнай працы- выявіць асноўныя прычыны няспраўнасцяў 

аўтамабіля, як прычын дарожны-транспартнага здарэння, а таксама рашэнне іх. 
Аб’ект даследавання- грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 

эксплуатацыі няспраўнага транспартнага сродку, а таксама няякаснага рамонту. 
Метадалагічную асновупрацы складаюць метады даследавання, якія 

прыменяюцца ў юрыдычнай навуцы і сумежных з ёй шншых навуках: агульныя 
прыёмы і законы логікі (аналіз, сінтэз, сістэматызацыя і інш.). 

На падставе вывучэння нарматыўнай прававой базы былі выяўлены 
некаторыя праблемы ў рэгуляванні тэхнічнага стану аўтамабіля, рэгулявання 
дзейнасці станцый тэхнічнага абслугоўвання, ажыццяўленні кантролю за 
дзейнасцю станцый тэхнічнага бслугоўвання, а таксама дадзены прапановы по 
іх ліквідацыі. 

Прыняцце прапанаваных мер мае сур’ёзнае прыкладное значэнне, 
паколькі іх прымяннедасць магчымасць зменшыць колькасць транспарту, што 
эксплуатуюцца з няспраўнасцямі, а таксама бошльш дакладна і эфектыўна 
абараніць правы аўтааматараў пры неякасным рамонце аўтамабіля на станцыях 
тэхнічнага абслугоўвання. 

Аўтар работы сцвярджае, што прыведзены у ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага аб’екта, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя сцвярджэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMARY 

The total  value of  Graduate work is  54 pages.  The list  of  sources contains 46 
titles. 

Key words: TRACKS OF VEHICLES, ROAD TRANSPORT ACCIDENT, 
VEHICLE MALFUNCTION. 

The purpose of the thesis is to reveal the main causes of the car's malfunctions 
as the causes of the traffic accident, and also to offer a solution to them. 

The object of the study is the public relations that arise during the operation of 
a defective vehicle, as well as poor-quality repairs. 

The methodological basis of the work consists of methods of investigation used 
in legal science and related to it other sciences: general methods and laws of logic 
(analysis, synthesis, systematization, etc.) 

Based on the study of the regulatory framework, some problems were 
identified in regulating the technical condition of the car, regulating the operation of 
service stations, monitoring the operation of maintenance stations, and proposing 
solutions for their elimination. 

The adoption of the proposed measures is of serious practical importance, since 
their application will reduce the number of vehicles operated with malfunctions, as 
well as more clearly and effectively protect the rights of motorists in the event of 
substandard car repairs at maintenance stations. 

The author confirms that the research paper material truthfully and objectively 
shows the object of study state, and all theoretical principles and concepts, which are 
borrowed from the literature and other sources, are accompanied by references to 
their authors.  

 
 


