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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. Адміністративне право України: поняття, предмет, система 

та джерела 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття адміністративного права. 

2. Зміст сучасного предмету адміністративного права. 

3. Метод адміністративного права 

4. Система адміністративного права. 

5. Класифікація джерел адміністративного права. 

6. Правові акти МВС як джерела адміністративного права. 

7. Значення адміністративного права в діяльності органів внутрішніх справ. 

8. Основні напрями розвитку адміністративного права на сучасному етапі. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань з 

положень про поняття, предмет, метод адміністративного права, про його місце 

в системі галузей права, про систему адміністративного законодавства та 

напрямки її удосконалення, про систему сучасного адміністративного права з 

виокремленням його субінститутів та підгалузей, про напрямки удосконалення 

адміністративного права. 

Слухач повинен скласти схему класифікації джерел адміністративного 

права; за допомогою графічних засобів  відтворити місце адміністративного 

права та його взаємозв’язок з іншими  галузями права. 
Рекомендована література до теми 1:  
1. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: 

Навчальний посібник / Ю.Г. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Паращук та ін. – Х. : 

Одіссей, 2005. – 128 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2-х т. / 

В.Б.Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2005. 

3. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і 

факультетів / За ред.. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2006. – 544 с.  

4. Адміністративне право України: Підручник : За заг. ред. д.ю.н., 

проф. Т.О. Коломоєць. – К. Істина, 2009. – 457 с. 

5. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний 

посібник / С.Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 

 

ТЕМА 7. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної 

відповідальності; 

2. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності; 
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3. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб, 

батьків і осіб, що їх замінюють; 

4. Особливості адміністративної відповідальності працівників поліції; 

5. Характеристика адміністративної відповідальності посадових осіб; 

6. Характеристика адміністративної відповідальності іноземних громадян 

та осіб без громадянства. 

7. Альтернативи адміністративної відповідальності. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухаічв знань відносно 

адміністративної відповідальності за законодавством України як виду 

юридичної відповідальності, зокрема її ознак, принципів, особливостей 

настання та перспектив удосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства, вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, 

поставлених перед поліцією, а саме розуміння внутрішньої складової 

адміністративної діяльності Національної поліції, порядку прийняття та 

проходження служби в Національній поліції. 

Слухачі  повинні скласти порівняльну таблицю, визначивши срільне та 

вказати н арозбіжності, з відповідальності: працівників поліції, неповнолітніх 

осіб, батьків і осіб, що їх замінюють, посадових осіб, іноземних громадян та 

осіб без громадянства. 
Рекомендована література до теми 7:  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 c. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 

27.07.2016 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 

1122. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-

практичний коментар / А.С. Васильєв. - Х.: Одиссей, 2010. – 1024 с. 

4. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-

деліктне право): Навчальний посібник / В.К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 256 c. 

5. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен. 

Монографія / В.К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с. 

6. Конституція України [Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України : офіц. вид... – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141. 

7. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / 

С.Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


