
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності  
 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗАОЧНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
з навчальної дисципліни «Адміністративне право + М. Адміністративна 

відповідальність» 
 

спеціальність 6.030401 "Правознавство" 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції 

ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

для заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Адміністративне право + 

М. Адміністративна відповідальність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу 

факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, 

спеціальності 6.030401 "Правознавство" / Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. - 13 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Манжула А.А., професор кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД ДДУВС, доктор юридичних 

наук, доцент. 

 

 

 

Рецензенти: 

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області, 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної 

справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності.  

протокол від 08.07.2016, № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 

Завідувач кафедри  

адміністративного права, процесу 

 та адміністративної діяльності,  

полковник поліції        Т.П. Мінка  

«_____»___________________ 2016 року  

 

©Манжула А.А., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 

 

3 

 

Методичні поради до самостійної та індивідуальної роботи  

Проблеми формування творчої активності, професійній самостійності 

слухачів у процесі навчання завжди були в центрі уваги педагогіки вищої 

школи. Це пов’язано як із вимогами до сучасного фахівця з вищою освітою, 

необхідністю займатися самоосвітою впродовж усього професійного життя, так 

і шаленим зростанням обсягу інформації, яку треба засвоїти. Без самостійної та 

індивідуальної роботи фахівець сформуватися не може. 

Оволодіння професійними знаннями та уміннями відбувається лише 

через організацію власної пізнавальної діяльності. Передати знання неможливо, 

ними можна лише оволодіти, можна опанувати, привласнити, зробити своїми 

або засвоїти. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів сприяє формуванню 

самостійності, ініціативності, дисциплінованості, почуття відповідальності, 

необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійної діяльності. 

У відповідності до Закону «Про вищу освіту», самостійна робота 

відноситься  до форм організації навчального процесу. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає 

обов’язкове виконання слухачем самостійної та індивідуальної роботи.  

Самостійна та індивідуальна робота розглядається усіма дослідниками і 

практиками як цілеспрямована, активна, відносно вільна діяльність. Вона є 

завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які 

розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях. Адже 

знання можна вважати надбанням слухача тільки за умови що він приклав для 

їх здобуття свої розумові і практичні зусилля. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів сприяє формуванню 

самостійності, самодисципліни, особистісної відповідальності, ініціативності, 

необхідних майбутньому фахівцю у навчальній та професійній діяльності. 

В процесі самостійної роботи слухачу пропонуються навчальні завдання 

та рекомендації для їх виконання; робота проводиться без безпосередньої 

участі викладача, але під його керівництвом; виконання роботи вимагає від 

слухачів розумової напруги, активного і цілеспрямованого вивчення 

навчального матеріалу. 

Основна мета  організації самостійної роботи – надавати максимальну 

можливість для розвитку  особистісних і професійних якостей, творчої 

індивідуальності майбутніх фахівців. 

Самостійна та індивідуальна робота припускає виконання слухачем 

наступних дій: усвідомлення мети своєї діяльності, надання її особистісного 

смислу, самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом часу, 

самоконтролю по їх виконанню. 

Основою ефективного виконання самостійної та індивідуальної роботи є 

вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної і наукової 

літератури з навчальної дисципліни. Така робота передбачає використання 

робочої  навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекцій, потім прочитати та законспектувати в зошит для семінарів відповідний 
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матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, 

обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього,  слухач  

ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. 

Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі  мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень навчальної дисципліни передбачає не тільки 

засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища та 

ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього. 

Готуючись самостійно, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які 

притаманні вказаним темам, та засвоїти їх.  

Реферати передбачені завданнями, присвячуються складним питанням, 

які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують 

опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату 

мас відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення 

заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних 

випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов'язково оцінюються 

викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи, 

доповіді на засіданнях наукового гуртка або на конференції. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

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

джерела. 

1. Роль адміністративного права в становленні незалежної Української 

держави.  

2. Напрями розвитку науки українського адміністративного права. 

3. Зарубіжне і вітчизняне адміністративне право: спільне та відмінне. 

4. Особливості сучасного предмета адміністративного права. 

5. Поліцейське право як галузь права. 

6. Удосконалення адміністративного законодавства: реалії та 

перспективи. 

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. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМА 2. Публічне управління: поняття, сутність та принципи. 

1. Публічне управління в умовах проведення в Україні адміністративної 

реформи. 

2. Розмежування державного і громадського управління. 

3. Зміст спеціальних принципів державного управління. 

4. Державне управління у широкому та вузькому значенні – сутність 

підходів. 

5. Участь громадян у державному управлінні, як важливий принцип його 

здійснення. 

6. Співвідношення державного управління та виконавчої влади. 

Рекомендована література до теми 2:  
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. Біла книга “Реформа публічної адміністрації в Україні” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/ 

6. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; За 

заг.ред. В.Б. Авер’янова – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

7. Зелена книга “Реформа публічної адміністрації в Україні” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.gov.ua/ 

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

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

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 3 СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, 

ОЗНАКИ ТА ВИДИ 

1. Характеристика біженців, як суб’єктів адміністративного права. 

2. Недержавні органи та організації як суб’єкти адміністративного права. 

3. Спільні та відмінні риси громадян України та іноземців як суб’єктів 

адміністративного права. 

4. Види класифікації органів виконавчої влади. 

5. Президент України, як особливий суб’єкт адміністративного права. 

6. Кабінет Міністрів України, як вищий орган виконавчої влади. 
Рекомендована література до теми № 3:  
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. 
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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. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; За 

заг.ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

6. Закон України „Про центральні органи виконавчої влади” від 

17.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

7. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

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

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

9. Указ Президента України „Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади” №1085/2010 від 9.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 4. ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

1. Державна політика у сфері державної служби. 

2. Вдосконалення інституту державної служби – необхідність часу. 

3. Соціальне забезпечення державних службовців. 

4. Служба в поліції, як особливий різновид державної служби. 

5. Спільне та відмінне у мілітаризованій та цивільній державній службі. 

6. Політичні і патронатні посади в органах державної влади. 
Рекомендована література до теми 4:  
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 : За заг. ред. д.ю.н., 

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

4. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і 

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

5. Біла книга “Реформа публічної адміністрації в Україні” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/ 

6. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б.Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін.; За 

заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

7. Зелена книга “Реформа публічної адміністрації в Україні” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.gov.ua/ 
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8. Конституція України [Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

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

1996. – № 30. – Ст. 141. 

9. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2016. - №4. – Ст.43. 

10. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 

7.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

11. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України  

від 07.06.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ 

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

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

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Характеристика правових і не правових форм публічного управління. 

2. Заохочення як метод публічного управління. 

3. Адміністративний примус – класифікація заходів. 

4. Система заходів адміністративного запобігання. 

5. Загальна характеристика заходів адміністративної відповідальності. 

6. Поняття та класифікація правових актів державного управління. 
Рекомендована література до теми № 5:  
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 : За заг. ред. д.ю.н., проф. 

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

4. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і 

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

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б.Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін.; За 

заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 

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

1122. 

7. Конституція України [Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України : офіц. вид... – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

8. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць 

позбавлення волі : Закон України від 1.12.1994 р. : за станом на 28.12.2015 // 

Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. – 1994. - № 52, стаття 455. 

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

С.Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 6. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

1. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни у 

державному управлінні.  

2. Спільні та відмінні риси контролю і нагляду. 

3. Гарантії та засоби забезпечення законності у державному управлінні. 

4. Контроль як важливий засіб забезпечення законності. 

5. Адміністративний нагляд поліції. 

6. Прокурорський нагляд. 
Рекомендована література до теми 6:  
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 : За заг. ред. д.ю.н., проф. 

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

4. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і 

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

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б.Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін.; За 

заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 

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

1122. 

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

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

№ 30. – Ст. 141. 

8. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць 

позбавлення волі : Закон України від 1.12.1994 р. : за станом на 28.12.2015 // 

Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. – 1994. - № 52, стаття 455. 

9. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. : за 

станом на 01.01.2016 // Відомості Верховної Ради України: офіц.. вид. – 1996. – 

№ 47. – Ст. 256. 

10. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року: за станом 

на 12.05.2016 // Відомості Верховної Ради України: офіц.. вид. – 2015. – № 2-3. 

– Ст. 12. 

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

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

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 7. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
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1. Адміністративна відповідальність працівників поліції; 

2. Проблеми та перспективи удосконалення адміністративної 

відповідальності; 

3. Ґенеза розвитку законодавства про адміністративну відповідальність. 

4. Принципи адміністративної відповідальності. 
Рекомендована література до теми 6:  
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. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ № 8. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

1. Розмежування суспільної небезпеки та суспільної шкідливості. 

2. «Сorpus delicti» та його складові елементи. 

3. Неосудність, як обставина що виключає адміністративну 

відповідальність. 

4. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд 

громадської організації або трудового колективу. 
Рекомендована література до теми 8:  
1. Відповідальність за адміністративні правопорушення /  

Е.Ф. Демський, О.С. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с. 

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

Навчальний посібник / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 c. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 

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

1122. 

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

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

№ 30. – Ст. 141. 
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5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-

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

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

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

2008. – 256 c. 

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

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

8. Митний кодекс України: науково-практичний коментар / А.Т. 

Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. - К.: Правова єдність, 2008 – 

757 с. 

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

С.Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 


