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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 

поліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Визначити учасників провадження та дії поліцейських в справі про 

адміністративне правопорушення за фабулою: під час патрулювання 

поліцейські Соборного відділення Національної поліції побачили громадянина, 

який нецензурно лаявся на перехожих біля зупинки трамвайного маршруту № 1 

в м. Дніпро. 

2. Перерахувати види адміністративних стягнень, що застосовуються за 

вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. 

3. Визначити учасників провадження та дії поліцейських в справі про 

адміністративне правопорушення за фабулою: під час несення служби 

патрульними поліцейськими було виявлено громадянина, який намагався 

пошкодити лавку біля зупинки трамвайного маршруту № 1 в м. Дніпро. На 

вимогу поліцейських припинити протиправну поведінку громадянин не 

відреагував і продовжував протиправні дії. 

4. Виконати практичне завдання за темою заняття. Моделювання строків і 

можливих рішень у провадженні про адміністративне правопорушення за 

визначеною фабулою. 

5. Визначити учасників провадження та дії поліцейського в справі про 

адміністративне правопорушення за фабулою: дільничним офіцером поліції 

було виявлено факт зберігання громадянином мисливської вогнепальної зброї в 

спорядженому стані у власному помешканні під диваном. 

6. Визначити основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

 

Рекомендована література до теми 3: 
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

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

посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с. 

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської 

безпеки: навч. посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. 

ред.. С.М. Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- 

с. 304. 

4. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві 

України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: 

Поліграф, 2004.- 404 с. 
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5. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – 

Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

8. Молчанов Р.Ю. Новели законодавчого регулювання 

адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху / Р.Ю. 

Молчанов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – 2016 № 2. – С. 148-154. 

9.  Молчанов Р.Ю. Провадження в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі / Р.Ю. Молчанов //Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2016 випуск 38, том 2. – С. 15-19.  

10. Молчанов Р.Ю. Повноваження патрульної поліції щодо 

здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері безпеки 

дорожнього руху / Р.Ю. Молчанов // Юридичний науковий електронний 

журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Запорізький національний університет». – 2016 № 3. – С. 101-104 

11. Молчанов Р.Ю. Меры полицейского воздействия в новом 

законодательстве Украины о полиции / Р.Ю. Молчанов // Закон и жизнь: 

международный научно-практический правовой журнал – 2017 № 2/2. – С. 

81 – 83. 

12. Молчанов Р.Ю. Особливості адміністративних 

правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, провадження за якими 

входить до компетенції патрульної поліції / Р.Ю. Молчанов // Збірник 

наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка «Наукові записки. Серія: Право» – 2017 

13. Молчанов Р.Ю. Особливості проваджень в справах про 

адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в 

сфері безпеки дорожнього руху / Р.Ю. Молчанов // науковий журнал 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова «Правова 

держава». – 2017 № 27. – С. 60 – 65.  

14. Молчанов Р.Ю. Особливості виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі / Р.Ю. Молчанов // Актуальні проблеми вітчизняного 

права в дослідженнях молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. (19 травня 2016 року, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ). С – 105-107. 

15. Молчанов Р.Ю. Особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху України / Р.Ю. 

http://www.mvs.gov.ua/
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Молчанов // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: 

матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 

22 листопада 2016 року). – Кривий Ріг, 2017. С – 193-196. 

16. Молчанов Р.Ю. Спрощене провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху / 

Р.Ю. Молчанов // Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Дніпро, 25 листоп. 2016 р.). – Дніпро :Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2016. С – 243-245. 

17. Гаркуша В.В., Молчанов Р.Ю., Дії патрульної поліції на місці 

дорожньо-транспортної пригоди : навчальний посібник / Гаркуша В.В., 

Молчанов Р.Ю.. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 62 с. 

18.  
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 

поліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Завдання, порядок і принципи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

2. Учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

4. Протокол і постанова про адміністративне правопорушення. 

5. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

6. Розгляд та прийняття рішень в справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

Рекомендована література до теми 3: 
1. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких 

підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с. 

2. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: 

Атіка, 2008. - 624 с. 

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки: навч. 

посібник / С.М.Алфьоров, Т.П. Мінка , Р.В. Миронюк; за заг. ред.. С.М. 

Алфьорова; Дніпропетр. держ.ун-т внутр..справ. - Х.: Право, 2014.- с. 304. 

4. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: 

теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: Поліграф, 

2004.- 404 с. 

5. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та V 

«Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. 

Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

6. Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/ua 

7. Офіційний Інтернет сайт Міністерства внутрішніх справ України – Режим 

доступу: http://www.mvs.gov.ua Офіційний Інтернет сайт Міністерства 

внутрішніх справ України – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних та 

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 

 


