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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 
1. Визначити учасників дисциплінарного провадження за фабулою: 

поліцейський патрульної поліції Соборного відділення Національної поліції був 

відсутній на робочому місці без поважної причини протягом п’яти годин. 

2. Перерахувати види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до 

поліцейських за законодавством України. 

3.  Охарактеризувати учасників службового розслідування за фактами 

вчинення дисциплінарних проступків в органах Національної поліції. 

4. Визначити алгоритми оскарження рішень про накладення 

дисциплінарного стягнення в органах Національної поліції в судовому і 

позасудовому порядку. 

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

можливих рішень у дисциплінарному провадженні за визначеною фабулою. 

Рекомендована література до теми 4: 

1. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2008. - 624 с  

2. 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. 

3. 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. 

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

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

5. 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/. 

 

 

ТЕМА 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції у справах про адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок та громадську безпеку 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 
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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 основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку. 

4. Охарактеризувати заходи забезпечення провадження по даній категорії 

справ. Розмежувати привід, доставляння та затримання особи, що притягається 

до адміністративної відповідальності. 

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

можливих рішень у провадженні про адміністративне правопорушення за 

визначеною фабулою. 

Рекомендована література до теми 5: 
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. 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. 

3. Морозова В.О., Корнієнко М.В. Адміністративно-деліктні проблеми 

відповідальності за порушення громадської моралі: Монографія.- Дн-вськ: ЮА 

МВС, 2005.- 164 с. 

4. 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 

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

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

6. 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/. 

 

ТЕМА 8. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції у справах про адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 
1. Визначити учасників провадження та дії поліцейських в справі про 

адміністративне правопорушення за фабулою: під час несення служби 
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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.  

2. Перерахувати види адміністративних стягнень, що застосовуються за 

вчинення адміністративних правопорушень, що посягають встановлений 

порядок управління.  

3. Визначити основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління, зокрема про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського. 

4. Класифікувати основні види адміністративних правопорушень, що 

посягають на встановлений порядок управління за об’єктом. 

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

можливих рішень у провадженні про адміністративне правопорушення за 

визначеною фабулою. 

Рекомендована література до теми 8:  
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. 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. 

3. 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. 

4. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: 

Монографія.– Одеса: Астропринт, 2006. – 334 с. 

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

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

6. 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/. 

 

 

ТЕМА 9. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції в справах про адміністративні правопорушення у 

сфері дозвільної системи 

Практичне заняття – 2 год. 

План 
1. 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. 
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2. Визначити основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

3. Перерахувати види адміністративних стягнень, що застосовуються за 

вчинення адміністративних правопорушень у сфері дозвільної системи. 

4. Визначити особливості доказування в справах про порушення правил 

зберігання вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. 

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

можливих рішень у провадженні про адміністративне правопорушення за 

визначеною фабулою. 

Рекомендована література до теми 9:  
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. 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. 

3. 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. 

4. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній 

системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань. – Луганськ, РВВ 

ЛДУВС, 2006. – 344 с 

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

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

6. 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/. 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і зміст адміністративної юрисдикції. 

2. Поняття і ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

3. Сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 

поліції. 

4. Основні види адміністративної юрисдикції Національної поліції. 

5. Адміністративно-юрисдикційне провадження. Поняття, види, основні 

підходи до розуміння. 

6. Патрульна поліція як суб’єкт адміністративно-юрисдикційної 

діяльності. 
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Рекомендована література до теми 1: 

1. Адміністративне право України : підручник / [Галунько В.В., Олефір В.І., 

Гридасов Ю.В., Іванищук А.А., Короєд С. О.] – Херсон : ХМД, 2013. – Т.1 

:Загальне адміністративне право. Академічний курс. – 393 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. 

колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. Загальна 

частина. – 584 с. 

3. Загальне адміністративне право: підручник [Гриценко І.С., Мельник Р.С., 

Пухтецька А.А. та інші] ; За заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. 

– 568 с. 

4. 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. 

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/. 

 

 

 

 

ТЕМА 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо розгляду та вирішення скарг громадян 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Правова основа діяльності Національної поліції щодо розгляду 

звернень громадян. 

2. Поняття та види звернень громадян. 

3. Особливості розгляду звернень окремих категорій органами 

Національної поліції. 

4. Особливості розгляду окремих категорій звернень органами 

Національної поліції. 

5. Особистий прийом керівництвом органів Національної поліції. 

6. Основні особливості розгляду скарг громадян органами Національної 

поліції. 

Рекомендована література до теми 2: 2 

1. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2008. - 624 с. 
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2. 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. 

3. Кривий А.О. Адміністративно-правова діяльність чергової служби 

органів внутрішніх справ : монограф. / Кривий А.О.. – Дніпропетровськ: 

ДДУВС, 2012. – 260 с. 

4. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. –К.: Ін Юре, 2004. 

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/. 

 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності 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. 
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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/. 

 

 

ТЕМА 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції в справах про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Сучасний стан безпеки дорожнього руху в Україні. Позитивні і 

негативні фактори. 

2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху. 

3. Стадії провадження у справах про правопорушення сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

4. Фіксація адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього 

руху в автоматичному та не в автоматичному режимі.  

5. Особливості доказування у справах про правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

6. Особливості оформлення матеріалів у справах про правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Рекомендована література до теми 6:  

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. 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. 
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5. Коллер Ю.С, Собакарь А.О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія / Ю.С. Коллер, 

А.О. Собакарь. - К. : «МП Леся», 2015. – 204 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/. 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи курсантів на практичних та 

семінарських заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, передбачені планом заняття, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички з адміністративно-юрисдикційної 

діяльності Національної поліції; задачі, передбачені планом заняття, виконано в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована наполегливість та ініціативність у 

пошуку відповідей на поставлені питання. Розв’язання ситуативних задач з 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції, власні міркування 

та пошук оптимальних алгоритмів щодо передбачених темою питань ґрунтується на 

високому рівні знань чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, 

вміння належним чином змоделювати адміністративно-юрисдикційне провадження. 

4 

Теоретичні питання адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції, 

передбачені планом заняття, засвоєні належним чином; в цілому сформовані 

необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративно-юрисдикційної 

діяльності Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні питання та 

задачі виконані в повному обсязі з окремими неточностями. Під час заняття 

продемонстрована несистематична ініціативність. Розв’язання ситуативних задач з 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції, власні міркування 

та пошук оптимальних алгоритмів щодо передбачених темою питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, у 

моделюванні адміністративно-юрисдикційного провадження можливі певні неточності. 

3 

Теоретичні питання, передбачені планом заняття, у цілому засвоєні; практичні навички 

та вміння в сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції мають 

поверхневий характер, окремі суттєві неточності та помилки у вирішенні ситуативних 

задач з адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції; навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані, окремі задачі та/або теоретичні 

питання виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, передбачені планом заняття, засвоєні частково, суттєві 

прогалини у знаннях адміністративно-деліктного законодавства; практичні 

навички та вміння в сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 

поліції сформовані фрагментарно; задачі та/або теоретичні питання переважно 

виконані, окремі з істотними помилками, які потребують подальшого усунення. 
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1 

Курсант, не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, не володіє термінологічною базою з теми заняття, 

допускає суттєві помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань щодо адміністративно-

юрисдикційної діяльності Національної поліції. Не може правильного змоделювати 

адміністративно-юрисдикційне провадження 

0 Відсутність на занятті 

 


