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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Генезис адміністративного правопорушення  

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Розмежувати кваліфікацію хуліганства та дрібного хуліганства; 

крадіжки та дрібного викрадення чужого майна. 

2. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Навести 

приклади правопорушень в різних сферах суспільного життя. 

3. Кваліфікувати адміністративне правопорушення за статтею (44, 173-2, 

178, 180, 181-1, 185 визначається окремо). 

4. Види складів адміністративних правопорушень. Навести приклади з 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, залежно від критерію 

класифікації. 

Рекомендована література до теми 1: 
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. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. 

посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 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 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення як 

інструмент кваліфікації 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

 

1. Юридичний склад адміністративного правопорушення як інструмент 

кваліфікації. 

2. Об’єкт адміністративного правопорушення: загальний, видовий, 

родовий, безпосередній. Навести приклади. 
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3. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Навести 

приклади. 

4. Суб’єкти адміністративного правопорушення. Навести приклади. 

5. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Навести 

приклади. 

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. 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. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / 

Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 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 5. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, 

підвідомчих Національній поліції 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Кваліфікація адміністративних правопорушень в галузі охорони 

здоров’я населення. Моделювання типових ситуацій. 

2. Кваліфікація адміністративних правопорушень в сфері власності. 

Моделювання типових ситуацій. 

3. Кваліфікація адміністративних правопорушень що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Моделювання типових ситуацій. 

4. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. Моделювання типових ситуацій. 

 

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. 



 

 

5 

 

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. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / 

Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 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/. 
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2. Теми семінарських занять 

(у тематичному плані не передбачено) 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів 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 кваліфікації адміністративних 

правопорушень; 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 провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, власні міркування та пошук оптимальних 

алгоритмів щодо передбачених темою питань ґрунтується на високому рівні знань 

чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції Національної поліції, 

вміння належним чином кваліфікувати адміністративні правопорушення. 

4 

Теоретичні кваліфікації адміністративних правопорушень, передбачені планом 

заняття, засвоєні належним чином; в цілому сформовані необхідні практичні навички 

та вміння в сфері кваліфікації адміністративних правопорушень; 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 адміністративної юрисдикції, власні міркування та 

пошук оптимальних алгоритмів щодо передбачених темою питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства в сфері адміністративно-деліктного 

законодавства, під час кваліфікації адміністративних правопорушень є певні неточності. 

3 

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

та вміння щодо кваліфікації адміністративних правопорушень мають поверхневий 

характер, окремі суттєві неточності та помилки у вирішенні ситуативних задач з 

кваліфікації адміністративних правопорушень; 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 кваліфікації адміністративних правопорушень; практичні 

навички та вміння в сфері адміністративної юрисдикції поліції сформовані 

фрагментарно; задачі та/або теоретичні питання переважно виконані, окремі з 

істотними помилками, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач, 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 кваліфікації адміністративних 

правопорушень. Не може правильно кваліфікувати запропоновані адміністративні 

правопорушення. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


