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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Генезис адміністративного правопорушення 

1. Проаналізувати генезис адміністративного проступку.  

2. Визначити поняття та ознаки адміністративного правопорушення: 

антигромадська спрямованість, протиправність, винність, караність діяння.  

3. Провести класифікацію адміністративних правопорушень. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.2, 1.3, 1.19, 1.35.2, 1.36.43. 

 

 

ТЕМА 2. Кваліфікація адміністративних правопорушень у теорії 

адміністративного права 

1. Дослідити історико-теоретичні засади розуміння та застосування 

кваліфікації адміністративних правопорушень.  

2.Охарактеризувати адміністративно-правову кваліфікацію як різновид 

правової кваліфікації.  

3. Визначити види адміністративно-правової кваліфікації. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.2, 1.3, 1.8, 1.27, 1.36.6, 1.36.15. 

 

 

ТЕМА 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення як 

інструмент кваліфікації 

1. Визначити поняття юридичного складу адміністративного 

правопорушення.  

2. Здійснити юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення.  

3. Провести класифікацію юридичних складів адміністративного 

правопорушення. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.2, 1.3, 1.8, 1.27, 1.36.6, 1.36.15. 

 

 

ТЕМА 4. Розмежування адміністративних правопорушень та інших 

проступків 

1. Здійснити юридичні підстави розмежування та їх аналіз. 

2. Розмежувати адміністративні правопорушення та інші проступки за 

наслідками. 

3. Проаналізувати особливості розмежування адміністративних 

правопорушень та інших проступків у окремих сферах. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.2, 1.3, 1.14, 1.36.13, 1.36.45. 

 

 

ТЕМА 5. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, 

підвідомчих Національній поліції 

1. Здійснити класифікацію адміністративних правопорушень, підвідомчих 
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Національній поліції  за об’єктами: правопорушення на транспорті, в галузі 

шляхового господарства і зв’язку.  

2. Провести класифікацію адміністративних правопорушень, підвідомчих 

Національній поліції  за об’єктами: правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку.  

3. Провести класифікацію адміністративних правопорушень, підвідомчих 

Національній поліції  за об’єктами: правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.2, 1.3, 1.22, 1.24, 1.4, 1.8. 

 

 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Генезис адміністративного правопорушення 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення: сучасне 

бачення. 

2. Розуміння адміністративного проступку: історія і сучасність.  

3. Стан теоретичних досліджень проблем проступку в українському 

адміністративному праві. 

4. Онтологічний вимір адміністративного проступку (істина факту).  

5. Гносеологічний вимір адміністративного проступку (істина розуму).  

 

 

ТЕМА 2. Кваліфікація адміністративних правопорушень у теорії 

адміністративного права 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Методологія дослідження проблем кваліфікації.  

2. Наукові підходи до теорії кваліфікації. 

3. Адміністративно-правова кваліфікація як різновид правової 

кваліфікації.  

4. Види адміністративно-правової кваліфікації.  

5. Співвідношення адміністративно-правової кваліфікації з суміжними 

правовими категоріями. 

 

 

ТЕМА 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення як 

інструмент кваліфікації 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Юридичний склад адміністративного правопорушення як інструмент 

кваліфікації.  

2. Властивості складу адміністративного правопорушення.  

3. Розмежування подібних складів адміністративних правопорушень від 

злочинів.  
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4. Об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення та їх елементи.  

5. Суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення.  

 

ТЕМА 4. Розмежування адміністративних правопорушень та інших 

проступків 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Проблемні питання розмежування адміністративних проступків та 

злочинів: теорія та практика.  

2. Розмежування адміністративних проступків та злочинів за об’єктом. 

3. Відмінності між адміністративними проступками та злочинами за 

об’єктивною стороною. 

4. Особливості розмежування адміністративних проступків та злочинів за 

суб’єктом та суб’єктивною стороною. 

5. Проблемні питання застосування адміністративно-правових та 

господарсько-правових санкцій. 

 

ТЕМА 5. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, 

підвідомчих Національній поліції 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Класифікація адміністративних правопорушень, що підвідомчі 

Національній поліції за об’єктами: правопорушення в галузі охорони праці і 

здоров’я населення. 

2. Класифікація адміністративних правопорушень, що підвідомчі 

Національній поліції за об’єктами: правопорушення в галузі охорони природи; 

правопорушення у сільському господарств.  

3. Класифікація адміністративних правопорушень, що підвідомчі 

Національній поліції за об’єктами: правопорушення на транспорті, в галузі 

шляхового господарства і зв’язку. 

4. Класифікація адміністративних правопорушень, що підвідомчі 

Національній поліції за об’єктами: правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку.  

5. Класифікація адміністративних правопорушень, що підвідомчі 

Національній поліції за об’єктами: правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома слухачів  на початку вивчення дисципліни 

 


