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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 2. Адміністративне правопорушення та адміністративні стягнення 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

2. Класифікація адміністративних правопорушень. 

3. Поняття та види класифікації складів адміністративних 

правопорушень. 

4. Об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення та їх 

характеристика. 

5. Суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення та їх 

характеристика. 

Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме визначення складів правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

встановлення компетенції поліції що проваджень в таких справах, визначення 

відповідальності поліцейських за вчинення адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

Курсанти повинні скласти такі процесуальні документи: пояснення 

свідків про факт вчинення адміністративного правопорушення, рапорт про 

доставлення, протокол про адміністративне правопорушення, протокол про 

адміністративне затримання, постанова в справі про адміністративне 

правопорушення. 
Рекомендована література до теми 1:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

5. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

6. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06 

листопада 2015 р. № 1377. 

7. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 
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8. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

9. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

10. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

11. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

2.2. Богуцький В.В. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення : [актуальні проблеми адміністративного права : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. 

Мартиновський. – Х. : ФІНН, 2011. – 199 с. 

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

деліктне право): навч. посіб. / В.К. Колпаков. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 256 с. 

2.4. Науково-практичний коментар законодавства України про 

адміністративні правопорушення / Калюжний Р.А., Іншин М.І., Шопіна І.М. – 

Л.: Правова єдність., 2011. – 712 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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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, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; 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, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння 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 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 

 

 

 


