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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України 

1. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної 

відповідальності; 

2. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності; 

3. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб, 

батьків і осіб, що їх замінюють; 

4. Особливості адміністративної відповідальності працівників поліції; 

 

ТЕМА 2. Адміністративне правопорушення та адміністративні 

стягнення 

1. Розмежування адміністративного правопорушення і злочину. 

2. Поняття та види адміністративних стягнень. 

3. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

 

ТЕМА 3. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення, їх основні права та обов’язки. 

4. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та 

доставлення правопорушника. 

 

ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність за окремі види 

правопорушень 

1. Загальна характеристика і види адміністративних проступків, що 

посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних 

речовин. 

2. Роль поліції у протидії правопорушенням в сфері обігу наркотиків. 

3. Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті. 

4. Особливості оформлення адміністративних матеріалів в справах про 

правопорушення на транспорті. 

 

 

ТЕМА 5. Відповідальність за адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією 

1. Поняття адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 

2. Система органів боротьби з корупцією 
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3. Попередження корупції в органах внутрішніх справ. 

 

 

 Індивідуальні завдання 

ТЕМА 1. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України 

1. Характеристика адміністративної відповідальності посадових осіб; 

2. Характеристика адміністративної відповідальності іноземних 

громадян та осіб без громадянства. 

3. Альтернативи адміністративної відповідальності. 

 

ТЕМА 2. Адміністративне правопорушення та адміністративні 

стягнення 

1. Загальні правила застосування стягнення за адміністративне 

правопорушення. 

2. Адміністративні стягнення, що застосовуються до юридичних осіб. 

 

ТЕМА 3. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

2. Оскарження як факультативна стадія. 

3. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

4. Національна поліція, як суб’єкт розгляду і вирішення справ про 

адміністративні правопорушення. 

 

ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність за окремі види 

правопорушень 

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

2. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

3. Роль патрульної поліції у протидії правопорушенням, що посягають 

на публічну безпеку і порядок. 

4. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

 

ТЕМА 5. Відповідальність за адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією 

1. Відповідальність поліції за адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією. 

2. Сутність конфлікту інтересів. 

3. Поняття і зміст неправомірної вигоди. 
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Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


