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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ № 1. АДМІНІСТРАТИВНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на сучасний зміст поняття 

адміністративна відповідальність та його відмінність від поняття юридичної 

відповідальності. При розгляді питань про альтернативи адміністративної 

відповідальності, доречно користуватися законодавством. Знання про основні 

положення теми, викладені у лекції доцільно розширити в ході самостійної 

підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою навчальною 

програмою дисципліни.  

Окрему увагу слід приділити ключовим словам і поняттям та 

опрацюванню нормативних актів МВС до теми: адміністративна 

відповідальність, адміністративне правопорушення, альтернативи 

відповідальності, крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, 

адміністративна відповідальність неповнолітніх, адміністративна 

відповідальність посадових осіб, адміністративна відповідальність іноземців, 

адміністративна відповідальність поліцейських. 

Після вивчення теми курсант (слухач) повинен вміти визначити поняття, 

особливості та підстави адміністративної відповідальності, зокрема, 

неповнолітніх, посадових осіб, військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, іноземних громадян і осіб без 

громадянства. Для практичної діяльності в поліції доцільно правильно 

визначати альтернативи адміністративної відповідальності, а також обставини 

що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, 

необхідна оборона, неосудність).  

З метою підвищення професійної обізнаності необхідно з’ясувати 

особливості адміністративної відповідальності поліції. 

Підготовка процесуальних документів: 

Скласти документи за фабулою обраної статті з розглянутої теми: рапорт; 

пояснювальна записка; протокол про адміністративне правопорушення; 

протокол особистого огляду; протокол вилучення; постанова про привід особи, 

притягнутої до адміністративної відповідальності; постанова про призначення 

хімічної експертизи; протокол про адміністративне затримання; пояснення 

щодо вчинення правопорушення; постанова у справі про адміністративне 

корупційне правопорушення. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ № 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ 

 

При підготовці даної теми доцільно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на сучасне визначення 

поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від поняття 

проступку і делікту. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Додатковому 

опрацюванню підлягає «корпус делікті», тобто юридичний склад 

адміністративного правопорушення. Окрему увагу слід приділити ключовим 

словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ № 3 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на особливості 

адміністративного провадження, його відмежування від інших 

адміністративних процедур, а також обставини, що виключають провадження, 

заходи забезпечення провадження тощо. Знання про основні положення теми, 

викладені у лекції доцільно розширити в ході самостійної підготовки до 

семінарського заняття, керуючись робочою навчальною програмою 

дисципліни. Окрему увагу слід приділити ключовим словам і поняттям, 

опрацюванню нормативних актів МВС до теми та адміністративно-деліктних 

проваджень. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ № 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В 

АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на характеристику і види 

адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин, особливості адміністративного 

провадження з цих видів адміністративних правопорушень, а також доцільні 

заходи забезпечення провадження тощо. Обов’язково слід звернути увагу на 

виключну роль міліції у протидії правопорушенням в сфері обігу наркотиків. Ці 

самі питання необхідно вивчити щодо правопорушень на транспорті, зокрема, 

вивчити особливості оформлення адміністративних матеріалів в справах про 

правопорушення на транспорті. Крім того, необхідно опрацювати матеріал 

щодо правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку, а також правопорушенням, що посягають на встановлений порядок 

управління та їх запобіганню ОВС. 



 

 

5 

 

Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, керуючись 

робочою навчальною програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити 

ключовим словам і поняттям, опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ № 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на характеристику і види 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, керуючись 

робочою навчальною програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити 

ключовим словам і поняттям, опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 


