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Загальні вимоги до виконання та оформлення реферату. 

Предмет «Адміністративне право». 

 

Реферативна робота як самостійне навчально-наукове дослідження має 

виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його 

здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних 

проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу 

з теми дослідження. 

Творчий характер реферату зумовлюється тим, що як і доповідь і 

повідомлення на конференціях та семінарах, курсові, магістерські роботи, 

наукові статті тощо, реферативна робота є формою оприлюднення 

результатів самостійного теоретичного дослідження з елементами наукового 

підходу. 

 Виконуючи реферативну роботу, студент самостійно досліджує 

визначену проблему, вивчає нормативні документи, реалізує навички 

аналізувати наукову та навчальну літературу, її оцінювати, висловлювати і 

аргументувати власні думки, робити висновки. Виконання реферату 

передбачає систематизацію, розширення теоретичних і практичних знань з 

обраної студентом теми та застосування цих знань при вирішенні конкретних 

навчальних, практичних та інших завдань. 

Студентом надається право вільного вибору теми, яке припускається за 

узгодженням з викладачем. Пропонуючи свою тему реферату, студент має 

обґрунтувати актуальність та доцільність її розробки.   Не рекомендується 

виконувати реферативну роботу на одну й ту ж тему декільком студентам. 

Викладач дисципліни надає допомогу у виборі теми, розробці плану 

реферату, доборі літератури, методології та методів дослідження, здійснює 

систематичне консультування студента з питань змісту та організації 

написання реферату, контролює її виконання. 

Підготовка і захист реферату включає такі етапи :   1) вибір теми та її 

реєстрація ( якщо це буде вимога викладача);   2) складання бібліографічного 

списку за обраною темою;   3) вивчення навчальної та наукової літератури, 

нормативних актів, матеріалів з практики;  4) написання реферату та його 

оформлення; 5) захист реферату. 

Велике значення має вибір теми, визначення мети і завдань реферату. 

Правильний вибір включає усвідомлення  всього кола питань, які належить 

дослідити і висвітлити. Під час вибору теми важливо ознайомитись з 

літературою, новітніми дослідженнями з даної проблематики, оцінити стан її 

розробки. При виборі студентом теми реферати можуть бути корисними 

консультації, методична допомога викладачів кафедри. 

Рекомендований обсяг реферату повинен складати 15 сторінок 

друкованого тексту: 1 аркуш титульна сторінка, 1 аркуш план, 1 аркуш вступ, 

11 аркушів зміст реферату, 1 аркуш висновок, 1 аркуш література (в разі 

рукописного тексту – 20 сторінок). 
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До реферату висуваються такі основні вимоги: 

 актуальність теми, відповідність її сучасному стану та перспективам 

розвитку юридичної науки і практики; 

 чітка характеристика мети і завдань дослідження; 

 узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні 

рекомендації. 

Структура реферату повинна бути такою: 

 титульна сторінка; 

 вступ (розкриваються актуальність теми, мета і основні завдання); 

 зміст (одне питання яке може складатися з одного розділу і декілька 

підрозділів); 

 висновки (у них підводяться підсумки проведеної роботи, 

формулюються пропозиції і висновки автора, що випливають із усієї 

роботи);  

 списку використаної літератури; 

 додатків (ксерокс всієї використаної літератури) 

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату і заповнюється за 

визначеними правилами (див Додаток «А»). 

 Після титульного аркуша розташовується план реферату. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок, вступу, одного питання 

(яке може складатись з одного розділу і декілька підрозділів), 

загальних висновків, списку використаних джерел і літератури, 

додатків. 

Вступ, його композиція. Вступна частина реферату повинна 

відображати сутність і стан дослідженої проблеми та її значимість, підстави 

та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 

дослідження. 

  У висновках викладають найбільш важливі результати, які повинні 

містити формулювання розв’язаної проблеми (задачі). Формулюють також 

рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів. У 

висновках необхідно обґрунтувати достовірність здобутих результатів. 

Список використаних джерел та літератури. Завершальна частина 

реферату – це бібліографічний покажчик, тобто список використаних джерел 

і літератури, який є елементом бібліографічного апарату виконаної роботи. 

Він містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел і 

літератури такі: 1) необхідно дотримувати повну відповідність між 

первинними посиланнями і бібліографічними позиціями у списку. Не 

допускається, щоб будь-яка назва наукового твору, на який є посилання у 

тексті, не була включена до бібліографічного списку і навпаки; 2) слід 

вказувати всі вихідні дані щодо використаних книг, статей, рецензій, 
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довідників із зазначенням основних елементів бібліографічного опису з 

позначенням загальної кількості сторінок описуваної наукової праці. 

Загальноприйняті правила опису використаної літератури вимагають, 

щоб про кожний документ ( книгу, статтю тощо) подавалися повні 

бібліографічні відомості: 

 прізвище та ініціали автора; якщо книжка написана декількома 

авторами, то перераховують або всі прізвища за порядком, в якому 

вони вказані в книжці, або лише прізвище та ініціали першого автора, 

після чого роблять приписку «та ін..»; 

 повна і точна назва книжки, яка не береться у лапки4 підзаголовок, 

який  уточнює назву ( якщо він указаний на титульному листку); дані 

про повторне видання;  

 назва міста видання книжки в називному відмінку; 

 назва видавництва, рік видання. 

Наприклад: 

1. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та 

ін.; За заг.ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

 

Оформлення реферату 

 

Реферат повинен бути у м`якій папці. Він повинен відповідати 

правилам оформлення, наведеним нижче. 

Текст реферату оформлюють рукописним або за допомогою 

комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 

мм). Рекомендується використання шрифту Times New Roman текстового 

редактора Word, кегель – 14, через півтора міжрядкових інтервали. 

Друкується до тридцяти рядків на сторінку, що містить 1600-1700 

друкованих знаків. Сучасні комп’ютерні текстові редактори самостійно 

регулюють кількість знаків у рядку. 

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 

30 мм, верхній, нижній – 20мм, правий – 10-15 мм. Шрифт друку повинен 

бути чітким, щільність тексту – однаковою. Абзацний відступ повинен 

дорівнювати 5 знакам. Можна подати таблиці та ілюстрації на аркушах 

формату А3. 

Титульний аркуш має бути оформлений відповідно до вимог, які 

зазначені у зразку (додаток «А»). На титульному аркуші реферату 

обов’язково вказується назва навчального закладу; кафедра; прізвище, ім’я, 

по батькові автора; тема роботи; посада, прізвище та ініціали викладача; 

місце та рік написання. 
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У разі якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно, чітко; 

кількість рядків тексту на сторінці – не менше ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); абзацний 

відступ має дорівнювати 15-20 мм, інтервал між словами – 3-6 мм. 

При написанні роботи курсант повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться у тексті. Посилання дають 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, надають необхідне інформацію щодо нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг тощо. Посилатися слід 

на останні видання публікацій (2009-2011рр). На більш ранні видання 

можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який 

не включено до останнього видання. 

Посилання у тексті роботи слід позначати порядковим номером за 

списком використаних джерел і літератури, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад: «… у працях [1-6]…», або в кінці сторінки. 

Наприклад:  

[3, с.17] – по тексту; 

3. Білоконь М.В. Державне управління у сфері охорони громадського 

порядку: монографія / М.В. Білоконь. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. – 700 с. – C.17 - В кінці сторінки. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

ТЕМА 1. Адміністративна відповідальність за законодавством України. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності. 

2. Працівники міліції як суб’єкти адміністративних правопорушень. 

3. Закони про адміністративну відповідальність. 

4. Крайня необхідність та необхідна оборона: поняття і розмежування. 

5. Правова основа адміністративної відповідальності в Україні. 

 

Теми рефератів та доповідей: 
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1. Адміністративна відповідальність працівників міліції; 

2. Проблеми та перспективи удосконалення адміністративної 

відповідальності; 

3. Ґенеза розвитку законодавства про адміністративну відповідальність. 

4. Принципи адміністративної відповідальності. 

 

ТЕМА 2. Адміністративне правопорушення та адміністративні 

стягнення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Співвідношення дисциплінарного проступку, злочину та правопорушення. 

2. Вчинення правопорушення умисно та з необережності. 

3. Прості та кваліфіковані склади адміністративних правопорушень. 

4. Малозначність правопорушення. 

5. Особливості застосування заходів впливу в справах про адміністративні 

правопорушення. 

6. Основні і додаткові адміністративні стягнення 

7. Характеристика стягнень, що накладаються органами внутрішніх справ. 

 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Розмежування суспільної небезпеки та суспільної шкідливості. 

2. Проблема накладення стягнень на неповнолітніх на загальних підставах. 

3. Характеристика стягнень, що накладаються органами внутрішніх справ 

України. 

4. Сутність попередження, як адміністративного стягнення. 
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5. Характеристика штрафу, як одного з основних видів адміністративних 

стягнень. 

 

ТЕМА 3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Провадження і процес: співвідношення понять. 

2. Сутність і зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

3. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

4. Місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

5. Процесуальні документи в провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Система пом’якшуючих обставин у вітчизняному законодавстві про 

адміністративну відповідальність. 

2. Характеристика ОВС, як суб’єкта розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

множинність підходів. 

4. Законодавче регулювання провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 
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ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність за окремі види 

правопорушень. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Суб’єкти у правопорушеннях, що посягають на відносини у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин. 

2. Поліція  як суб’єкт розгляду і вирішення справ про правопорушення, що 

посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин. 

3. Поняття та значущість сфери дорожнього руху. 

4. Заходи забезпечення провадження у правопорушеннях на транспорті. 

5. Розмежування хуліганства і дрібного хуліганства. 

6. Проблема насильства в сім’ї та шляхи подолання цього явища. 

7. Розмежування опору та злісної непокори законній вимозі чи 

розпорядженню працівника міліції. 

8. Загальна характеристика порушень законодавства про державну 

таємницю. 

 

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; протокол про адміністративне затримання; пояснення щодо 

вчинення правопорушення; постанова у справі про адміністративне 

правопорушення. 

 


