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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступінь
вищої освіти

Кількість кредитів ЕСТS – 3

26 Цивільна безпека

Загальна кількість годин – 90
Кількість тем
–6

262 Правоохоронна
діяльність

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс – 2;
Семестр – 3
Види контрою: екзамен

другий (магістерський)
рівень вищої освіти
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
заочна форма навчання

денна форма навчання
Лекції

– 12 годин;

Лекції

– 4 годин;

Семінарські заняття – 28 годин;

Семінарські заняття – 6 годин;

Самостійна робота

Самостійна робота

– 50 годин

– 80 годин

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації
адміністративних правопорушень» є засвоєння слухачами магістратури
основних теоретико-правових положень, що стосуються змісту, особливостей
та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми кваліфікації
адміністративних правопорушень» є формування у слухачів магістратури знань,
умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.
Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна
відповідальність»,
«Кримінальне
право»,
«Конституційне
право»,
«Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній
діяльності».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
теоретичні
положення
курсу
«Проблеми
кваліфікації
адміністративних правопорушень», включаючи положення, які дискутуються в
науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму
Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації
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адміністративних правопорушень; позицію правозастосовної практики щодо
правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та
іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що
регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх
подальшого вдосконалення;
вміти: застосовувати Кодекс та інше законодавство України про
адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях; тлумачити
положення статей КпАП України; кваліфікувати конкретні адміністративні
правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних
проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в
справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні
адміністративно-процесуальні документи.

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері
компетентність
правоохоронної діяльності, охорони прав і свобод
людини, протидії злочинні, забезпечення публічної
безпеки
та/або
дослідницько-інноваційної
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики
Загальні
ЗК-1
Здатність до абстрактного, логічного,
компетентності (ЗК)
критичного мислення та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами
ЗК-2
Здатність
приймати
управлінські
й
обґрунтовані рішення в складних і
непередбачуваних умовах
ЗК-3
Здатність удосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний
рівень, уміння набувати нові знання,
використовуючи сучасні інформаційні
технології
ЗК-4
Здатність до ділового спілкування рідною
та іноземними мовами на високому
професійному рівні, знання та розуміння
наукової юридичної термінології
ЗК-5
Здатність до відповідальності за розвиток

5

ЗК-6

ЗК-7

Спеціальні
предметні)
компетентності
ФК)

ЗК-8
(фахові, ФК-1
(СК,

ФК-2

ФК-6

ФК-10

професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди
Розуміння проблематики у питаннях
професійної
діяльності,
усвідомлення
соціальної значущості своєї майбутньої
професії
Здатність до наукових досліджень на основі
методології науки, психології та педагогіки
Здатність взаємодіяти з громадськістю
Здатність робити кваліфіковані юридичні
висновки,
давати
консультації,
застосовувати нормативно-правові акти в
різних
сферах
юридичної
та
правоохоронної діяльності
Здатність застосовувати законодавство
України та спрямовувати свою діяльність у
відповідності
до
вимог
чинного
законодавства
(у
тому
числі
антикорупційного)
Здатність систематизувати закономірності
злочинності, визначати особу злочинця,
причини і умови злочинності та її окремих
видів, реалізовувати напрями і заходи її
запобігання
Здатність формувати комплекс практичноорієнтованих прийомів, необхідних для
виконання
функцій
та
реалізації
повноважень
співробітників
суб’єкта
публічного адміністрування

3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Кваліфікаційна характеристика адміністративних
правопорушень»
Поняття,
сутність,
принципи
та
особливості
кваліфікації
адміністративних правопорушень. Відмінність кваліфікації адміністративних
правопорушень від кваліфікації кримінальних правопорушень. Нормативні
основи кваліфікації адміністративних правопорушень. Умови забезпечення
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законності під час визначення кваліфікації.
ТЕМА №2 «Докази та доказування у справах про адміністративні
правопорушення»
Поняття та особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній
діяльності підрозділів поліції. Поняття доказів в адміністративноюрисдикційній діяльності підрозділів поліції та джерела їх отримання.
Учасники доказування, їх види та правовий статус. Заходи забезпечення в
адміністративно-юрисдикційній діяльності підрозділів поліції.
ТЕМА № 3. «Кваліфікація адміністративних правопорушень, що
посягають на здоров'я населення та власність».
Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на здоров'я
населення, та особливості провадження за цими деліктами. Кваліфікація
адміністративних правопорушень, що посягають на власність, та особливості
провадження за цими деліктами.
ТЕМА №4. «Кваліфікація адміністративних правопорушень, що
посягають на та громадський порядок»
Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку. Поняття громадського порядку та
його складові. Характеристика громадського місця.
ТЕМА
№5.
«Загальна
характеристика
адміністративних
правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління, їх
кваліфікація та особливості провадження»
Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають
на встановлений порядок управління. Поняття встановленого порядку
управління та його складові. Загальна правова характеристика елементів
юридичних складів адміністративних проступків проти встановленого порядку
управління.
ТЕМА № 6. «Загальна характеристика адміністративних
правопорушень, що пов'язані з корупцією, їх кваліфікація та особливості
провадження за цими деліктами».
Поняття корупції та корупційних діянь. Суб’єкти корупційних діянь та
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. Кваліфікація адміністративних
корупційних правопорушень: за порушення спеціальних обмежень; за
порушення вимог фінансового контролю тощо.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

2

4

0

0

8

14

2

4

0

0

8

14

2

4

0

0

8

14

2

4

0

0

8

16

2

6

0

0

8

16

2

6

0

0

10

90

12

28

0

0

50

Вид контролю

Семінарські заняття

14

Всього

Номер та назва навчальної теми

Лекції

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Тема № 1: Кваліфікаційна характеристика
адміністративних правопорушень
Тема № 2: Докази та доказування у справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 3: Кваліфікація адміністративних
правопорушень, що посягають на здоров'я
населення та власність
Тема № 4: Кваліфікація адміністративних
правопорушень, що посягають на та
громадський порядок
Тема № 5: Загальна характеристика
адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління,
їх кваліфікація та особливості провадження
Тема № 6: Загальна характеристика
адміністративних правопорушень, що пов'язані
з корупцією, їх кваліфікація та особливості
провадження за цими деліктами
Разом

екзамен

Семестр № 3

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:
Всь
ого

Номер та назва навчальної теми

Вид
контрол
ю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

8

4

4

6

0

0

8

4

4

6

0

0

8

2

2

4

2

0

8

2

2

4

2

0

8

2

2

4

2

0

8

2

4

6

4

0

10

90

4

6

0

0

80

екзамен

Семестр № 3
Тема № 1: Кваліфікаційна характеристика
адміністративних правопорушень
Тема № 2: Докази та доказування у справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 3: Кваліфікація адміністративних
правопорушень, що посягають на здоров'я
населення та власність
Тема № 4: Кваліфікація адміністративних
правопорушень, що посягають на та
громадський порядок
Тема № 5: Загальна характеристика
адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління,
їх кваліфікація та особливості провадження
Тема № 6: Загальна характеристика
адміністративних правопорушень, що пов'язані
з корупцією, їх кваліфікація та особливості
провадження за цими деліктами
Разом

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
Література:
слухача магістратури
Тема № 1: Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень.
- визначте поняття, сутність, принципи та Основна: 2, 5, 11, 13, 17.
особливості
кваліфікації
адміністративних
правопорушень;
- окреслить
відмінність
кваліфікації Додаткова: 19.
адміністративних правопорушень від кваліфікації
кримінальних правопорушень;
- назвіть нормативно-правові акти, якими
закріплено основи кваліфікації адміністративних
правопорушень;
- визначте умови забезпечення законності
під час визначення кваліфікації.
Тема № 2: Доказування у справах про адміністративні правопорушення
- визначте
поняття
доказів
в Основна: 1, 3, 4, 6, 7, 13, 16.
адміністративно-юрисдикційній діяльності;
- назвіть особливості доказування в Додаткова: 19, 23.
адміністративно-юрисдикційній
діяльності
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підрозділів поліції;
- визначте учасників доказування, їх види
та правовий статус;
- охарактеризуйте заходи забезпечення
провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
Тема № 3: Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
здоров'я населення та власність.
- визначте
особливості
кваліфікації Основна: 4, 8, 13.
адміністративних правопорушень, що посягають
на
здоров'я
населення,
та
особливості
Додаткова: 18, 24, 1, 4, 10, 11,
провадження за цими деліктами.
- охарактеризуйте
кваліфікаційні 12, 17, 21, 33, 38
особливості адміністративних правопорушень,
що посягають на власність, та особливості
провадження за цими деліктами;
Тема № 4: Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на та
громадський порядок
- визначте поняття громадського порядку Основна: 4, 8, 13.
та його складові;
- охарактеризуйте
адміністративні
правопорушення, що посягають на громадський Додаткова: 18, 24, 1, 4, 10, 11,
12, 17, 21, 33, 38.
порядок і громадську безпеку.
Тема № 5: Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління, їх кваліфікація та
особливості провадження
- охарактеризуйте поняття встановленого Основна: 4, 8, 13.
порядку управління та його складові;
- охарактеризуйте
адміністративні
правопорушення, що посягають на встановлений Додаткова: 18, 24, 1, 4, 10, 11,
12, 17, 21, 33, 38.
порядок управління;
Тема № 6: Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
пов'язані з корупцією, їх кваліфікація та особливості провадження за цими
деліктами
- дайте визначення поняттю «корупція та Основна література: 4, 8, 13.
корупційні діяння»;
- визначте суб’єктів корупційних діянь та
Додаткова: 18, 24, 1, 4, 10, 11,
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
12, 17, 21, 33, 38.

5. Індивідуальні завдання
5.1. Теми рефератів
Не передбачено навчальним планом
5.1.2. Теми курсових робіт
Не передбачено навчальним планом
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5.1.3. Теми наукових робіт
Не передбачено навчальним планом
6. Методи навчання
Мультимедійні лекції: передбачають викладення нового теоретичного
матеріалу викладачем, за своїм змістом лекції охоплюють основний
теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Метою
лекційного курсу є формування у слухачів комплексу сучасних знань, вмінь та
навичок щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.
Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач
організує обговорення попередньо визначених питань, до яких курсанти
повинні самостійно готувати тези виступів; вміти формулювати визначення
основних понять теорії кваліфікації правопорушень; добирати нормативні акти,
які
регламентують
певні
питання
кваліфікації
адміністративних
правопорушень; застосовувати норми адміністративного законодавства України
до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративнопроцесуальні документи.
Окремі семінарські заняття проводяться у формі поліцейських квестів, які
розраховані на 1-2 семінарських заняття. Поліцейський квест передбачає
імітацію професійних умов, які максимально наближені до реальних;
проблемний характер ситуацій, що моделюються; наявність ролей та їх чіткий
розподіл між учасниками, опис структури та сценарію гри. Поліцейський квест
має на меті відтворення слухачами тих професійних ситуацій, які стосуються
теми чи комплексу тем, що вивчаються.
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом слухачем магістратури у час, вільний від аудиторних навчальних
занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до
практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим
темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з
нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне
виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.
Індивідуальна робота слухача магістратури забезпечується системою
навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної
дисципліни: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники та
матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для
самостійної роботи слухачеві також рекомендується відповідна наукова та
фахова монографічна та періодична література.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Поняття, сутність, принципи
адміністративних правопорушень

та

особливості

кваліфікації
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2. Види адміністративно-правової кваліфікації
3. Юридичний склад адміністративного проступку як інструмент
адміністративно-правової кваліфікації
4. Об’єкт адміністративного делікту
5. Об’єктивна сторона адміністративного делікту
6. Суб’єкт адміністративного делікту
7. Суб’єктивна сторона адміністративного делікту
8. Відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від
кваліфікації кримінальних правопорушень
9. Умови забезпечення законності під час визначення кваліфікації.
10. Поняття та особливості доказування в адміністративноюрисдикційній діяльності підрозділів поліції.
11. Поняття доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів
внутрішніх справ та джерела їх отримання.
12. Учасники доказування, їх види та правовий статус.
13. Заходи забезпечення в адміністративно-юрисдикційній діяльності
органів внутрішніх справ
14. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності за
незначне правопорушення.
15. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні декількох
адміністративних правопорушень.
16. Наявність об’єкта зазіхання як ознака адміністративного
правопорушення.
17. Об’єкт адміністративного правопорушення.
18. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.
19. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
(крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність).
20. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні
правопорушення.
21. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні
правопорушення.
22. Обставини, що виключають провадження у справі про
адміністративні правопорушення.
23. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
здоров'я населення, та особливості провадження за цими деліктами.
24. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
власність, та особливості провадження за цими деліктами.
25. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку.
26. Поняття громадського порядку та його складові. Характеристика
громадського місця.
27. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління.
28. Поняття встановленого порядку управління та його складові.
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29. Загальна правова характеристика елементів юридичних складів
адміністративних проступків проти встановленого порядку управління.
30. Поняття корупції та корупційних діянь.
31. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
32. Кваліфікація адміністративних корупційних правопорушень: за
порушення спеціальних обмежень; за порушення вимог фінансового контролю.
33. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в
невеликих розмірах.
34. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження.
35. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття
народною медициною (цілительством).
36. Дрібне викрадення чужого майна.
37. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності.
38. Дрібне хуліганство.
39. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або
непроходження корекційної програми.
40. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків
щодо виховання дітей.
41. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів
щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання
тиші в населених пунктах і громадських місцях.
42. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.
43. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у
заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.
44. Жорстоке поводження з тваринами.
45. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного
маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки.
46. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи
конопель.
47. Обман покупця чи замовника.
48. Порушення законодавства про захист прав споживачів.
49. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону, військовослужбовця.
50. Порушення правил адміністративного нагляду.
51. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій.
52. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі
іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.
53. Проживання без паспорта.
54. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності.
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55. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
дарунка (пожертви).
56. Конфлікт інтересів.
57. Невжиття заходів щодо протидії корупції.
58. Порушення вимог фінансового контролю.
59. Порушення правил користування засобами транспорту.
60. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил
користування ременями безпеки або мотошоломами.
61. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з
перевезення пасажирів.
62. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами
та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контролі.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути залік; тести;
реферати; презентації результатів виконаних завдань та досліджень, інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань,
умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (практичні); самостійна робота (виконання домашніх завдань,
ведення конспектів та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, виступи на науково-практичних конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій
робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за
національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
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«незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, залікових книжках.
Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку)
обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль
(залік), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку
успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового заліку допускається не більше двох разів: один раз –
викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної
кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю
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та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 3 позитивних
оцінок

Самостійна робота
Підготувати реферат та
виконати самостійну роботу

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий
контроль не менше 30
балів

Оцінка в
Оцінка за
балах
національною
шкалою
97-100
94-96

Відмінно
(«зараховано»)

90-93
85-89
80-84
Добре
(«зараховано»)
75-79

70-74
65-69

Задовільно
(«зараховано»)

60-64

40-59

Незадовільно
(«не зараховано»)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з
однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
B
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з
двома-трьома незначними помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
C виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією-двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю,
але прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
D
сформовані, більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
FX
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
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F

виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі
виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до
значимого підвищення якості виконання навчальних завдань,
робота, що потребує повної переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Нормативно-правові акти:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984
№ 8073-X // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
2. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради України. - 1996.
- № 30. - Ст.141.
3. Кримінальний
кодекс
України:
від
05.04.2001
№
2341-III//
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
5. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 №
2801-XII // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
6. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон
України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94%D0%B2%D1%80
8. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 №
2232-XII // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
9. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 № 294-IX
2016 рік // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
10. Про державну службу: Закон України
від 10.12.2015 № 889-VIII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
11. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
12. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
13. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон
України від 20.11.2012 № 5492-VI// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон
України від 24.02.1994 № 4004-XII// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
15. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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16. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних
правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
17. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
18. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21
серпня 1998 р. № 622. // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
19. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС,
Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
20. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи
реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ
МВС
України
від
31
травня
1993р.
№314.
//
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
21. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з
України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації
державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 //
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12
22. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
23. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів
України від 28.12.1992 № 731// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92%D0%BF
24. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету
Міністрів України від 15.06.2006 № 833// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8332006-%D0%BF
25. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ
Міністерства
юстиції
України
від
19.01.2012
№
93/5//
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
26. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#n253
27. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у
незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 №
188 // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
28. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII// URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
29. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
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30. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV//
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
31. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
32. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
33. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/580-19
34. Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною
медициною (цілительством): Наказ Міністерства охорони здоров'я України від
16.03.2016 № 189// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-16
35. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:
Закон України від 05.04.2007 № 877-V// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87716
36. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017
№ 2229-VIII // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
37. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в
особи цілительських здібностей: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від
23.09.2013 № 822// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13
38. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III //
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
39. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773VI // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
40. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон
України від 11.12.2003 № 1382-IV // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
41. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від
24.03.1999 № 550-XIV// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14
42. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон
України від 22.06.2000 № 1835-III// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
43. Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III// URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
Підручники, посібники, монографії:
1. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.:
«Статут», 2000.
2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. Видання друге / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І.
Олефіра В.І. – К. : «Директ Лайн», 2012. – 816 с.
3. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А.
Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. Харків, 2007 – 80 с..
4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г.,
Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2011. –
512 с.
5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях.
Навчальний посібник. К.: ПП «Дірект-Лайн», 2012. - 224 с.
6. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування
в Україні [Текст]: / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912
с.
7. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]:
/Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.:
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Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
8. Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками
патрульної служби МВС України / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 2. – Ч. 2. –
С. 294-299.
9. Васильев, А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]: Учебное
пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
10. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення
адміністративних стягнень [Текст]: Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг.
ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
11. Гончарук, С. Т. Адміністративна відповідальність [Текст]: навч.посібник/ С.Т.Гончарук. К., 1995.
12. Забезпечення прав громадян під виборчого процесу [навч. посіб.] / [Константінов С. Ф.,
Братель С. Г., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 160
с.
13. Калаянов Д.П. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ
України. Учб. посібник. – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.
14. Коваль Л. Адміністративне право України [Текст]: Курс лекцій/ Коваль Л. - К., 1994.
15. Коломоєць, Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України [Текст]: Навчальний
посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
16. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право)
[Текст]: навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с.
247-254.
17. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність
[Текст]: Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.
Допоміжна література:
18. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення
народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення: навчальний
посібник. – К.: «МП Леся», 2012. – 184 с.
19. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид.
наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
20. Бугайчук К.Л., Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із
корупцією [Текст] : практич. посіб. / К.Л. Бугайчук, О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, В.О.
Іванцов, С.О. Шатрава. – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016. − 100 с.
21. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар
[Текст]: / Р.А. Кал.жний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний иа ін.; - К.: Всеукраїнська
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