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1. Загальні методичні вказівки
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.
Практичні заняття проводяться у формі поліцейських квестів, які
розраховані на 1-2 практичних 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 курсантами (слухачами) тих професійних ситуацій, які
стосуються теми чи комплексу тем, що вивчаються.

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
2.1.1. 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
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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

екзамен

Семестр № 3

4

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

16

2

6

0

0

10

90

12

28

0

0

50

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
ТЕМА № 1. «Кваліфікаційна характеристика адміністративних
правопорушень»
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття: Визначити поняття, сутність, принципи та
особливості кваліфікації адміністративних правопорушень. Розглянути
відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від кваліфікації
кримінальних правопорушень. Проаналізувати нормативні основи кваліфікації
адміністративних правопорушень та умови забезпечення законності під час
визначення кваліфікації.
Час проведення – 4 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Поняття, сутність, принципи та особливості кваліфікації
адміністративних правопорушень.
2. Відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від
кваліфікації кримінальних правопорушень.
3. Нормативні основи кваліфікації адміністративних правопорушень.
4. Умови забезпечення законності під час визначення кваліфікації.
Методичні вказівки.
Для вивчення та закріплення даного матеріалу курсантами для розгляду
пропонуються такі питання: визначте поняття, сутність, принципи та
особливості кваліфікації адміністративних правопорушень; окреслить
відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від кваліфікації
кримінальних правопорушень;
назвіть нормативно-правові акти, якими
закріплено основи кваліфікації адміністративних правопорушень; визначте
умови забезпечення законності під час визначення кваліфікації.
Література:
Основна: 2, 5, 11, 13, 17.
Допоміжна: 19.
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ТЕМА №2 «Докази та доказування у справах про адміністративні
правопорушення»».
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття: Визначити поняття та особливості доказування в
адміністративно-юрисдикційній
діяльності
підрозділів
поліції.
Охарактеризувати учасників доказування, їх види та правовий статус.
Час проведення – 4 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Поняття та особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній
діяльності підрозділів поліції.
2. Поняття доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності
підрозділів поліції та джерела їх отримання.
3. Учасники доказування, їх види та правовий статус.
4. Заходи забезпечення в адміністративно-юрисдикційній діяльності
підрозділів поліції.

Методичні вказівки.
Для вивчення та закріплення даного матеріалу курсантами для розгляду
пропонуються такі питання: поняття доказів в справі про адміністративне
правопорушення; фактичні дані; доказування; процес доказування; ознаки
доказування; речові докази; документ-джерело.
Готуючись до семінарського заняття курсанти повинні познайомитися з
рекомендованою літературою до семінарського заняття та текстом лекцій.
Під час відповіді на питання слід використовувати також знання з інших
тем даного курсу, вміти пов’язувати матеріал даної теми з тим, що вже
вивчили.
1. План (будь-ласка, дайте відповідь усно на питання):
1. Поняття доказів в справі про адміністративне правопорушення.
2. Фактичні дані.
3. Доказування. Процес доказування. Ознаки доказування.
4. Речові докази. Документ-джерело.
2. Розкрийте подальше думку (усно):
1. У чому полягає процес доказування…
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2. Які ознаки доказування є основними…
Література:
Основна: 1, 3, 4, 6, 7, 13, 16
Допоміжна: 19, 23.

ТЕМА №3 «Кваліфікація адміністративних правопорушень, що
посягають на здоров'я населення, власність».
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття: визначити особливості кваліфікації
адміністративних правопорушень, що посягають на здоров'я населення, та
особливості провадження за цими деліктами; охарактеризувати кваліфікаційні
особливості адміністративних правопорушень, що посягають на власність, та
особливості провадження за цими деліктами.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
здоров'я населення, та особливості провадження за цими деліктами.
2. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
власність, та особливості провадження за цими деліктами.
Методичні вказівки.
Необхідно надати загальну адміністративно-правову характеристику
правопорушенням, що посягають на здоров’я населення. Класифікація
правопорушень, що посягають на здоров’я населення. Незаконне придбання,
зберігання, вироблення, перевезення, пересилання наркотичних засобів або
психотропних речовин у невеликих розмірах без мети збуту. Ухилення від
медичного огляду чи медичного обстеження. Умисне приховування джерела
зараження венеричною хворобою.
Теми доповідей:
1. Поняття, характеристика ознак та мета адміністративного стягнення.
2. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.
3. Проблеми реформування системи адміністративних стягнень
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Література:
Основна: 4, 8, 13.
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38

Практичне заняття:
- проводиться у вигляді поліцейського квесту, що розрахований на 2
практичних заняття по 2 години.
Практичне заняття (поліцейський квест) №1
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1.
Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп.
2.
Кожній підгрупи викладачем надається текст ситуації, що є
загальним для всіх підгруп, та перелік нормативно-правових актів, які є
необхідними для вирішення завдання, а також окремі завдання для кожної
підгрупи.
3.
Підгрупа вивчає загальний для усієї навчальної групи текст ситуації
та відповідні правові норми. На підставі аналізу ситуації кожна підгрупа
виконує передбачене для неї завдання.
Час виконання : до 15 хвилин.
4.
Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій
поліцейського, який документує правопорушення.
Час виконання : до 25 хвилин (до 5 хвилин на підгрупу).
5.
В процесі обговорення викладач має можливість ставити
уточнюючі питання, вказувати на допущені помилки.
6.
Наприкінці заняття викладач :
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складання процесуальних
документів.
Зразок ситуації для поліцейського квесту
(надається для кожної підгрупи).
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1 вересня 2015 р. 0 17 год. по вул. Городоцькій м. Львова
гр. Косаренко Іван Петрович (15.07.1985 р.н., проживає м. Львів,
вул.Замарстинівська, буд.71, кв.15; працює майстром Львівської
майстерні шоколаду на вул. Сербській, 3; 08.03.2015 р накладено штраф
за ч.1 ст.178 КУпАП протокол Сихівського відділу міліції ГУМВС у
Львівській обл. АПН№ 15789) в стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до
перехожих, вимагав купити в нього коробку шоколадних цукерок, на їх
відмову обзивав нецензурною лайкою. В решті металевою палицею, на яку
опирався під час ходи, розбив вітрину продуктового магазину ТОВ «ГАЛИЧ»
за адресою вул. Городоцька, 3 (директор магазину Козел А.П.).
Свідками правопорушення стали:
гр. Максимів Семен Тарасович, 1978 р.н., прож. м. Львів
вул. Городоць-ка 4 кв. 17.;
гр. Петрикіна Тетяна Петрівна, 1967 р.н., прож. м. Львів
вул. Листо-падова 74 кв. 5.
На вимогу наряду поліцейської патрульної служби, гр. Косаренко
правопорушення не припинив, внаслідок чого до нього було застосовано
фізичну силу, затримано та доставлено до міського підрозділу поліції;
проведено огляд особи, речей, що були при ньому та їх вилучення.
Завдання по ситуації для всіх підгруп.
1.
Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії
гр. Косаренка І.П. за нормами КУпАП та відповісти на питання :
1) Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?
2) Яким органом розглядається справа?
3) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення
правопорушення?
4)
Які процесуальні документи складаються під час
документування правопорушення?
5)
Які документи складаються за результатами застосування
поліцейських заходів?
2.
Презентувати алгоритм дій поліцейського при
складанні протоколу про адміністративне правопорушення для
навчальної групи.
Завдання для підгрупи 1: Відповідно до фабули ситуації скласти
протокол про адміністративне правопорушення за статтею173 КУпАП.
Завдання для підгрупи 2: Відповідно до фабули ситуації, оформити
пояснення гр. Косаренка І.П. (правопорушника). про факт вчиненого
правопорушення.
Завдання для підгрупи 3: Відповідно до фабули ситуації, оформити
пояснення гр. Максиміва С.Т. (свідка), який вийшов з дому в продуктовий
магазин і опинився на місці події.

9

Завдання для підгрупи 4: Відповідно до фабули ситуації, оформити
пояснення у гр. Петрикіної Т.П. (свідка), яка направлялась в гості до
подруги по вул. Городоцькій і стала свідком події.
Завдання для підгрупи 5: Відповідно до фабули ситуації, відібрати
пояснення у потерпілого, гр. Козела А.П., директора магазину, якому
діями правопорушника нанесено матеріальну шкоду.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 222, 255,
256, 268, 277;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1 до
наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376).
Бланк пояснення (універсальний).

Практичне заняття (поліцейський квест) №2
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп відповідно до попереднього
заняття.
2. Кожна підгрупа презентує домашнє завдання, отримане на попередньому
занятті :
- алгоритм дій поліцейського під час складання протоколу про
адміністративне правопорушення;
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- процесуальний документ, складений відповідно до навчальної
ситуації.
3. Перевірка процесуального документа здійснюється шляхом :
- оголошення одним із курсантів (слухачів) підгрупи, яка презентує
домашнє завдання, змісту протоколу та пояснень;
- коментаря викладача щодо виявлених помилок;
- внесення курсантами (слухачами) цієї підгрупи виправлень та
відміток в заповненому ними процесуальному документі (червоним чи зеленим
кольором).
Після відпрацювання документів з усіма підгрупами курсанти (слухачі)
фотографують на мобільні телефони документи, складені іншими підгрупами з
виправленими помилками.
Час виконання : до 30-ти хвилин.
4. На підставі фабули навчальної ситуації, алгоритм документування якої
розглядався, курсанти (слухачі) мають скласти (у разі потреби відповідно до
загальної фабули):
- протокол про адміністративне затримання з відмітками про
проведення огляду особи та вилучення речей;
- рапорт про доставлення особи.
5. По завершенню поліцейського квесту викладач:
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складення процесуальних
документів.
Час виконання : до 15-ти хвилин.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 259, 260 –
265, 268;
Закон України «Про Національну поліцію» : ст. 37;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
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Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне адміністративне правопорушення
(додаток 4 до наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376);
Аркуш формата А 4 для рапорта;
Кулькові ручки з червоним (зеленим) чорнилом.

ТЕМА №4 «Кваліфікація адміністративних правопорушень, що
посягають на громадський порядок»
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття: визначити поняття громадського порядку та його
складові; охарактеризувати адміністративні правопорушення, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку;
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на
громадський порядок і громадську безпеку.
2. Поняття громадського порядку та його складові.
3. Характеристика громадського місця.
Практичне заняття:
- проводиться у вигляді поліцейського квесту, що розрахований на 2
практичних заняття по 2 години.
Практичне заняття (поліцейський квест) №1
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп.
2. Кожній підгрупи викладачем надається текст ситуації, що є загальним для
всіх підгруп, та перелік нормативно-правових актів, які є необхідними
для вирішення завдання, а також окремі завдання для кожної підгрупи.
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3. Підгрупа вивчає загальний для усієї навчальної групи текст ситуації та
відповідні правові норми. На підставі аналізу ситуації кожна підгрупа
виконує передбачене для неї завдання.
Час виконання : до 15 хвилин.
4. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій
поліцейського, який документує правопорушення.
Час виконання : до 25 хвилин (до 5 хвилин на підгрупу).
5. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі
питання, вказувати на допущені помилки.
6. Наприкінці заняття викладач :
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складання процесуальних
документів.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 222, 255,
256, 268, 277;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1 до
наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376).
Бланк пояснення (універсальний).

Практичне заняття (поліцейський квест) №2
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
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План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп відповідно до попереднього
заняття.
2. Кожна підгрупа презентує домашнє завдання, отримане на попередньому
занятті :
- алгоритм дій поліцейського під час складання протоколу про
адміністративне правопорушення;
- процесуальний документ, складений відповідно до навчальної
ситуації.
3. Перевірка процесуального документа здійснюється шляхом :
- оголошення одним із курсантів (слухачів) підгрупи, яка презентує
домашнє завдання, змісту протоколу та пояснень;
- коментаря викладача щодо виявлених помилок;
- внесення курсантами (слухачами) цієї підгрупи виправлень та
відміток в заповненому ними процесуальному документі (червоним чи зеленим
кольором).
Після відпрацювання документів з усіма підгрупами курсанти (слухачі)
фотографують на мобільні телефони документи, складені іншими підгрупами з
виправленими помилками.
Час виконання : до 30-ти хвилин.
4. На підставі фабули навчальної ситуації, алгоритм документування якої
розглядався, курсанти (слухачі) мають скласти (у разі потреби відповідно
до загальної фабули):
- протокол про адміністративне затримання з відмітками про
проведення огляду особи та вилучення речей;
- рапорт про доставлення особи.
5. По завершенню поліцейського квесту викладач:
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складення процесуальних
документів.
Час виконання : до 15-ти хвилин.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 259, 260 –
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265, 268;
Закон України «Про Національну поліцію» : ст. 37;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне адміністративне правопорушення
(додаток 4 до наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376);
Аркуш формата А 4 для рапорта;
Кулькові ручки з червоним (зеленим) чорнилом.

ТЕМА
№5.
«Загальна
характеристика
адміністративних
правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління, їх
кваліфікація та особливості провадження»
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття:
охарактеризувати поняття встановленого
порядку управління та його складові; охарактеризувати адміністративні
правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління.
2. Поняття встановленого порядку управління та його складові.
3. Загальна правова характеристика елементів юридичних складів
адміністративних проступків проти встановленого порядку управління.
Практичне заняття:
- проводиться у вигляді поліцейського квесту, що розрахований на 2
практичних заняття по 2 години.
Практичне заняття (поліцейський квест) №1
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
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Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп.
2. Кожній підгрупи викладачем надається текст ситуації, що є загальним для
всіх підгруп, та перелік нормативно-правових актів, які є необхідними
для вирішення завдання, а також окремі завдання для кожної підгрупи.
3. Підгрупа вивчає загальний для усієї навчальної групи текст ситуації та
відповідні правові норми. На підставі аналізу ситуації кожна підгрупа
виконує передбачене для неї завдання.
Час виконання : до 15 хвилин.
4. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій
поліцейського, який документує правопорушення.
Час виконання : до 25 хвилин (до 5 хвилин на підгрупу).
5. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі
питання, вказувати на допущені помилки.
6. Наприкінці заняття викладач :
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складання процесуальних
документів.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 222, 255,
256, 268, 277;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1 до
наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376).
Бланк пояснення (універсальний).
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Практичне заняття (поліцейський квест) №2
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп відповідно до попереднього
заняття.
2. Кожна підгрупа презентує домашнє завдання, отримане на попередньому
занятті :
- алгоритм дій поліцейського під час складання протоколу про
адміністративне правопорушення;
- процесуальний документ, складений відповідно до навчальної
ситуації.
3. Перевірка процесуального документа здійснюється шляхом :
- оголошення одним із курсантів (слухачів) підгрупи, яка презентує
домашнє завдання, змісту протоколу та пояснень;
- коментаря викладача щодо виявлених помилок;
- внесення курсантами (слухачами) цієї підгрупи виправлень та
відміток в заповненому ними процесуальному документі (червоним чи зеленим
кольором).
Після відпрацювання документів з усіма підгрупами курсанти (слухачі)
фотографують на мобільні телефони документи, складені іншими підгрупами з
виправленими помилками.
Час виконання : до 30-ти хвилин.
4. На підставі фабули навчальної ситуації, алгоритм документування якої
розглядався, курсанти (слухачі) мають скласти (у разі потреби відповідно
до загальної фабули):
- протокол про адміністративне затримання з відмітками про
проведення огляду особи та вилучення речей;
- рапорт про доставлення особи.
5. По завершенню поліцейського квесту викладач:
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складення процесуальних
документів.
Час виконання : до 15-ти хвилин.
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Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 259, 260 –
265, 268;
Закон України «Про Національну поліцію» : ст. 37;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне адміністративне правопорушення
(додаток 4 до наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376);
Аркуш формата А 4 для рапорта;
Кулькові ручки з червоним (зеленим) чорнилом.

ТЕМА
№6.
«Загальна
характеристика
адміністративних
правопорушень, що пов'язані з корупцією, їх кваліфікація та особливості
провадження за цими деліктами»
Семінарське заняття:
Навчальна мета заняття:
охарактеризувати поняття встановленого
порядку управління та його складові; охарактеризувати адміністративні
правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Поняття корупції та корупційних діянь.
2. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
3. Кваліфікація адміністративних корупційних правопорушень: за
порушення спеціальних обмежень, за порушення вимог фінансового контролю
тощо.
Практичне заняття:
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- проводиться у вигляді поліцейського квесту, що розрахований на 2
практичних заняття по 2 години.
Практичне заняття (поліцейський квест) №1
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп.
2. Кожній підгрупи викладачем надається текст ситуації, що є загальним для
всіх підгруп, та перелік нормативно-правових актів, які є необхідними
для вирішення завдання, а також окремі завдання для кожної підгрупи.
3. Підгрупа вивчає загальний для усієї навчальної групи текст ситуації та
відповідні правові норми. На підставі аналізу ситуації кожна підгрупа
виконує передбачене для неї завдання.
Час виконання : до 15 хвилин.
4. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій
поліцейського, який документує правопорушення.
Час виконання : до 25 хвилин (до 5 хвилин на підгрупу).
5. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі
питання, вказувати на допущені помилки.
6. Наприкінці заняття викладач :
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складання процесуальних
документів.
Література:
Основна: 4, 8, 13
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 222, 255,
256, 268, 277;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
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Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1 до
наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376).
Бланк пояснення (універсальний).

Практичне заняття (поліцейський квест) №2
Навчальна мета заняття: вирішення ситуативних завдань, складення
процесуальних документів.
Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.
План проведення заняття:

1. Курсанти (слухачі) утворюють 5 підгруп відповідно до попереднього
заняття.
2. Кожна підгрупа презентує домашнє завдання, отримане на попередньому
занятті :
- алгоритм дій поліцейського під час складання протоколу про
адміністративне правопорушення;
- процесуальний документ, складений відповідно до навчальної
ситуації.
3. Перевірка процесуального документа здійснюється шляхом :
- оголошення одним із курсантів (слухачів) підгрупи, яка презентує
домашнє завдання, змісту протоколу та пояснень;
- коментаря викладача щодо виявлених помилок;
- внесення курсантами (слухачами) цієї підгрупи виправлень та
відміток в заповненому ними процесуальному документі (червоним чи зеленим
кольором).
Після відпрацювання документів з усіма підгрупами курсанти (слухачі)
фотографують на мобільні телефони документи, складені іншими підгрупами з
виправленими помилками.
Час виконання : до 30-ти хвилин.
4. На підставі фабули навчальної ситуації, алгоритм документування якої
розглядався, курсанти (слухачі) мають скласти (у разі потреби відповідно до
загальної фабули):
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- протокол про адміністративне затримання з відмітками про
проведення огляду особи та вилучення речей;
- рапорт про доставлення особи.
5. По завершенню поліцейського квесту викладач:
- узагальнює проведену роботу, визначає найбільш типові помилки,
допущені при кваліфікації правопорушення;
- роз’яснює домашнє завдання щодо складення процесуальних
документів.
Час виконання : до 15-ти хвилин.
Література:
Основна: 4, 8, 13.
Допоміжна: 18, 24, 1, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 33, 38
Нормативні матеріали :
Кодекс України про адміністративні правопорушення : статті 259, 260 –
265, 268;
Закон України «Про Національну поліцію» : ст. 37;
Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення
органами Національної поліції»
Роздатковий матеріал :
Ситуація для практичного завдання;
Бланк протоколу про адміністративне адміністративне правопорушення
(додаток 4 до наказу МВС України від 06.11.2015 № 1376);
Аркуш формата А 4 для рапорта;
Кулькові ручки з червоним (зеленим) чорнилом.
4. 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
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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
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
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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
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/877-16
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
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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.:
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.
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