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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації
адміністративних
правопорушень»
обов’язкових
компонент
другого
(магістерського) рівня вищої освіти складена відповідно до освітньопрофесійної програми 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові
положення, які стосуються змісту, особливостей та правового регулювання
порядку юридичної кваліфікації адміністративних правопорушень.
Міждисциплінарні
зв’язки:
Навчальна
дисципліна
«Проблеми
кваліфікації адміністративних правопорушень» викладається після вивчення
дисципліни «Адміністративне право», навчального курсу «Адміністративна
відповідальність», «Правозастосовча діяльність поліції», має взаємозв’язки з
навчальними
дисциплінами
та
курсами,
«Актуальні
проблеми
адміністративного права», «Актуальні проблеми адміністративної діяльності
поліції», «Актуальні питання застосування адміністративно-деліктного
законодавства» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень.
Тема 2. 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.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 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.
1.2. Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Проблеми
кваліфікації адміністративних правопорушень» є формування у слухачів
магістратури знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних
правопорушень.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні
знати: теоретичні
положення
курсу
«Проблеми
кваліфікації
адміністративних правопорушень», включаючи положення, які дискутуються в
науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; Висновки Верховного Суду
України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації адміністративних
правопорушень; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації
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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.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
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
професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди
ЗК-6
Розуміння проблематики у питаннях
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ЗК-7
Спеціальні
предметні)
компетентності
ФК)

ЗК-8
(фахові, ФК-1
(СК,
ФК-2

ФК-6

ФК-10

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

2. Короткий опис змісту 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
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.
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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.
3. 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
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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
23. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль:
1. Поняття, сутність, принципи та особливості кваліфікації
адміністративних правопорушень
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 адміністративно-
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юрисдикційній 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.
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
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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.
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 правил перевезення пасажирів при наданні послуг з
перевезення пасажирів.

