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Кількість годин,
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Тема № 1: Правові засади
адміністративної відповідальності
Тема № 2: Адміністративне
правопорушення (проступок):
поняття, ознаки, юридичний склад
Тема № 3: Система адміністративних
правопорушень за об’єктом
посягання
Тема № 4: Система адміністративних
стягнень, загальні правила та строки
їх накладення
Тема № 5: Органи, уповноважені
розглядати справи про
адміністративні правопорушення
Тема № 6: Загальні положення
провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 7: Стадії провадження в
справах про адміністративні
правопорушення
Тема № 8: Адміністративна
юрисдикція Національної поліції
України
Всього за семестр
Разом

залік

Семестр № 4
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Лекції

Кількість годин,
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

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

Тема № 1: Правові засади
адміністративної відповідальності
Тема № 2: Адміністративне
правопорушення (проступок):
поняття, ознаки, юридичний склад
Тема № 3: Система адміністративних
правопорушень за об’єктом
посягання
Тема № 4: Система адміністративних
стягнень, загальні правила та строки
їх накладення
Тема № 5: Органи, уповноважені
розглядати справи про
адміністративні правопорушення
Тема № 6: Загальні положення
провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 7: Стадії провадження в
справах про адміністративні
правопорушення
Тема № 8: Адміністративна
юрисдикція Національної поліції
України
Всього за семестр
Разом

залік

Семестр № 2
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2. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
ТЕМА № 2. Адміністративне правопорушення (проступок): поняття,
ознаки, юридичний склад
Семінарське заняття: Адміністративне правопорушення (проступок):
поняття, ознаки, юридичний склад
Навчальна мета заняття: сформулювати
поняття: адміністративна
відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); проаналізувати
структуру та види складів АПП; визначити обставини, що виключають
адміністративну відповідальність, та випадки звільнення від адміністративної
відповідальності.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної
відповідальності. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної
відповідальності.
2. Поняття та ознаки адміністративного проступку
3. Структура складу адміністративного проступку. Види складів.
4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
Випадки звільнення від адміністративної відповідальності.
5. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної
відповідальності.

6. Особливості адміністративної відповідальності деяких спеціальних
суб’єктів.
Методичні вказівки:
Підготувати цільові виступи:
1. Історія розвитку законодавства про адміністративну відповідальність.
Правове регулювання адміністративної відповідальності у сучасний період.
2. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності осіб, на
яких розповсюджується дія дисциплінарних статутів та положень про
дисципліну.
3. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності
неповнолітніх.
4. Законодавство України про адміністративні правопорушення, структура
КУпАП. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття
рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
Виконати письмове завдання:
Змоделювати ситуацію, в якій це правопорушення буде вчинене в стані
крайньої необхідності та неосудності. Виконується письмово кожним слухачем.
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Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].

Практичне заняття: Адміністративне правопорушення (проступок):
поняття, ознаки, юридичний склад
Навчальна
мета
заняття:
навчитися
визначати
елементи
складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Поняття, значення та елементи складу адміністративного
правопорушення.
2. Об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення.
3. Суб’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення.
4. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців
та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.
Письмове завдання:
Задача 1.
Визначте статті КУпАП України, які закріплюють склади адміністративних
правопорушень з такими кваліфікуючими ознаками, як повторність, настання
шкідливих наслідків, грубість або систематичність порушення, вчинення діяння
спеціальним суб’єктом (посадовою особою, організатором, керівником тощо).
Задача 2.
Громадянин Петрівський, 2000 р.н. розпивав в сквері самогон разом з
Івахненко, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва
виявили злісну непокору законним вимогам патрульних поліцейських.
Як вирішується питання про відповідальність Никонова і Петрова?
Задача 3.
Курсант 3 курсу Університету повітряних сил Хмелько, керував автомобілем у
стані алкогольного сп’яніння. Патрульні поліцейські зафіксували дане
правопорушення.
В якому порядку можна притягнути Хмелько до відповідальності?
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
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І. Проведення практичного заняття за темою «Адміністративне
правопорушення (проступок): поняття, ознаки, юридичний склад» розраховано
на з’ясування курсантами теоретичних знань про адміністративну
відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і
суб’єкт АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення ознак адміністративного проступку за якими проводиться
відмежування АПП від злочинів, кримінальних та дисциплінарних проступків;
елементів складу адміністративного правопорушення, для розмежовуються
АПП між собою.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Поняття, значення та елементи складу адміністративного
правопорушення.
Необхідно проаналізувати статті Особливої частини Розділу ІІ КУпАП та
виконати наступне завдання:
Визначте статті КУпАП України, які закріплюють склади
адміністративних правопорушень з такими кваліфікуючими ознаками, як
повторність, настання шкідливих наслідків, грубість або систематичність
порушення, вчинення діяння спеціальним суб’єктом (посадовою особою,
організатором, керівником тощо).
2. Об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення.
3. Суб’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення.
Необхідно проаналізувати статті 12, 13, 23, 24, 24-1, 178, 185, 263 КУпАП
та виконати наступне завдання:
Задача 2. Підготуйте мотивовану відповідь:
Громадянин Петрівський, 2000 р.н. розпивав в сквері самогон разом з
Івахненко, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва
виявили злісну непокору законним вимогам патрульних поліцейських.
Як вирішується питання про відповідальність Никонова і Петрова?
4. Особливості
адміністративної
відповідальності
військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів.
Необхідно проаналізувати статті 15, 23, 24, 130 КУпАП та виконати
наступне завдання:
Задача 3. Підготуйте мотивовану відповідь:
Курсант 3 курсу Університету повітряних сил Хмелько, керував
автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні поліцейські зафіксували
дане правопорушення.
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В якому порядку можна притягнути Хмелька до відповідальності?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
ТЕМА № 3. Система адміністративних правопорушень за об’єктом
посягання.
Семінарське заняття № 1: Система адміністративних правопорушень за
об’єктом посягання (галузі: охорона праці і здоров'я населення, власність,
безпека дорожнього руху)
Навчальна мета заняття: навчитися
визначати
елементи складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я
населення.
2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
3. Адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху.
Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 44 КУпАП.
2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.
3. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 122 КУпАП.
Підготувати цільові виступи:
1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі
охорони праці і здоров'я населення.
2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на власність.
3. Загальна характеристика адміністративних правопорушень на
транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку.
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
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Практичне заняття № 1: Система адміністративних правопорушень за
об’єктом посягання (галузі: охорона праці і здоров'я населення, власність,
безпека дорожнього руху)
Навчальна мета заняття: навчитися визначати елементи складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі
охорони праці і здоров'я населення.
2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на власність.
3. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху.
Письмові завдання:
Задача 1.
Проаналізуйте статтю 130 КУпАП. Надайте відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Чи є можливим вчинення цього правопорушення з необережності?
4. Чи можлива за таке діяння бути кримінальна відповідальність?
5. Які види заходів забезпечення провадження можуть бути застосовані
в цій ситуації?
6. Чи може поліцейський звільнити водія від відповідальності?
Задача 2.
Проаналізуйте статтю 122 КУпАП. Надайте відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Визначити строки притягнення особи до адміністративної
відповідальності
4. Які обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?
5. Який вид провадження буде в цій ситуації – звичайний чи спрощений?
Пояснити.
6. В який спосіб поліцейський має забезпечити реалізацію завдань
провадження в цій ситуації?
7. Визначити алгоритм дій поліцейського на першій стадії провадження
в цій справі.
Задача 3.
До поліцейських звернулися громадяни багатоповерхового будинку з
проханням заспокоїти сусідів, які у недільний ранок голосно сваряться на
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подвір’ї. Під час опитування було встановлено, що гр. Манченко звинувачує
сусіда гр. Романенко у викраденні в неї з сумки, яку вона залишила на лавці
біля під’їзду, грошей в сумі 90 грн. Сусіди підтвердили, що бачили, як гр.
Романенко брав сумку в руки, поки гр. Манченко вернулась до дому за
годинником.
Поліцейськими було запропоновано гр. Романенко вивернути кишені. В
результаті огляду правопорушник витягнув дрібні гроші в сумі 85 грн., а також
1 таблетку трамадолу по 0,25 яку добровільно віддав працівникам поліції.
Питання :
1.
Чи можемо кваліфікувати дії гр. Романенко за статтями 44 та 51
КУпАП?
2.
За якими статтями КУпАП буде складений протокол про
адміністративне правопорушення?
3.
Чи є підстави для звільнення гр.Романенко від адміністративної
відповідальності ?
4.
Як визначити невеликий розмір наркотичних засобів та
психотропних речовин?
5.
Як вирахувати дрібну вартість викраденого чужого майна? Якої
суми гривень вона не може перевищувати?
6.
Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП
мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення.
7.
Які ознаки свідчать про факт вживання наркотичних засобів та
психотропних речовин?
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Система
адміністративних правопорушень за об’єктом посягання» розраховано на
з’ясування
курсантами
теоретичних
знань
про
адміністративну
відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і
суб’єкт АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення ознак адміністративного проступку за якими проводиться
відмежування АПП від злочинів, кримінальних та дисциплінарних проступків;
елементів складу адміністративного правопорушення, для розмежовуються
АПП між собою.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
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практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в
галузі охорони праці і здоров'я населення.
2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на власність.
Необхідно проаналізувати статті Особливої частини Розділу ІІ КУпАП та
вирішити задачу:
До поліцейських звернулися громадяни багатоповерхового будинку з
проханням заспокоїти сусідів, які у недільний ранок голосно сваряться на
подвір’ї. Під час опитування було встановлено, що гр. Манченко звинувачує
сусіда гр. Романенко у викраденні в неї з сумки, яку вона залишила на лавці
біля під’їзду, грошей в сумі 90 грн. Сусіди підтвердили, що бачили, як гр.
Романенко брав сумку в руки, поки гр. Манченко вернулась до дому за
годинником.
Поліцейськими було запропоновано гр. Романенко вивернути кишені. В
результаті огляду правопорушник витягнув дрібні гроші в сумі 85 грн., а також
1 таблетку трамадолу по 0,25 яку добровільно віддав працівникам поліції.
Питання :
1. Чи можемо кваліфікувати дії гр. Романенко за статтями 44 та 51 КУпАП?
2.
За якими статтями КУпАП буде складений протокол про
адміністративне правопорушення?
3.
Чи є підстави для звільнення гр.Романенко від адміністративної
відповідальності ?
4.
Як визначити невеликий розмір наркотичних засобів та
психотропних речовин?
5.
Як вирахувати дрібну вартість викраденого чужого майна? Якої
суми гривень вона не може перевищувати?
6.
Які заходи забезпечення провадження відповідно до ст. 260 КУпАП
мають вжити поліцейські, документуючи правопорушення.
7.
Які ознаки свідчать про факт вживання наркотичних засобів та
психотропних речовин?
3. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Необхідно проаналізувати статті 10, 11, 21, 22, 24, 130, 260-263 КУпАП.
Надайте відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Чи є можливим вчинення цього правопорушення з необережності?
4. Чи можлива за таке діяння бути кримінальна відповідальність?
5. Які види заходів забезпечення провадження можуть бути застосовані в
цій ситуації?
6. Чи може поліцейський звільнити водія від відповідальності?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
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На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
Семінарське заняття № 2: Система адміністративних правопорушень за
об’єктом посягання (галузі: громадський порядок, громадська безпека,
встановлений порядок управління)
Навчальна мета заняття: навчитися
визначати
елементи складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Військові адміністративні правопорушення.
2. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський
порядок і громадську безпеку.
3. Адміністративні правопорушення, що посягають посягають на
встановлений порядок управління.
Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 172-19 КУпАП.
2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 173, 178 КУпАП.
3. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП.
Підготувати реферати:
1. Загальна характеристика військових адміністративних правопорушень.
Визначте склад статті 172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю
військовослужбовцями).
2. Загальна характеристика військових адміністративних правопорушень.
Визначте склад статті 172-20 КУпАП (розпивання алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
вживання
наркотичних
засобів…
військовослужбовцями).
3. Загальна характеристика військових адміністративних правопорушень.
Визначте склад статті 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).
4. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Визначте склад статті
173-4 КУпАП (булінг учасників освітнього процесу).
5. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління. Визначте склад статті 183-1
КУпАП (несплата аліментів).
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Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].

Практичне заняття № 2: Система адміністративних правопорушень за
об’єктом посягання (галузі: громадський порядок, громадська безпека,
встановлений порядок управління)
Навчальна мета заняття: навчитися визначати елементи складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Загальна характеристика військових адміністративних правопорушень.
2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
3. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління.
Письмове завдання:
Задача 1.
Проаналізуйте ст. 172-20 КУпАП. Визначте склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 172-20 КУпАП (розпивання алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв,
вживання
наркотичних
засобів…
військовослужбовцями).
Порівняйте порядок притягнення суб’єкта до відповідальності за
статтями 172-20 та 178 КУпАП.
Задача 2.
Патрульними поліції було затримано гр. Кузенка П.В., на вигляд17-18
років, який курив сигарети «Прима» в центрі міста, сидячи на сходах біля
фонтану. Документів, що встановлюють особу, він не мав. На вимогу
поліцейського припинити правопорушення не реагував, заявив, що має 18 років
і тому має повне право палити. Під час документування було встановлено, що
гр. Кузенку має виповнитися 16 років. На підставі п.2 статті 247 КУпАП
поліцейськими прийнято рішення про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
Підготуйте вмотивоване рішення наведеної ситуації.
Ситуація:
На вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в громадському
місці та образливе чіпляння до громадян, гр. К заявив, що йому байдуже щодо
усіх, поліції в тому числі, обізвав поліцейського нецензурними словами та
схопив за жетон з намаганням відірвати його.
Дії правопорушника привернули увагу громадян. Один з них почав
підтримувати гр. К. На вимогу поліцейських розійтись, перехожий почав
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закликати громадян до невиконання їх вимог, називаючи дії поліцейських
незаконними та висловлюючи негативні відгуки про їх діяльність.
Питання:
Визначте склад правопорушення в діях гр. К.
Визначте склад правопорушення в діях перехожого.
Які поліцейські заходи можуть бути застосовано у ситуації?
Які запобіжні заходи відповідно до ст. 260 КУпАП будуть вживатися під
час документування?
Чи є підстави для доставлення правопорушників в територіальний
підрозділ поліції?
Які процесуальні документи складаються у разі документування
правопорушення за статтями 185 та 185-7?
Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про
адміністративне правопорушення за статтею 185?
Протягом якого строку і яким органом розглядається справа про
адміністративне правопорушення за статтею 185-7?
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Система
адміністративних правопорушень за об’єктом посягання» розраховано на
з’ясування
курсантами
теоретичних
знань
про
адміністративну
відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і
суб’єкт АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення ознак адміністративного проступку за якими проводиться
відмежування АПП від злочинів, кримінальних та дисциплінарних проступків;
елементів складу адміністративного правопорушення, для розмежовуються
АПП між собою.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Загальна
характеристика
військових
адміністративних
правопорушень.
Проаналізуйте статті 172-19, 172-20 КУпАП та надайте відповіді на
питання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
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2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Визначте суб’єктивну сторону АПП
4. Визначте стягнення, що застосовуються до суб’єкта АПП.
5. Особливості відповідальності спеціального суб’єкта.
2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
Задача 2.
Патрульними поліції було затримано гр. Кузенка П.В., на вигляд17-18
років, який курив сигарети «Прима» в центрі міста, сидячи на сходах біля
фонтану. Документів, що встановлюють особу, він не мав. На вимогу
поліцейського припинити правопорушення не реагував, заявив, що має 18 років
і тому має повне право палити. Під час документування було встановлено, що
гр. Кузенку має виповнитися 16 років. На підставі п.2 статті 247 КУпАП
поліцейськими прийнято рішення про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
Підготуйте вмотивоване рішення наведеної ситуації.
3. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління.
Необхідно проаналізувати статті Особливої частини Розділу ІІ КУпАП та
встановить ознаки об’єктивної сторони адміністративних правопорушень, які
посягають на встановлений порядок управління.
Ситуація: група із 7 осіб (3 чоловіка, 2 жінки (одна із яких вагітна), 2 дітей 7 та
11 років) на парокінку розважального центру вчинила дії, які можна
кваліфікувати за ст.173 КУпАП. Чоловіки були в стані алкогольного сп’яніння.
Під час спілкування з патрульними поліцейськими виникли обставини, які
вказували, що в діях повнолітніх осіб є склад правопорушення, передбаченого
ст.185 КУпАП. Поряд знаходився автомобіль, який належав одному із
учасників конфлікту.
Під час затримання правопорушників поліцейські застосували фізичну силу та
спецзасоби (кайданки). Під час застосування фізичної сили правопорушник
впав и зламав руку.
Питання:
1. Які превентивні поліцейські заходи мають право застосувати
поліцейські?
2. Які існують підстави для застосування кожного із запропонованих
заходів?
3. Чи є підстави для поверхневої перевірки автомобіля? Який порядок
проведення такої перевірки?
4. Чи буде вважатися доказом запис відеореєстратора з автомобіля особи,
яка була учасником конфлікту?
5. Чи є категорії осіб, щодо яких може бути застосовано поліцейське
піклування? Які підстави і наслідки його застосування?
6. Чи є підстави для застосування поліцейських заходів примусу?
7. Які спеціальні засоби можливо застосувати у цій ситуації? Які існують
обмеження щодо застосування спецзасобів?
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Домашнє завдання.
Відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію» скласти
необхідні документи (письмові рапорти) про застосування фізичної сили та
спецзасобів.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
ТЕМА № 4. Система адміністративних стягнень, загальні правила та
строки їх накладення.
Семінарське заняття: Система адміністративних стягнень, загальні
правила та строки їх накладення
Навчальна мета заняття: визначити загальні правила накладення
адміністративних стягнень; визначити обставини, що пом’якшують та
обтяжують
адміністративну
відповідальність;
визначити
порядок
відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Види адміністративних стягнень, їх характеристика. Основні і
додаткові стягнення.
2. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
3. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність.
2. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки
накладення адміністративних стягнень.
3. Погашення адміністративних стягнень.
Підготувати цільові виступи:
1. Адміністративне видворення за межі України іноземних громадян та
осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень.
2. Покладення
обов’язку
відшкодувати
шкоду,
заподіяну
адміністративним правопорушенням.
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Практичне заняття: Система адміністративних стягнень, загальні правила
та строки їх накладення
Навчальна мета заняття: набуття навичок визначення адміністративних
стягнень, що накладаються при вчиненні декількох адміністративних
правопорушень.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність.
3. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
Письмове завдання:
Задача 1.
Рішенням Іванівського міськвиконкому «Про запобігання захворюванню
домашніх тварин на сказ» було передбачено застосування до громадянвласників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без
такої.
Чи відповідає вимогам закону таке рішення?
Задача 2.
Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака, якого сусід залишив
на догляд гр-ну Уварову, розірвав сумку гр-ки Петрової, вартістю 200 грн.
Кваліфікуйте діяння Уварова, визначте склад адміністративного
правопорушення, як буде вирішено питання про його відповідальність.
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Система адміністративних
стягнень, загальні правила та строки їх накладення» розраховано на
з’ясування курсантами теоретичних знань про адміністративну
відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і
суб’єкт АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення ознак адміністративного проступку за якими проводиться
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відмежування АПП від злочинів, кримінальних та дисциплінарних проступків;
елементів складу адміністративного правопорушення, для розмежовуються
АПП між собою.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
Ситуація:
Громадянин Нєстєров розпивав алкогольні напої у міському парку.
Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався на
адресу прохожих, які робили йому зауваження. За викликом небайдужого
громадянина Іщенко, наряд патрульної поліції пред’явив вимогу щодо
негайного припинення протиправної поведінки, на що Нєстєров не реагував,
більш того, почав образливо висловлюватися на адресу поліцейських.
Проаналізуйте ситуацію та визначте порядок притягнення Нєстєрова до
відповідальності. Як накладається стягнення при вчиненні кількох
правопорушень?
2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність.
Проаналізуйте статті 34, 35 КУпАП та вирішите питання про вичерпність
списку таких обставин.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
ТЕМА № 5. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення.
Семінарське заняття: Органи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення
Навчальна мета заняття: проаналізувати норми КУпАП, з’ясувати систему
органів, уповноважених розглядати адміністративні правопорушення
Кількість годин – 2 год.
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Навчальні питання:
1. Поняття та види підвідомчості справ про адміністративні
правопорушення.
2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення місцевим
судам (суддям).
Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Поняття адміністративної юрисдикції.
2. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати
справи про адміністративні правопорушення, правомочність їх засідань.
3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
адміністративним комісіям та виконавчим комітетам (виконавчим органам)
сільських, селищних, міських рад.
Практичне заняття: Органи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення
Навчальна
мета
заняття:
навчитися
визначати
елементи
складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Поняття
адміністративної
юрисдикції,
система
органів
адміністративної юрисдикції.
2. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про
адміністративні правопорушення.
3. Підвідомчість
справ
про
адміністративні
правопорушення
адміністративним комісіям
Письмове завдання:
Задача 1.
Рішенням Іванівського міськвиконкому «Про запобігання захворюванню
домашніх тварин на сказ» було передбачено застосування до громадянвласників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без
такої.
Чи відповідає вимогам закону таке рішення? Визначте підвідомчість
вказаного АПП.
Задача 2.
Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака гр-на Грищенка
розірвав куртку гр-ки Ветрової, вартістю 1200 грн.
Кваліфікуйте діяння Грищенка, визначте органи (посадових осіб),
уповноважених розглядати зазначене адміністративного правопорушення.
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Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Органи, уповноважені
розглядати справи про адміністративні правопорушення» розраховано на
з’ясування курсантами теоретичних знань про адміністративну
відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, адміністративні стягнення, органи, уповноважені
розглядати справи про АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення системи органі адміністративної юрисдикції.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Поняття
адміністративної
юрисдикції,
система
органів
адміністративної юрисдикції.
Ситуація:
Громадянин Нєстєров розпивав алкогольні напої у міському парку.
Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався на
адресу прохожих, які робили йому зауваження. За викликом небайдужого
громадянина Іщенко, наряд патрульної поліції пред’явив вимогу щодо
негайного припинення протиправної поведінки, на що Нєстєров не реагував,
більш того, почав образливо висловлюватися на адресу поліцейських.
Проаналізуйте ситуацію та визначте органи, посадові особи,
уповноважені
розглядати
адміністративні
правопорушення,
вчинені
Нєстєровим.
2.Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
адміністративним комісіям
Проаналізуйте статті 218, 219 КУпАП та вирішите питання про перелік
підвідомчих їм адміністративних правопорушень.
Вирішить задачу:
Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака гр-на Грищенка
розірвав куртку гр-ки Ветрової, вартістю 1200 грн.
Кваліфікуйте діяння Грищенка, визначте органи (посадових осіб),
уповноважених розглядати зазначене адміністративного правопорушення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
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запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
ТЕМА № 7. Стадії провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Семінарське заняття: Стадії провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Навчальна мета заняття: проаналізувати норми КУпАП, з’ясувати поняття та
види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
2. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин.
3. Розгляд справи і винесення постанови.
4. Оскарження постанови і перегляд справи.
5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Обставини, що виключають провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
2. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття,
джерела та оцінка.
3. Кваліфікація адміністративних правопорушень.
Підготувати реферати:
1. Поняття, завдання, принципи і правове регулювання провадження в
справах про адміністративні правопорушення.
2. Учасники
провадження
в
справах
про
адміністративні
правопорушення, їх правовий статус.
Практичне заняття: Стадії провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Навчальна мета заняття: проаналізувати норми КУпАП, з’ясувати алгоритм дій
уповноваженої особи на кожній стадій провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок
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його складення.
2. Зміст та
правопорушення.

види

постанови

по

справі

про

адміністративне

Письмове завдання:
Задача 1.
Проаналізуйте зміст ст. ст. 259, 260, 261, 262 КУпАП.
Чи
може
контролер-ревізор
здійснювати
доставлення
порушника,
адміністративне затримання за вчинення адміністративного проступку,
передбаченого ст. 135 КУпАП? Чим відрізняється доставляння порушника від
адміністративного затримання?
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Стадії провадження в
справах про адміністративні правопорушення» розраховано на з’ясування
курсантами теоретичних знань про загальні положення провадження в
справах про адміністративні правопорушення, його правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний проступок, склад
адміністративного проступку, поняття, принципи провадження в справах про
АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
розмежування стадій провадження в справах про АПП.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і
порядок його складення.
Ситуація:
Громадянин Нєстєров розпивав алкогольні напої у міському парку.
Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався на
адресу прохожих, які робили йому зауваження. За викликом небайдужого
громадянина Іщенко, наряд патрульної поліції пред’явив вимогу щодо
негайного припинення протиправної поведінки, на що Нєстєров не реагував,
більш того, почав образливо висловлюватися на адресу поліцейських.
Проаналізуйте наведену ситуацію. Кваліфікуйте дії гр-на Нєстєрова.
Складіть протокол про адміністративне правопорушення за вчиненими АПП.
2. Зміст та види постанови по справі про адміністративне
правопорушення.
Стаття 122 КУпАП:
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Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень
швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на
годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг,
правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки,
стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам
на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої
для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними
доріжками, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особа вчинила таке правопорушення 15 січня 2019 р.
Дати відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Визначити строки притягнення
особи до адміністративної
відповідальності
4. Які обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?
5. Визначити алгоритм дій поліцейського.
6. Складіть постанову про накладення адміністративного стягнення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
ТЕМА № 8. Адміністративна юрисдикція Національної поліції України
Семінарське заняття: Адміністративна юрисдикція Національної поліції
України
Навчальна мета заняття: проаналізувати норми КУпАП, з’ясувати поняття та
види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1.Правове регулювання діяльності Національної поліції України в сфері
адміністративно-деліктних правовідносин.
2.Особливості Національної поліції України як суб’єкта, уповноваженого
розглядати справи про адміністративні правопорушення.
3.Адміністративно-юрисдикційні повноваження поліції.
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Методичні вказівки:
Підготувати відповіді на додаткові питання:
1. Підвідомчість
справ
про
адміністративні
правопорушення
Національній поліції України.
2. Протокольне
оформлення
поліцейськими
адміністративного
затримання, огляду та вилучення речей і документів.
3. Особливості винесення поліцією постанови про накладення
адміністративних стягнень на місці вчинення правопорушення.
Підготувати реферати (цільові виступи):
1. Правове регулювання повноважень органів та підрозділів НПУ щодо
складення процесуальних документів в справах про АПП.
2. Випадки, коли протоколи про адміністративні правопорушення не
складаються.
Практичне заняття: Адміністративна юрисдикція Національної поліції
України
Навчальна мета заняття: проаналізувати ЗУ «Про Національну поліцію»,
статті КУпАП, положення Інструкцій МВС України, з’ясувати алгоритм дій
працівників поліції щодо документування адміністративних правопорушень.
Кількість годин – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, які застосовуються поліцейськими.
2. Повноваження органів та підрозділів НПУ щодо складення
процесуальних документів в справах про АПП.
3. Правові вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення,
який складається працівниками поліції. Випадки, коли протоколи про
адміністративні правопорушення не складаються.
4. Види та зміст постанови уповноваженої особи поліції в справі про
адміністративне правопорушення.
Письмове завдання:
Ситуація 1.
О 20.15 24 січня 2019 року гр. Кузьменко В.Б. розпивав горілку, сидячи
на паркані у парку Шевченко. На вимогу поліцейських припинити розпивання
спиртних напоїв в громадському місці не реагував. В поясненні в протоколі про
адміністративне правопорушення, що був складений поліцейськими патрульної
служби, зазначив, що хотів пом’янути сусіда, що загинув в АТО.
Завдання. На підставі фабули навчальної ситуації скласти постанову у
справі по адміністративне правопорушення про накладення адміністративного
стягнення.
Завдання 2. Проаналізувати статтю 154 КУпАП.
Надати відповіді на питання:
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Яких правил тримання собак і котів мають дотримуватись громадяни?
Які ви знаєте правила вигулу собак і котів?
Які засоби використовуються поліцейськими для відбиття нападу та
знешкодження тварини?
Які особи можуть бути притягнені до відповідальності за ст. 154 КУпАП?
Які процесуальні документи складаються у разі документування
правопорушення за ч.1 ст.154?
Які процесуальні документи складаються у разі документування
правопорушення за ч.2 ст.154?
На кого буде складений протокол, якщо правила вигулу собак порушив
неповнолітній?
Яким
органом
розглядається
справа
про
адміністративне
правопорушення?
Протягом якого терміну розглядається справа уповноваженим органом з
моменту отримання матеріалів про адміністративне правопорушення?
Завдання 3. Проаналізувати статтю 160 КУпАП.
Надати відповіді на питання:
Яким способом здійснюється торгівля з рук?
Які місця мають статус торгівельних об’єктів, на яких дозволяється
здійснювати торгівлю?
Який додатковий вид стягнення може бути застосований при розгляді
правопорушення?
Які особи можуть бути притягнені до відповідальності за ст. 160 КУпАП?
Які процесуальні документи складаються у разі документування
правопорушення?
Яким
органом
розглядається
справа
про
адміністративне
правопорушення?
Протягом якого терміну розглядається справа уповноваженим органом з
моменту отримання матеріалів про адміністративне правопорушення?
Які запобіжні заходи можуть здійснюватись під час документування
правопорушення?
З яких процесуальних документів складатиметься справа про
адміністративне правопорушення?
Література: [1, С. 368-390; 3 С. 170-192; 5, С. 429-470; 13; 19; 23; 32;
40; 44].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Адміністративна
юрисдикція Національної поліції України» розраховано на з’ясування
курсантами теоретичних знань про загальні положення провадження в
справах про адміністративні правопорушення, його правове регулювання.
Попереднє семінарське заняття за вказаною темою дозволило курсантам
визначити основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність
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Націрнальної поліції України щодо здійснення провадження в справах про
АПП.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок зі
складання процесуальних документів в справах про АПП.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Повноваження органів та підрозділів НПУ щодо складення
процесуальних документів в справах про АПП.
2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, які застосовуються поліцейськими.
Ситуація 1:
Громадянин Нєстєров розпивав алкогольні напої у міському парку.
Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався на
адресу прохожих, які робили йому зауваження. За викликом небайдужого
громадянина Іщенко, наряд патрульної поліції пред’явив вимогу щодо
негайного припинення протиправної поведінки, на що Нєстєров не реагував,
більш того, почав образливо висловлюватися на адресу поліцейських.
Проаналізуйте наведену ситуацію. Кваліфікуйте дії гр-на Нєстєрова.
Складіть протокол про адміністративне правопорушення за вчиненими
адміністративними правопорушеннями.
Ситуація 2:
Стаття 122 КУпАП:
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень
швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на
годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг,
правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки,
стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам
на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої
для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними
доріжками, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особа вчинила таке правопорушення 15 січня 2019 р.
Складіть постанову про накладення адміністративного стягнення.
Завдання 3:
Проаналізувати статтю 156 КУпАП. Надати відповіді на питання:
Які законом визначено підстави для притягнення яких осіб до
адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 156?
В яких місцях
роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами
заборонена?
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В яких місцях роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами
дозволяється?
За якою частиною статті яка особа буде нести відповідальність за
продажу сигарет у пачках на привокзальній площі з рук?
Які підстави для притягнення особи до відповідальності за ч.4 ст. 156
КУпАП?
За які протиправні діяння за ст. 156 може бути притягнута
до
відповідальності неповнолітня особа?
Скласти постанову про накладення адміністративного стягнення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП та
складення процесуальних документів (протоколів АПП та постанови про
накладення адміністративного стягнення).

3.

Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в інтернеті

Нормативно-правові акти:
1. 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.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6
лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36,
37. – Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс
України від 07.12.1984 № 8073. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8073110
4. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
5. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний
ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю
ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // Офіційний веб-сайт
верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
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7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип.
2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
8. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р.
№ 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
9. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту: Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості
Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
10. Про виконавче провадження : Закон України : від 2 червня 2016 року
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