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Екзамен

Семінарські заняття

Семестр № 1
Тема № 1: Адміністративна юрисдикція
2
як вид державно-владної діяльності
Тема № 2: Суб’єкти адміністративної
4
юрисдикції
Тема № 3: Загальна характеристика
провадження в справах про
адміністративні правопорушення –
4
основного виду юрисдикційних
проваджень
Тема № 4: Адміністративне
правопорушення (проступок) як правова 4
підстава юрисдикційного провадження
Тема № 5: Кваліфікація
4
адміністративних правопорушень
Тема № 6: Притягнення до
адміністративної відповідальності як
2
правовий результат адміністративноюрисдикційної діяльності
Тема № 7: Адміністративні стягнення та
4
загальні правила і строки їх накладення
Тема № 8: Докази і доказування у
2
провадженні в справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 9. Правовий статус учасників
провадження
в
справах
про 2
адміністративні правопорушення
Тема № 10. Порушення справи про
адміністративний проступок та
4
попереднє з’ясування її обставин

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)
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Тема № 11. Розгляд справи про
адміністративне правопорушення і
винесення постанови
Тема № 12. Оскарження постанови по
справі про адміністративне
правопорушення та перегляд справи
Тема № 13. Виконання постанов про
накладення адміністративних стягнень
Тема № 14. Провадження в справах про
дисциплінарні проступки
(дисциплінарне провадження)
Тема № 15. Провадження із розгляду
скарг громадян
Тема № 16. Органи Національної поліції
України як суб’єкти адміністративної
юрисдикції
Разом
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2. Методичні вказівки до практичних занять
ТЕМА № 1. Суб’єкти адміністративної юрисдикції.
Практичне заняття: Суб’єкти адміністративної юрисдикції.
Навчальна мета заняття: визначення сутності суб’єктів адміністративної
юрисдикції та їх видів; встановлення підвідомчості справ про адміністративні
правопорушення суб’єктам адміністративної юрисдикції, виділення повноважень
поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Поняття та види суб’єктів адміністративної юрисдикції.
2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення суб’єктам
адміністративної юрисдикції.
3. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного
законодавства.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6; 8-33; 35].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Органи адміністративної
юрисдикції» розраховано на з’ясування курсантами теоретичних знань про
органи,
уповноважені
розглядати
справи
про
адміністративні
правопорушення.

5

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 та види суб’єктів адміністративної юрисдикції.
Письмове завдання:
Ситуація №1.
Гр-н Нестєров розпивав алкогольні напої у міському парку. Знаходячись
у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлювався на адресу прохожих,
які робили йому зауваження, та чіплявся до жінок. За викликом небайдужого
громадянина Іщенко, наряд патрульної поліції пред’явив вимогу до Нестєрова
щодо негайного припинення протиправної поведінки, на що останній не
реагував, більш того, почав образливо висловлюватися на адресу поліцейських.
Патрульні поліцейські склали на гр. Нестєрова протокол про адміністративне
правопорушення, який, разом із іншими матеріалами справи, направили до
Комінтернівського районного суду м. Харкова.
1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
2. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
3. Чи правомірними були дії поліцейських?
4. Назвіть органи, уповноважені розглядати справу про вказане
адміністративне правопорушення, а також алгоритм їх дії у вказаній
ситуації.
Ситуація №2.
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 адміністративного правопорушення.
2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
суб’єктам адміністративної юрисдикції
Проаналізуйте статті 218, 219, 221 та 222 КУпАП та вирішите питання
про перелік підвідомчих їм адміністративних правопорушень.
Письмове завдання:
Ситуація № 1.
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.
Ситуація №2.
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Водій легкового автомобіля гр. Мішурко порушив правила користування
ременями безпеки при керуванні транспортним засобом. Наряд патрульної
поліції склав протокол про адміністративне правопорушення відносно гр.
Мішурко та виніс постанову про накладення на порушника такого стягнення як
попередження.
1. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
2. Чи мала право вказана посадова особи розглядати справу про дане
адміністративне правопорушення?
3. Чи є законним накладення адміністративного стягнення, що вказане у
постанові?
Ситуація №3.
1. Гр. Артюшков був доставлений до Київського відділу поліції ГУНП в
Харківській області за розпиття спиртних напоїв у громадському місці у парку
ім. Т.Г. Шевченка. В процесі перевірки з’ясувалося, що півроку тому
гр. Артюшков вже ипритягувався до адміністративної відповідальності за
розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Розглянувши матеріали
даної справи, черговий чергової частини виніс постанову про накладення на
гр. Артюшкова штрафу у розмірі 102 грн.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації та надайте відповідь на такі
запитання:
1. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
2. Чи мала право вказана посадова особи розглядати справу про дане
адміністративне правопорушення?
3. Чи є законним накладення адміністративного стягнення, що вказане у
постанові?
3. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративноделіктного законодавства.
Перевищення 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 в розмірі п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особа вчинила таке правопорушення 15 травня 2020 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. Який вид провадження буде в цій ситуації – звичайний чи спрощений?
Надати аргуметовану відповідь.
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5. В який спосіб поліцейський має забезпечити реалізацію завдань
провадження в цій ситуації?
6. Визначити алгоритм дій поліцейського на першій стадії провадження в
цій справі.
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
адміністративного правопорушення, підготовлено мотивоване рішення,
відпрацьовано навички кваліфікації адміністративного правопорушення.
ТЕМА № 2. Загальна характеристика провадження в справах про
адміністративні правопорушення – основного виду юрисдикційних
проваджень
Практичне заняття: Загальна характеристика провадження в справах про
адміністративні правопорушення – основного виду юрисдикційних
проваджень
Навчальна мета заняття: формування у курсантів знань, вмінь та навичок,
необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед поліцією, а саме
розуміння поняття, ознак та провадження у справі про адміністративні
правопорушення.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Поняття, завдання та порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
2.
Принципи
провадження
в справах про адміністративні
правопорушення.
3. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6; 8-33; 35].
План проведення заняття:
I. Проведення практичного заняття за темою «Загальна характеристика
провадження в справах про адміністративні правопорушення – основного
виду юрисдикційних проваджень» розраховано на з’ясування курсантами
теоретичних знань про провадження в справах про адміністративне
правопорушення, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам з’ясувати
основні
юридичні
терміни:
адміністративний
проступок,
склад
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адміністративного проступку, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і
суб’єкт адміністративного проступку, критерії його відмежування від інших
видів правопорушень, стадії провадження про адміністративний проступок.
Практичне заняття проводиться з метою формування у курсантів знань,
вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених
перед поліцією, а саме розуміння поняття, ознак та провадження у справі про
адміністративні правопорушення.
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, завдання та порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
Письмове завдання:
Ситуація № 1.
За розпивання спиртних напоїв у громадському місці громадянин Петров
А.В. 1 червня був притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею
178 КУпАП. Начальником органу Національної поліції на правопорушника
було накладено штраф. Не сплативши штраф, гр. Плетньов А.В. поїхав у
відрядження на два місяці. 15 серпня дільничний офіцер поліції, побачивши
Плетньова А.В. за місцем мешкання, став вимагати сплатити його штраф.
Оцініть правомірність вимог працівника поліції? Який алгоритм дій
поліцейського під час порушення провадження у вказаній справі?
Ситуація № 2.
Громадянина Кружкова за вчинене ним 17 квітня 2021 року дрібне
хуліганство було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173
КУпАП. Для участі у розгляді справи органами Національної поліції він
викликався повістками 18 та 20 квітня, але на розгляд справи не з’являвся без
поважних причин.
Визначте підвідомчість справи. Розкрийте якими повинні бути дії органів
Національної поліції у цій ситуації, які порушення допущено. Відповідь
обґрунтуйте з посиланням на чинні нормативно-правові акти.
2. Принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
Ситуація № 1:
При написанні контрольної роботи курсант Іванов відповів
стверджувально на такі питання:
– провадження у справах про адміністративні правопорушення виконує
дві групи завдань: юрисдикційне і каральне;
– до стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення
належать: порушення справи і з’ясування її обставин; розгляд справи про
адміністративне правопорушення; опротестування постанови у справі про
адміністративне правопорушення; виконання постанови у справі про
адміністративне правопорушення;
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– принцип рівності знаходить своє відображення в ст. 24 Конституції
України і закріплений ст. 248 КУпАП;
– принцип публічності виявляється перш за все в тому, що всі справи про
адміністративні правопорушення розглядаються відкрито, за винятком
випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.
Чи правильні відповіді надав курсант Іванов. Якщо ні, дайте правильну
відповідь та обґрунтуйте її.
3. Поняття та види стадій провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
Ситуація № 1:
Громадянин Кушнір вирішив запалити цигарку на дитячому майданчику
біля загальноосвітньої школи № 50 м. Харкова. Під час паління до нього
підійшов наряд патрульних поліцейських і повідомив йому про скоєння
правопорушення. Під час встановлення обставин справи і особи
правопорушника, було виявлено, що гр. Кушніру було 18 років. Патрульні
поліцейські склали відносно гр. Кушніра протокол про адміністративне
правопорушення за ст. 175 – 1 КУпАП та викликали його батьків.
Який вид провадження має місце у вказаній ситуації? Які стадії
провадження в справі про адміністративні правопрушення ви можете
назвати?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто сутність провадження у справі
про адміністративні правопорушення, окреслено його стадії, змодульовано
практичну ситуацію за запропонованими кейсами, підготовлено мотивоване
рішення,
відпрацьовано
навички
кваліфікації
адміністративного
правопорушення.
ТЕМА № 3. «Адміністративне правопорушення (проступок) як правова
підстава юрисдикційного провадження»
Практичне заняття: Адміністративне правопорушення (проступок) як
правова підстава юрисдикційного провадження
Навчальна мета заняття: навчитися визначати елементи складу
адміністративного правопорушення за статтями КУпАП та відрізняти його від
інших видів правопорушень.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Поняття, значення та елементи складу адміністративного
правопорушення. Система та види адміністративних правопорушень.
2. Відмежування
адміністративних
проступків
від
злочинів,
кримінальних та дисциплінарних проступків.
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3. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців
та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6; 8-36].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Адміністративне
правопорушення (проступок) як правова підстава юрисдикційного
провадження» розраховано на з’ясування курсантами теоретичних знань про
адміністративну відповідальність, її ознаки, принципи та правове регулювання.
Лекційне 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 адміністративного проступку, критерії його відмежування від інших
видів правопорушень.
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. Система та види адміністративних правопорушень.
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. Відмежування адміністративних проступків від злочинів,
кримінальних та дисциплінарних проступків.
Необхідно проаналізувати статті 12, 13, 15, 23, 24, 24-1, 44, 173, 178, 185,
263 КУпАП та дати їх правову характеристику.
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).
Виконати наступні письмові завдання:
Ситуація № 1.
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Дільничним офіцером поліції за знищення дерев на придомовій території по
вул. Котовського було складено протокол про адміністративне правопорушення
відносно громадянина Іванова.
Чи правомірні рішення дільничного офіцера поліції? Відповідь обґрунтуйте
з посиланням на чинні нормативно-правові акти.
Ситуація № 2.
Громадянин Петрівський, 2000 р.н. розпивав в сквері самогон разом з гр.ном Івахненко, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання
обидва виявили злісну непокору законним вимогам патрульних поліцейських.
Проаналізуйте ситуацію і дайте їй правову характеристику. Як вирішується
питання про притягнення до відповідальності Петрівського та Івахненка?
3. 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 №1. Підготуйте мотивовану відповідь:
Курсант 3 курсу Університету повітряних сил Хмелько, керував
автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні поліцейські зафіксували
дане правопорушення.
В якому порядку можна притягнути курсанта Хмелько 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
адміністративних правопорушень, підготовлено мотивоване рішення,
відпрацьовано навички кваліфікації адміністративних правопорушень.
ТЕМА № 4. Кваліфікація адміністративних правопорушень
Практичне заняття: кваліфікація адміністративних правопорушень.
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 – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Поняття, значення та принципи кваліфікації адміністративних
правопорушень.
2. Кваліфікаційні ознаки адміністративних правопорушень.
3. Зміст та способи кваліфікації адміністративних правопорушень.
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Теми доповідей:
1. Відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від кваліфікації
кримінальних правопорушень.
2. Нормативні основи кваліфікації адміністративних правопорушень.
3. Умови забезпечення законності під час визначення кваліфікації
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6; 8-36].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Кваліфікація
адміністративних правопорушень» передбачає визначення курсантами
поняття, сутності, принципів та особливостей кваліфікації адміністративних
правопорушень.
II. 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 принципи кваліфікації адміністративних
правопорушень.
Письмові завдання:
Ситуація №1.
26 серпня 2021 року о 20.30 год. поліцейськими було виявлено гр. Федченко
В.П., який перебував на квітковій клумбі неподалік ХНАТОБ м. Харкова у
стані алкогольного сп’яніння, з пляшкою вина «Масандра» в руці. На вимогу
поліцейських припинити розпивання спиртних напоїв не реагував, під час
оформлення правопорушення оспорював факт його вчинення, пояснюючи, що
він святкує розлучення із жінкою і нікому не заважає.
1. Відповідно до фабули ситуації, кваліфікувати дії гр. Федченко В.П. за
нормами КУпАП.
2. Які діяння становлять об’єктивну сторону правопорушення?
3. Яким органом розглядається справа?
4. Які процесуальні документи складаються під час документування
правопорушення?
5. Презентувати алгоритм дій дільничного офіцера поліції для навчальної
групи.
2. Кваліфікаційні ознаки адміністративних правопорушень.
Ситуація №1:
Громадянин Колесніков В.В. придбав у магазині пневматичний
газобалонний пістолет А-101, в паспорті якого було зазначено, що він має
калібр 4,5 мм. та швидкість польоту кулі 150 метрів за секунду.
З метою його випробування Колесніков В.В. наступного дня поїхав до
парку ім. Горького м. Харкова. Там він на центральній алеї здійснив 20
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пострілів з пістолета. В цей момент на постріли звернув увагу наряд патрульної
поліції, який і доставив Колеснікова В.В. до відділення поліції.
1. Який вид адміністративного правопорушення скоїв гр. Колесніков
В.В.? Обґрунтуйте відповідь.
2. Який алгоритм дій повинен бути у працівників патрульної поліції?
3. Зміст та способи кваліфікації адміністративних правопорушень.
Теми рефератів:
1. Відмінність адміністративних правопорушень від дисциплінарних
проступків.
2. Критерії, що мають значення при кваліфікації адміністративних
проступків та злочинів.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичні ситуаціії за
запропонованими кейсами, встановлено обставини, впливають на правову квал,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації
адміністративного делікту.
ТЕМА № 5. «Адміністративні стягнення та загальні правила і строки їх
накладення».
Практичне заняття: Адміністративні стягнення та загальні правила і
строки їх накладення
Навчальна мета заняття: розуміння поняття та системи адміністративних
стягнень, набуття навичок визначення адміністративних стягнень, що
накладаються при вчиненні декількох адміністративних правопорушень.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Поняття та система адміністративних стягнень. Накладення
адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних
правопорушень.
2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність.
3. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6; 8-36].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Система адміністративних
стягнень, загальні правила та строки їх накладення» проводиться з метою
набуття курсантами навичок з визначення загальних правил накладення

14

адміністративних стягнень; обставини, що пом’якшують та обтяжують
адміністративну відповідальність; порядку відшкодування шкоди, заподіяної
адміністративним правопорушенням.
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.
Письмове завдання:
Ситуація №1.
Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака, якого сусід залишив
на догляд гр-ну Уварову, зірвався з поводка та накинувся на гр-ку Зиміну і
розірвав на наї сукню вартістю 2500 грн.
Проаналізуйте дану ситуацію та кваліфікуйте діяння Уварова.
Визначте склад адміністративного правопорушення, як буде вирішено питання
про притягнення до відповідальності.
2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність.
Проаналізуйте статті 34, 35 КУпАП та вирішите питання про вичерпність
списку таких обставин.
Ситуація №1:
Під час патрулювання одного зі спальних мікрорайонів м. Харкова було
виявлено групу з трьох осіб, які вживали пиво та слабоалкогольні напої біля
під’їзду однієї з багатоповерхівок. В ході перевірки документів було встановлено,
що 16-річний В. та 19-річний Л. разом з П. святкували День його 17-річчя.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте порядок притягнення
вказаних осіб до адміністративної відповідальності. Чи наявні у вказаній
ситуації обставини, що пом’якшують або обтяжують адміністративну
відповідальність?
Ситуація №2.
Під час патрулювання працівниками патрульної поліції було помічено гр.
Хронова, який, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до
громадян та нецензурно лаявся на зупинці громадського транспорту по
вул. Бучми, 6 у м. Харкові. На неодноразові вимоги працівників патрульної
поліції припинити протиправні дії, останній не відреагував продовжуючи
нецензурно лаятися вже на поліцейських.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте вид санкції за вказані
правопорушення та наявність обставин, що обтяжують чи пом’якшують
адміністративну відповідальність.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовані практичні ситуації за

15

запропонованими кейсами, встановлено обставини, що обтяжують або
пом’якшують адміністративну відповідальність, підготовлено мотивоване
рішення, відпрацьовано навички кваліфікації адміністративного делікту.
ТЕМА № 6. Порушення справи про адміністративний проступок та
попереднє з’ясування її обставин.
Практичне заняття: Порушення справи про адміністративний проступок
та попереднє з’ясування її обставин.
Навчальна мета заняття: проаналізувати норми КУпАП, з’ясувати алгоритм
дій уповноваженої особи на під час порушення справи про адміністративний
проступок, визначити його порядок та підстави.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Підстави, приводи та порядок порушення справи про адміністративний
проступок.
2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
3. Протокол про адміністративне правопорушення, його юридичне
значення, зміст та порядок складення.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 5, С. 429-470; 6-7; 8-33; 35].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Порушення справи про
адміністративний проступок та попереднє з’ясування її обставин»
розраховано на з’ясування курсантами теоретичних знань про загальні
положення провадження в справах про адміністративні правопорушення,
його правове регулювання.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам з’ясувати
основні юридичні терміни: поняття, принципи провадження в справах про
адміністративне правопорушення, його стадії.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення підстав та порядку порушення справи про адміністративні
правопорушення, розмежування стадій провадження в справах про АПП, з
встановлення законодавчих підстав застосування заходів забезпечення
провадження у справах про адміністративне правопорушення.
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. Підстави, приводи та порядок порушення справи про
адміністративні правопорушення.
Проаналізуйте зміст ст. ст. 259, 260, 261, 262 КУпАП.
Письмові завдання:
Ситуація № 1.
Під час охорони громадського порядку по вул. ім. Богомольця до
поліцейських патрульної поліції звернулася гр. Петренко, яка повідомила, що
на дитячому майданчику, де граються маленькі діти, перебувають двоє
громадян, які розпивають пиво, палять цигарки, виражаються нецензурною
лайкою і на зауваження сторонніх громадян не реагують.
1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
2. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
3. Охарактеризуйте алгоритм дій поліцейських, визначте підстави та
порядок порушення справи про вказане адміністративне правопорушення.
Ситуація № 2.
Водій легкового автомобіля гр. Танько спробував виконати обгін з
порушенням правил дорожнього руху (включив сигнал обгону, додав
швидкості), але побачивши патрульний автомобіль, припинив намір виконати
заборонений маневр. Не дивлячись на це, щодо гр. Танько було складено
протокол про адміністративне порушення.
1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
2. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
3. Чи законними були дії поліцейських?
2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
Чи може контролер-ревізор здійснювати доставлення порушника,
адміністративне затримання за вчинення адміністративного проступку,
передбаченого ст. 135 КУпАП? Чим відрізняється доставляння порушника від
адміністративного затримання?
Письмові завдання:
Ситуація №1.
Громадянин Синиця, який брав участь у вуличному поході, голосно
викрикував антиурядові гасла, закликав до невиконання вимог представників
влади щодо дотримання визначеного маршруту вуличного походу, був
затриманий та доставлений до Немишлянського відділу поліції ГУНП в
Харківській області. При затриманні вчинив злісну непокору наряду патрульної
поліції. У зв'язку з тим, що в приміщенні відділу поліції він відмовився назвати
відомості про себе, гр. Синиця перебував там протягом доби. Лише після того,
як працівниками чергової частини була встановлена його особа (виявився
мешканцем іншого міста), матеріали відносно нього були передані до місцевого
суду.
1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
2. Чи мало місце адміністративне правопорушення?
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3.Які заходи забезпечення провадження були застосовані поліцейськими?
4. Чи правомірними були дії поліцейських?
3. Протокол про адміністративне правопорушення, його юридичне
значення, зміст та порядок складення.
Ситуація №1:
28 серпня 2020 р. о 17 год.00 хв. по вул. 23 Серпня м. Харкова, гр.
Косаренко Іван Петрович (15.07.1985 р.н., проживає м. Харків, вул. Бучми,
буд.71, кв.15; працює майстром СТО «Автодуш» на вул. Гв. Широнінцев 3 м.
Харкова,; 08.03.2020 року накладено штраф за ч.1 ст.178 КУпАП протокол
Москоського відділу поліції ГУНП у Харківській області, АПН№ 15789),
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до перехожих, вимагав
купити в нього каністру з бензином, на їх відмову обзивав нецензурною
лайкою. Після цього підняв камінь з землі та розбив вітрину продуктового
магазину ТОВ «КУЛІНІЧІ» за адресою вул. 23 Серпня, 3 (директор магазину
Кузьменко А.П.).
Свідками правопорушення стали:
гр. Максимів Семен Тарасович, 1978 р.н., прож. м. Харків, вул.23 Серпня
47, кв.71
гр. Петрикіна Тетяна Петрівна, 1967 р.н., прож. м. Харків, вул.
Шекспіра 74 кв. 5.
На вимогу поліцейських патрульної поліції, гр. Косаренко правопорушення
не припинив, внаслідок чого до нього було застосовано фізичну силу,
затримано та доставлено до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області;
проведено огляд особи, речей, що були при ньому та їх вилучення.
Завдання по ситуації:
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) Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення
правопорушення?
3) Які процесуальні документи складаються під час документування
правопорушення?
4) Яка уповноважена особа має право складати протокол про
адміністративне правопорушення?
5) Презентувати алгоритм дій поліцейського при складанні протоколу
про адміністративне правопорушення для навчальної групи.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто стадії провадження у справах
про адміністративні правопорушення, визначено
підстави та порядок
порушення справи про адміністративні правопорушення, визначені заходи
забезпечення провадження у справах про адміністративний проступок,
змодульовано практичні ситуації за запропонованими кейсами, встановлено
алгоритм складання протоколу про адміністративне правопорушення та його
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зміст, підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації
адміністративного делікту.
ТЕМА № 7. Розгляд справи про адміністративне правопорушення і
винесення постанови
Практичне заняття: Розгляд справи про адміністративне правопорушення
і винесення постанови
Навчальна мета заняття: розглянути загальний порядок розгляду справи про
адміністративне правопорушення; визначити зміст та порядок винесення
постанови про накладення адміністративного стягнення; розглянути порядок
оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та
набуття їх чинності.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Місце і строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
2. Порядок та особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення.
3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 4; 5, С. 429-470; 6-7; 8-36].
План проведення заняття:
I. Проведення практичного заняття за темою «Розгляд справи про
адміністративне правопорушення і винесення постанови» розраховано на
встановлення курсантами змісту та порядку винесення постанови про
накладення адміністративного стягнення; порядку оголошення постанов у
справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок зі
складання процесуальних документів в справах про АПП.
II. Порядок проведення основної частини заняття. Практичне заняття
передбачає проведення квізів, вирішення кейсів, під час їх проведення можуть
використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, бінарні
заняття за участю практичних працівників Національної поліції України.
1. Місце і строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Письмове завдання:
Ситуація №1.
Ст. 178 КУпАП. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у
заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.
Було виявлено 3-х осіб, які вчинили таке правопорушення: 1-а особа – віком 15
років, 2-а особа - віком 17 років, 3-я особа віком 35 років.
1. Дати
характеристику
особливостям
об’єктивної
сторони
правопорушення.
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2. Чи поширюється компетенція Національної поліції на таке
правопорушення?
3. Визначити строки та порядок притягнення кожної особи до
адміністративної відповідальності.
Ситуація №2.
Патрульними поліцейськими було затримано громадянина Рябова, який,
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, образливо чіплявся до громадян,
голосно кричав і нецензурно лаявся. Працівники поліції склали на громадянина
Рябова протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 173
КУпАП. З метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та
виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення,
патрульні доставили громадянина Рябова до приміщення органу поліції.
Чи мало місце у вказаній ситуації адміністративне правопорушення, якщо
так, то які заходи забезпечення провадження по справі про адміністративне
правопорушення були застосовані поліцейськими? Чи законними були їх дії?
2. Порядок та особливості розгляду справ про адміністративні
правопорушення.
Ситуація №1:
Патрульними поліції було затримано гр. К, на вигляд 17-18 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. К. ще не
виповнилось 16 років.
1. Який алгоритм розгляду справи про адміністративне правопорушення
мають застосувати патрульні поліцейські?
2. Які процесуальні документи повинні скласти патрульні у вказаній ситуації?
3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Ситуація №1:
До поліції телефоном «102» звернувся громадянин Мальований С. про те, що
його сусід Курбан на спільній межі садових ділянок вирощує рослину схожу на
коноплі. За вказаним зверненням направлено патруль поліції. Під час
опитування було встановлено, що гр. Курбан вирощує дану рослину для
кормління кролів. Як з’ясувалося, кролів у підозрілого не виявилося.
Поліцейські нарахували 87 кущів рослини які виростали на межі садових
ділянок Мальованого та Курбана.
1. Кваліфікуйте дії гр. Курбана. Які кваліфікуючі ознаки даного проступку
ви можете назвати?
2. Які органи адміністративної юрисдикції мають право розглядати
вказану справу про адміністративне правопорушення і які процесуальні
документи мають бути при цьому складені?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто порядок розгляду справи про
адміністративне правопорушення, змодульовано практичні ситуації за
запропонованими кейсами, встановлено види постанов по справі про
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адміністративні правопорушення, підготовлено мотивоване рішення,
відпрацьовано алгоритми дій працівника поліції щодо під час складання
постанови по справі про адміністративні правопорушення.
ТЕМА № 8. Органи Національної поліції України як суб’єкти
адміністративної юрисдикції
Практичне заняття: Органи Національної поліції України як суб’єкти
адміністративної юрисдикції
Навчальна мета заняття: формування понятійного апарату з відповідної теми
лекції, а також систематизованих стійких знань слухачів щодо
адміністративних
правопорушень
в
окресленій
сфері,
предмету
правопорушення, їх складу та ознак, особливостей їх документування;
проаналізувати ЗУ «Про Національну поліцію», статті КУпАП, положення
Інструкцій МВС України, з’ясувати алгоритм дій працівників поліції щодо
документування адміністративних правопорушень.
Час проведення – 2 год.

Місце проведення – ауд.

Навчальні питання:
1. Повноваження органів Національної поліції України щодо здійснення
провадження в справах про адміністративні правопорушення.
2. Особливості дисциплінарного провадження в органах Національної
поліції України.
3. Діяльність органів Національної поліції України щодо розгляду скарг
громадян.
Література: [1, С. 368-390; 2; 3, С. 170-192; 4; 5, С. 429-470; 6-7; 8-36].
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.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам визначити
основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Національної
поліції України щодо здійснення провадження в справах про адміністративний
проступок, сформулювати розуміння переліку повноважень органів та
підрозділів Національної поліції щодо провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
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
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практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Повноваження органів Національної поліції України щодо
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Письмові завдання:
Ситуація №1.
Ст. 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких
провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.
Правопорушення, яке передбачене ст. 180-1 КУпАП не віднесено до
компетенції Національної поліції щодо його розгляду.
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 особи можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності
за таке правопорушення?
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.
Ситуація № 2.
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?
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.
Письмове завдання:
Ситуація №1:
24 січня 2021 року о 20 год.15 хв. гр. Кузьменко В.Б. розпивав горілку,
сидячи на паркані у парку Шевченко. На вимогу патрульних поліцейських
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припинити розпивання спиртних напоїв в громадському місці не реагував. В
поясненні в протоколі про адміністративне правопорушення, що був складений
поліцейськими патрульної поліції, зазначив, що хотів пом’янути сусіда, що
загинув в АТО.
На підставі даної фабули скласти постанову у справі по адміністративне
правопорушення про накладення адміністративного стягнення.
Завдання 2. Проаналізувати статтю 154 КУпАП.
Надати відповіді на питання:
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 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?
З яких процесуальних документів складається справа про адміністративне
правопорушення?
2. Особливості дисциплінарного провадження в органах Національної
поліції України.
Проаналізуйте відповідні нормативно – правові акти та дайте відповіді
на наступні запитання:
1. Дисциплінарна відповідальність поліцейських, заходи стягнення та
заохочення поліцейських.
2. Особливості службової дисципліни:
3. Система правового забезпечення службової дисципліни
4. Визначення принципів етики працівників МВС
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5. Кримінальна, адміністративна, та цивільно-правова відповідальність
поліцейських.
6. Підрозділи та уповноважені особи, які мають право реалізовувати
дисциплінарне провадження щодо поліцейських.
7. Правове забезпечення законності в діяльності Національної поліції.
3. Діяльність органів Національної поліції України щодо розгляду
скарг громадян.
Письмові завдання:
Ситуація №1.
Громадянка Педько А.Ю. звернулась до дільничного офіцера поліції
лейтенанта Прохайло В.В. зі скаргою щодо свого сусіда гр. Петрова, який вночі
працює перфоратором і заважає їй відпочивати. Але дільничний офіцер поліції
у прийомі скарги відмовив, мотивуючи тим, що він проходить службу у
підрозділі Національної поліції, який обслуговує іншу територію, а також тим,
що недостатньо свідчень для вирішення питання про наявність ознак
правопорушення, а також, що він уже як протягом тижня знаходиться у
відпустці. Прохайло В.В. порекомендував громадянці звернутися до чергової
частини органу поліції, яка обслуговує її територію, вказавши адресу даного
органу поліції.
Дайте юридичну оцінку діям працівника поліції.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки та елементи складу
адміністративного правопорушення, змодульовано практичні ситуації за
запропонованими кейсами, встановлено повноваження Національної поліції
щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, підготовлено
мотивоване рішення, відпрацьовано алгоритми дій працівника поліції щодо
розгляду скарг громадян та складення відповідних процесуальних документів.
4. Рекомендована література
Нормативно-правові акти:
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