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Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Адміністративний примус» є вибірковою.  

Програма вивчення курсу «Адміністративний примус» складена кафедрою 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії  Державної 

пенітенціарної служби відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми які регулюють суспільні 

відносини, що складаються у сфері застосування державного примусу, що здійснюється 

відповідними державними органами (посадовими особами) до фізичних та юридичних 

осіб з метою запобігання, припинення правопорушень та притягнення винних до 

відповідальності. 

До предмету курсу входять такі основні елементи: опанування певного 

інструментарію адміністративного примусу; вивчення сутності, форм та методів 

державного примусу; проблем адміністративного примусу в державному управлінні і 

відповідальності. 

 

Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний примус» є 

підготовку кваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України. Усвідомлення 

соціальної значущості своєї майбутньої професії, нетерпимості до корупційної поведінки, 

поважливого ставлення до права й закону. Здатність вдосконалювати й розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень.  

 

Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Теоретичні основи курсу 

1 Загальне поняття 

адміністративного 

примусу 

14 2  2 10 

2  Характерні 

особливості 

адміністративного 

примусу 

16 2  2 12 

Розділ 2. Заходи адміністративного запобігання 

3  Заходи запобігання 

загального 

призначення 

14 2  2 10 

4 Заходи запобігання 

персоналом ДКВС 
16 2  2 12 

Розділ 3. Заходи адміністративного припинення 

5  Заходи припинення 

загального 

призначення 

14 2  4 8 

6  Заходи припинення 

спеціального 

призначення 

16 2  4 10 

Розділ 4. Заходи адміністративної відповідальності 

7  Процесуальне 14 2  4 8 
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оформлення 

матеріалів справи про 

адміністративні 

правопорушення в 

УВП 

8 Адміністративна 

діяльність із 

забезпечення 

службової дисципліни 

та проведення 

антикорупційних 

заходів 

16 2  4 10 

Всього годин за курсом 120 16  24 80 

 

 

Завдання до  практичних занять 

 

Практичні заняття 

 Готуючись до практичного заняття Ви маєте підготувати конспект питань, що 

містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту  та ваша присутність на занятті є 

запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності 

та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на занятті, оцінюється в 0 балів. 

 

Плани практичних занять 

Тема № 1: «Загальне поняття адміністративного примусу» 

План 

1. Методи державного управління 

2. Поняття державного примусу 

3. Адміністративний примус 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача № 1. 

Неповнолітній Іванченко, 15 років, був затриманий о 13.00 працівниками поліції у 

громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, та поміщений до кімнати тимчасового 

утримання осіб, затриманих за адміністративні правопорушення РВ, де знаходився до 

20.00. Після його витверезіння черговий по райвідділу склав протокол про 

адміністративне правопорушення та відпустив затриманого. 

Завдання: 

1. Чи вбачається в діях Іванченка склад адміністративного правопорушення? 

Надайте кваліфікацію даного правопорушення. 

2. Хто уповноважений оформлювати матеріали даного адміністративного 

правопорушення? 

3. Які органи чи посадові особи уповноважені розглядати та приймати рішення по 

справі? 

4. Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення? 

5. Які строки і порядок здійснення адміністративного затримання та оформлення 

процесуальних дій? 

6. Складіть відповідні адміністративно - процесуальні документи. 

Задача № 2. 
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Прапорщик військової частини Філіпко І. П. при розбудові батьківського будинку в 

селі та упорядкування земельної ділянки 0,1 га лугової землі викопав ставок для 

накопичення поливної води та його зариблення. 

Вирішить справу. 

Задача № 3. 

12 квітня під час проведення обшуку ув’язнених, які повернулись до 

Дніпропетровської установи виконання покарань (№4) із суду, в особистих речах 

ув’язненої «Т» було виявлено три поліетиленових згортки з подрібненою речовиною 

рослинного походження (близько 150 грам), за морфологічними ознаками схожу на 

особливо небезпечний наркотичний засіб «марихуана». В іншого ув’язненого «Ч», в 

язичку правого кросівка було виявлено два поліетиленових сліп-пакети з кристалізованою 

речовиною білого кольору (близько 3 грам), за зовнішнім ознаками схожу психотропну 

речовину «амфетамін». 

Вирішить справу. 

Задача № 4. 

13 травня 2016 року, о 14 годині 05 хвилин в приміщенні кімнати довготривалих 

побачень Сокирянської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби 

України в Чернівецькій області (№67), співробітником відділу нагляду та безпеки під час 

догляду речей і одягу прибулої на довготривале побачення громадянки Шевченко О. Л. 

(1963 р. н.) до засудженого громадянина Шевченка В. А. (1960 р. н.), у підкладці 

шкіряного пальто було виявлено та вилучено дві купюри номінальною вартістю 20 євро та 

50 гривень відповідно. 

Вирішить справу. 

Задача № 5. 

13 травня 2016 року, о 12 годині 10 хвилин в ході відпрацювання оперативної 

інформації працівниками оперативного відділу Кіровоградської виправної колонії 

управління Державної пенітенціарної служби України в  Кіровоградській області (№6), в 

кімнаті прийому посилок та передач у громадянина  Григоренка О. Р. (1990 р. н.), який 

прибув на короткострокове побачення до засудженого громадянина Швеця В. Р. (1992 р. 

н.), під час проведення неповного обшуку, у внутрішньому лівому кармані куртки було 

виявлено та вилучено дві топографічні карти та компас. 

Вирішить справу. 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., 

Пухтецька А. А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

 

 

 

http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_sokirjans_ku_vipravnu_koloniju_namagalisja_peredati_spirtni_napoi/
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_sokirjans_ku_vipravnu_koloniju_namagalisja_peredati_spirtni_napoi/
http://www.golos.com.ua/
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Тема № 2: «Характерні особливості адміністративного примусу» 

План 

1. Особливості адміністративного примусу 

2. Класифікація заходів адміністративного примусу 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача № 1. 

Максименко, заявив, що ставок, який знаходився поруч з межею його ділянки є 

його власністю оскільки він «запустив» туди цінні породи риб та годує їх. Свою думку він 

ґрунтував на тому, що він за окрему плату дозволяв вилов риби іншим особам селища та 

заїжджим рибалкам і мисливцям. Спеціального дозволу на торгівлю рибою або надання 

послуг  рибалкам чи мисливцям Максименко не має, податки не сплачує. 

Вирішить справу. 

Задача № 2. 

Водій автомашини «Вольво» Петров І.І. був зупинений після переїзду перехрестя 

при працюючому червоному сигналі світлофора та був затриманий інспектором 

Національної поліції. Він пояснив, що поспішав у лікарню. 

Завдання: 

1. Чи вбачається в діях Петрова І.І. склад адміністративного правопорушення? 

Надайте кваліфікацію даного правопорушення. 

2. Хто уповноважений оформлювати матеріали даного адміністративного 

правопорушення? 

3. Які органи чи посадові особи уповноважені розглядати та приймати рішення по 

справі? 

4. Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення? 

Складіть відповідні адміністративно - процесуальні документи. 

Задача № 3. 

17 жовтня 2016 року, завдяки оперативній інформації та злагодженим діям 

співробітників відділу охорони та відділу нагляду і безпеки Кам’янської виправної колонії 

управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№101), було 

попереджено чергову спробу доставки заборонених предметів до установи. 

Так, близько 17:10, від чатового відділу охорони надійшло повідомлення про те, що 

до огорожі підійшла невідома особа та здійснила перекид пакунку на територію установи, 

що охороняється. При огляді пакунку було виявлено та вилучено мобільний телефон, 

зарядний пристрій до телефону, акамуляторна батарея та 3 пакунки по 50 г сухих 

дріжджів. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Задача № 4. 

12 жовтня 2016 року співробітниками оперативної групи Ігренського виправного 

центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області 

(№133) спільно зі співробітниками Управління з обслуговування Дніпропетровської та 

Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції 

України була попереджена спроба передачі наркотичних речовин на територію установи. 

Цього дня біля огорожі установи був затриманий ніде не працюючий раніше 

судимий громадянин «Л», у якого при особистому догляді було виявлено та вилучено 

поліетиленовий пакет білого кольору, в якому знаходилось приблизно 5 грам з речовиною 

рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка за зовнішніми ознаками схожа на 

наркотичну речовину «марихуана», котру, за словами «Л», він збирався перекинути на 

територію установи. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Задача № 5. 
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13 жовтня 2016 року, завдяки пильності особового складу відділу нагляду і безпеки 

та охорони Кам’янської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби 

України в Запорізькій області (№101) було не допущено потрапляння до установи 

заборонених речей. 

Так, о 09:00, невідома особа намагалася здійснити перекид на охороняєму 

територію установи невідомого пакунку. При огляді пакунку було виявлено та вилучено 5 

мобільних телефонів, 1 зарядний пристрій, 4 мобільні батареї, аксесуари для телефонів 

(навушники в кількості 2 штуки). 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Мельник Р.С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За 

заг. ред. Р.С. Мельника. − К.: Ваіте, 2014. - 376 с. 

3. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 

с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

 

Тема № 3: «Заходи запобігання загального призначення» 

План 

1. Заходи адміністративного попередження(запобігання) 

2. Характеристика заходів адміністративного запобігання 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача № 1. 

14.05.15 о 19:00 громадянина Т було затримано за дрібне хуліганство. Наступного 

дня начальник РВ УМВС України передав адміністративну справу до районного суду 

16.05.15 о 10:00 суд розглянув справу і виніс постанову – піддати громадянина Т 

адміністративному арешту на 10 діб. 

Коли має бути звільнено громадянина Т? Розкрийте склад та складіть протокол 

даного правопорушення. 

Задача № 2. 

15.12.15 о 19.00 громадянина  Шокіна було затримана за дрібне хуліганство. 

Наступного дня начальник РВ УМВС України передав адміністративну справу районному 

суду. 16.12.15 о 10.00 суд розглянув справу і виніс постанову- застосувати до громадянина 

Шокіна адміністративний арешт на 10 діб. 

http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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Вирішіть справу. 

Задача № 3. 
10 жовтня 2016 року близько 13 години 35 хвилин, у ході реалізації оперативної 

інформації, працівниками оперативного відділу Кіровоградської установи виконання 

покарань обласного управління Державної пенітенціарної служби України (№14) під час 

проведення повного особистого обшуку засудженого Б., який прибув до установи з 

Ленінського районного суду м. Кропивницький, було виявлено та вилучено в лівому 

кросівку паперовий згорток, у якому знаходилась речовина рослинного походження у 

дрібноподрібненому стані зеленого кольору з характерним запахом. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Задача № 4. 

10 жовтня 2016 року, завдяки сумлінності, спільним та злагодженим діям 

особового складу відділу охорони, чергової зміни відділу нагляду і безпеки та оперативної 

групи Вільнянської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби 

України в Запорізькій області (№20), було попереджено спробу доставки заборонених 

предметів. 

Так, о 21:30, невідомі особи намагалися перекинути через огорожу на територію, 

що охороняється, 2 пляшки по 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом 

алкоголю, 4 мобільних телефони, 2 зарядних пристрої до них та 1 сім-карту. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Задача № 5. 

11.10.2016 року в Селидівській виправній колонії управління Державної 

пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 82) попереджено спробу доставки 

невідомої речовини. 

В кімнаті видачі поштових посилок та передач, під час догляду поштової посилки, 

яка надійшла з м. Маріуполя від громадянина С. засудженому К., співробітниками 

установи в зубній пасті були виявлені та вилучені два поліетиленові згортки з речовиною 

темно коричневого кольору. Вага речовини та її склад буде встановлено після проведення 

відповідної експертизи. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

3. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 

с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

http://www.golos.com.ua/
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3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

 

Тема № 4: «Заходи запобігання персоналом ДКВС» 

План 

1. Особистий огляд, огляд речей та вилучення заборонених предметів 

2. Місця зберігання вилучених заборонених предметів 

3. Вилучення заборонених предметів в посилках (бандеролях) 

 

Ситуаційні задачі. 

Задача № 1. 

Під час побачення із сином, який відбуває покарання у виправній колонії №777, 

громадянка Мисник намагалась передати йому психотропну речовину. Даний факт був 

виявлений співробітниками колонії.  

Дайте юридичний аналіз ситуації. 

Задача № 2. 

Гр-ка Ф., 17 років була затримана в нічний час в однокімнатному номері готелю 

«Зірка». Правоохоронцям вона твердила, що домовилась зі знайомим купити в нього 5 пар 

жіночих панчіх. У ході перевірки відомостей про гр-ку Ф. було встановлено, що вона 

перебуває на обліку у венеричному диспансері, однак за останні шість місяців до лікарів 

диспансеру не зверталася, а від пропозиції дільничного лікаря провести додаткове 

обстеження відмовилась. 

Вирішить справу. 

Задача № 3. 

Під час огляду вмісту посилки, яка надійшла засудженому з м. Хмельницький в 

підошві замшевого спортивного кросівка було виявлено та вилучено три паперові згортки, 

в яких містилась речовина зеленого кольору рослинного походження зовні схожа на 

каннабіс. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Задача № 4. 

13 квітня від чатового спостережної вежі надійшов сигнал про вчинення 

невстановленою особою перекиду згортку через основну огорожу установи. 

За сигналом, до місця вчинення перекиду було негайно направлено співробітників 

відділу режиму і охорони установи та поінформовано про протиправні дії управління 

патрульної поліції в м. Дніпропетровську у відповідності до вимог погодженого з ними 

спільного протоколу дій щодо попередження спроб доставки заборонених предметів до 

охоронюваної території Дніпропетровської УВП (№4). 

Під час огляду зазначеного згортку було виявлено 1,5 літра спиртовмісної рідини 

та поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження (30 грам) 

схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб «марихуана». 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Задача № 5. 

13 травня 2016 року, о 15 годині 20 хвилин працівниками оперативного відділу 

Жовтоводської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в 

Дніпропетровській області (№26), у кімнаті прийому передач під час здійснення огляду 

вмісту передач від громадянина Ващука А. М. (1953 р. н.) на ім’я засудженого 

громадянина Ващука В. А. (1989 р. н.), було виявлено та вилучено 2 мобільних телефони 

марок «Samsung» та «Nokia» і 2 л рідини прозорого кольору з різким запахом спирту.  

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Задача № 6. 

http://www.informjust.kiev.ua/
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10 травня 2016 року, об 11 годині 15 хвилин у кімнаті прийому посилок Одеського 

слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській 

області, в ході проведення огляду вмісту посилки, що надійшла за допомогою доставки 

ТОВ «Нова Пошта» від громадянина Карпенко І. І. м. Харків, відділення № 11 (просп. 

Гагаріна,41/2) – на ім’я ув’язненого громадянина Петрова П. В. (1980 р. н.), 

співробітником відділу режиму і охорони було виявлено та вилучено поліетиленовий 

згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, за своїми характерними 

ознаками схожою на рослини коноплі.  

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 111 від 13.05. 

2016, вилучена речовина являється небезпечним наркотичним засобом – «канабіс», масою 

- 2,5 гр. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Інструкція з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції 

України 08.09.2015 № 1674/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15 – Заголовок з екрана. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

Тема № 5: «Заходи припинення загального призначення» 

План 

1. Характеристика заходів припинення загального характеру 

2. Адміністративне затримання особи в УВП 

 

Ситуаційні задачі. 

Завдання 1. 

Під час проведення хірургічної операції хворому потрібно було зробити 

переливання крові. На оголошення лікарського закладу для переливання крові з’явилось 

декілька осіб з відповідною групою крові, однак лікарі клініки у зв’язку з терміновістю, 

повного обстеження донорської крові не провели, в результаті чого хворому була введена 

кров від донора, який раніше хворів на «Боткіна». 

Вирішіть справу. 

Задача 2. 

Громадянин Хохлов скоїв дрібне розкрадання державного майна і був затриманий 

працівником поліції. 

Завдання: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15
http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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Проаналізуйте наведену ситуацію. 

Якщо є склад правопорушення, вкажіть хто має право складати 

адміністративно-процесуальні документи. 

Вкажіть місце та строки розгляду матеріалів по справі а також суб’єктів 

розгляду справ даної категорії. 

Які особливості адміністративного провадження в справах даної категорії? 

Задача 3. 

15 квітня 2016 року близько 12 год. 00 хв. в ході реалізації оперативної інформації 

співробітники оперативного відділу Бучанської виправної колонії управління ДПтС 

України в м. Києві та Київській області (№85) під час догляду продуктової передачі, яка 

надійшла засудженому Ф. від киянина, виявили пакет з цибулею в середині якої 

знаходилась речовина зеленого кольору рослинного походження. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Задача 4. 

13 квітня 2016 року, завдяки спільним та злагодженим діям особового складу 

відділу охорони, чергової зміни відділу нагляду і безпеки та оперативної групи 

Вільнянської виправної колонії управління ДПтС України в Запорізькій області (№20), 

було попереджено спробу доставки до установи заборонених предметів. 

Так, о 20:30 невідомі особи намагалися перекинути на територію установи 11 

мобільних телефонів та 4 пляшки ємністю по 0,5 л з рідиною з характерним запахом 

алкоголю. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Задача 5. 

У ході відпрацювання оперативної інформації щодо попередження доставки 

заборонних предметів до установ виконання покарань управління Державної 

пенітенціарної служби України в Рівненській області, співробітниками пенітенціарної 

служби, спільно зі співробітниками Рівненського відділення поліції ГУ Нацполіції в 

області, в ході догляду громадянки, яка прибула до установи на тривале побачення до 

чоловіка, який відбуває покарання в Городищенській виправній колонії (№96), було 

виявлено та вилучено 3 (три) корпуси від шприців, наповнених подрібненою речовиною 

зеленого кольору рослинного походження. Вилучені заборонені предмети жінка 

приховала у власних порожнинах тіла. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

4. Інструкція з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції 

України 08.09.2015 № 1674/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15 – Заголовок з екрана. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15
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1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

Тема № 6: «Заходи припинення спеціального призначення» 

План 

1. Характеристика заходів припинення спеціального характеру 

2. Поліцейські заходи примусу 

 

Ситуаційні задачі. 

Завдання 1. 

Після закінчення кінофільму у кінотеатрі «Родіна» м. Одеса група громадян, 

вражена переглядом фільму, вчинила бійку. Були розбиті вікна в фойє кінотеатру. 

Нарядом поліції було затримано шість чоловік. Двоє з числа затриманих виявилися 

іноземці. Один з них – Найс – є співробітниками консульства. При затриманні виявив 

непокору працівникам міліції. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії затриманих  

2. З’ясуйте підвідомчість розгляду справ 

3. Складіть необхідні процесуальні документи. 

Завдання 2. 

19 квітня 2016 року об 15 годин 30 хвилин в посилці, яка надійшла в адресу 

Білоцерківської виправної колонії управління ДПтС України в м. Києві та Київської 

області (№ 35) кур’єрською доставкою від громадянина Є., на ім’я засудженого Є., 

інспектором відділу нагляду і безпеки установи в смаженій рибі було виявлено два 

поліетиленові згортки синього кольору з скетч-картками поповнення рахунку мобільного 

зв’язку. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Завдання 3. 

13.04.2016 року в ході проведення позапланового обшуку, з метою недопущення 

зберігання засудженими заборонених речей, у житловому відділенні, співробітниками 

Південної установи виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби 

України в Одеській області (№ 51) у ніжці ліжка спального місця засудженого виявлено та 

вилучено поліетиленовий згорток довжиною 16,5 (шістнадцять з половиною) см з 

речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, за зовнішніми ознаками 

схожа на наркотичний засіб. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Завдання 4. 

06 жовтня 2016 року в Запорізькому слідчому ізоляторі управління Державної 

пенітенціарної служби України в Запорізькій області, завдяки пильності та 

професіоналізму співробітників режимних служб установи, було попереджено спробу 

передачі заборонених речовин до ув’язнених та засуджених. 

Так, близько 15:20, під час догляду харчової передачі, що надійшла на ім’я 

засудженого Ч. від громадянки З. було виявлено та вилучено пакунок з речовиною білого 

кольору невідомого походження, який був прихований потаємним способом, а саме - 

вшитий у пояс спортивних штанів. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Завдання 5. 

05 жовтня 2016 року, завдяки професіоналізму та сумлінності працівників 

оперативного відділу та відділу режиму і охорони Вільнянської установи виконання 

http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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покарань управління ДПтС України в Запорізькій області (№11), було попереджено 

спробу доставки заборонених предметів до установи. 

Так, під час проведення особистого обшуку підслідчого Т., який прибув з ІТТ 

Запорізької області, в особистих речах, а саме в продуктах харчування було виявлено та 

вилучено згорток з речовиною невідомого походження та близько одного літру рідини з 

різким запахом спирту. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

3. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

 

Тема № 7: «Процесуальне оформлення матеріалів справи про адміністративні 

правопорушення в УВП» 

План 

1. Загальні положення оформлення матеріалів справи про адміністративні правопорушення 

2. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення 

 

Завдання 1. 

19 квітня 2016 року в ході реалізації наявної оперативної інформації 

співробітник оперативного відділу Білоцерківської виправної колонії управління ДПтС 

України в м. Києві та Київській області (№35) виявив заборонену речовину в посилці, яка 

надійшла на адресу установи кур’єрською доставкою. Так, при огляді вмісту посилки, яка 

надійшла на ім’я засудженого С. в сушених сливах виявлено однин поліетиленовий 

згорток з подрібненою зеленою речовиною рослинного походження. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Завдання 2. 

19 квітня співробітниками відділу нагляду і безпеки Жовтоводської виправної 

колонії (№26) попереджено спробу передачі мобільного телефону на територію установи. 

Цього дня при видачі посилки в Арештному домі установи було вилучено відерце зі 

смальцем, у середині якого було знайдено мобільний телефон. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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Завдання 3. 

04.10.2016 року у Селидівській виправній колонії управління Державної 

пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 82) попереджено спробу передачі 

за грати забороненої речовини. 

Приблизно о13 годині в кімнаті видачі поштових посилок та передач під час 

догляду поштової посилки, яка надійшла з м. Покровська від громадянина С. засудженому 

У., співробітниками установи були виявлені та вилучені «перці з сюрпризом», а саме - три 

болгарські перці з поліетиленовими пакетами з речовиною рослинного походження 

темно-зеленого кольору з ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс 

(марихуана). Вага речовини буде встановлено після проведення відповідної експертизи. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

Завдання 4. 

28 вересня 2016 року в Голопристанській виправній колонії – міжобласній 

спеціалізованій туберкульозній лікарні управління Державної пенітенціарної служби 

України в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (№7) виявлено факт спроби 

доставки заборонених речовин засудженому. 

Так під час огляду посилки, що надійшла службою доставки на ім’я засудженого Є. 

від громадянки Київської області, співробітниками виправної установи виявлено та 

вилучено згортки з порошком білого кольору зі специфічним запахом, обгорнуті 

ізоляційною стрічкою та приховані серед змісту пакету з мюслями. 

Складіть матеріали справи про адміністративне правопорушення.  

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

4. Про запобігання корупції : Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості 

Верховної Ради України від 05.12.2014 – 2014 р., № 49, стор. 3186, стаття 2056. 

5. Інструкція з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції 

України 08.09.2015 № 1674/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15 – Заголовок з екрана. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

3. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-15
http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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Тема № 8: «Адміністративна діяльність із забезпечення службової дисципліни та 

проведення антикорупційних заходів» 

План 

1. Стан антикорупційного законодавства в Україні 

2. Дисциплінарна відповідальність, дотримання законності персоналом ДКВС України 

3. Профілактична та індивідуально-виховна робота серед персоналу ДКВС України 

 

Завдання 1. 

16 квітня в ході проведення спільних оперативно-розшукових заходів 

оперативними працівниками Івано-Франківської установи виконання покарань (№ 12) та 

облуправління ДПтС України було затримано громадянина М., який намагався 

перекинути заборонені предмети на територію установи, що охороняється. 

У затриманого вилучено ряд заборонених предметів. Зокрема, мобільний телефон, 

п’ять згортків із порошкоподібними речовинами рожевого, білого та світлозеленого 

кольорів, таблетки білого кольору із написом “В8”. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

Завдання 2. 

14 квітня 2016 року під час догляду передачі від громадянина К. для засудженого 

до обмеження волі, який відбуває покарання у Бердичівському виправному центрі (№108), 

в середині пирога співробітниками установи було виявлено паперовий згорток із 

підозрілою порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження. 

Оформіть матеріали про адміністративне правопорушення. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

4. Про запобігання корупції : Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості 

Верховної Ради України від 05.12.2014 – 2014 р., № 49, стор. 3186, стаття 2056. 

Додаткова: 

1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2. Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

3. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. 

А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання. 

Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є невід’ємною складовою успішного 

проходження курсу. Для виконання завдань самостійної роботи вам необхідно зробити 

http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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конспект нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в обсязі 

не менше двох сторінок рукописного тексту. 

 

1.Поняття «адміністративний  примус» та його місце в системі державно-правового 

примусу.  

2.Ознаки адміністративного примусу.  

3.Класифікація заходів адміністративного примусу, основні критерії. 

4.Права особи яка притягається до адміністративної відповідальності. 

5.Закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення. 

6.Правила оформлення протоколів про адміністративне правопорушення. 

7.Основні складові превентивної антикорупційної системи. 

8.Перелічити перелік антикорупційних обмежень. 

9.Спеціальні антикорупційні інструменти. 

10.Захист викривачів. 

11.Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції». 

12.Характеристика антикорупційних обмежень для державних службовців. 

13.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

14.Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. 

15.Алгоритм дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або 

подарунка. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1.Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами 

та допов. станом на 10 берез. 2015 р.:(офіц. текст). − К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 284 с. 

2.Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV // 

Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409. 

3.Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379. 

4.Про запобігання корупції : Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості 

Верховної Ради України від 05.12.2014 – 2014 р., № 49, стор. 3186, стаття 2056. 

Додаткова: 

1.Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька 

А. А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

2.Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160с. 

3.Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька 

А. А.  та інші];  за заг.  ред.  I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2.Голос України  [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3.Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.informjust.kiev.ua/  

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 5 

сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем. При написанні есе доцільним буде скористатись порадами за 

посиланням: https://zno.if.ua/?p=985 

Тематика есе: 

1. Класифікація методів державного управління. 

http://www.golos.com.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
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2. Переконання як метод державного управління. Основні способи переконання. 

3. Заохочення як метод державного управління. Основні способи заохочення. 

4. Примус як  метод державного управління.  

5. Державний і громадський примус у соціальному управлінні. 

6. Сучасні погляди на адміністративний примус.  

7.      Правовий характер застосування заходів примусу в ДКВС України. 

8. Залучення громадян до охорони громадського порядку. 

9. Розмаїття суб’єктів застосування адміністративно-примусових заходів. 

10.    Специфіка юридико-фактичних підстав застосування заходів адміністративного 

примусу. 

11.     Підстави класифікації заходів адміністративного примусу. 

12. Характеристика поверхневої перевірки (ЗУ «Про Національну поліцію») та 

особистого огляду та огляду речей (Кодекс України про адміністративні 

правопорушення). 

13. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і 

кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. 

14. Право поліцейського на проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

15. Обмеження прав громадян, пов'язані зі станом їхнього здоров'я. 

16. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

17. Поліцейське піклування. 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Теоретичні основи курсу 

1  Загальне поняття 

адміністративного 

примусу 

 2 - 3 

2 Характерні особливості 

адміністративного 

примусу 

 2 - 3 

Розділ 2. Заходи адміністративного запобігання 

3  Заходи запобігання 

загального призначення 

 2 - 3 

4  Заходи запобігання 

персоналом ДКВС 

 2 - 3 

Розділ 3. Заходи адміністративного припинення 

5 Заходи припинення 

загального призначення 

 2 - 6 

6  Заходи припинення 

спеціального призначення 

 2 - 6 

Розділ 4. Заходи адміністративної відповідальності 
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7  Процесуальне 

оформлення матеріалів 

справи про 

адміністративні 

правопорушення в УВП 

 2 - 6 

8  Адміністративна 

діяльність із забезпечення 

службової дисципліни та 

проведення 

антикорупційних заходів 

 2  6 

Разом 52 16 - 36 

Виконання завдань для 

самостійної роботи на 

написання есе 

 

8 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 2 бали за кожну тему, що повністю 

відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на лекціях ви можете отримати 

до 16 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших занять не припустимо відволікатись 

розмовами, користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати 

дисципліну в будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття слухача, що порушує 

дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів по навчанню 

та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. Користування гаджетами 

для доступу до мережі Інтернет припустиме лише під час практичних занять за вказівкою 

чи дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати переписавши конспект та 

продемонструвавши його викладачу, при цьому слід бути готовим відповісти на його 

питання за змістом лекції. 

Робота на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект  питань забезпечують вам 1 бал; 

- для того аби отримати ще один бал слід брати участь в опрацюванні практичних 

питань (доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї обґрунтованої 

точки зору під час обговорення проблемних питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом заняття може принести вам ще один 

бал за умови, що відповідь буде змістовною та відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите власну точку 

зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, правильно відповісте 

на уточнюючі питання викладача то можете отримати ще 1 бал. 

 Практичні заняття можуть принести вам по 3 бали за одне заняття за умови 

попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання 

всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не виконання завдань знижує ваш бал 

пропорційно відсотку й рівнів складності завдань з якими ви не впорались. Ваша 

присутність без підготовки та нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. 

Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного заняття та 

виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від 

тих, що вирішували ваші одногрупники).  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два повністю 

висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За виконання завдань для 

самостійної роботи ви можете отримати до 4 балів. 
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 Кожен  слухач  має протягом семестру  написати та надати викладачу есе на 

тематику з запропонованого переліку або за власною темою узгодженою з викладачем. 

Успішне виконання цього завдання оцінюється в 4 бали. При цьому оцінка відбувається 

узагальненням балів за 5 критеріями: 1) грамотність та оформлення – 0,8 бала; 2) 

відповідність змісту темі – 0,8 бала; 3) структурна логічність – 0,8 бала; 4) 

аргументованість висновків – 0,8 бала; 5) оригінальність роботи та культура посилань на 

джерела – 0,8 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного заліку на якому 

ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших 

відповідей. На заліку викладач задає вам 4 питання з переліку наведеного нижче, кожна 

відповідь дає вам до 10 балів. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то 

маєте право не здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до 

кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

 

1. Дайте визначення та назвіть характерні особливості адміністративного примусу 

2. Приведіть та охарактеризуйте класифікацію адміністративного примусу 

3. Які вам відомі заходи адміністративного запобігання 

4. Як класифікуються та які бувають заходи адміністративного припинення 

5. Дайте загальну характеристику заходів адміністративної відповідальності як 

одного з варіантів адміністративного примусу 

6. Класифікація методів державного управління. 

7. Переконання як метод державного управління. Основні способи переконання. 

8. Заохочення як метод державного управління. Основні способи заохочення. 

9. Примус як  метод державного управління.  

10. Державний і громадський примус у соціальному управлінні. 

11. Сучасні погляди на адміністративний примус.  

12. Пріоритетні напрями розвитку примусу в ДКВС. 

13. Поняття «адміністративний  примус» та  його  місце  в  системі державно-

правового примусу.  

14. Ознаки адміністративного примусу.  

15. Класифікація заходів адміністративного примусу, основні критерії. 

16. Заходи адміністративного попередження(запобігання). 

17. Характеристика заходів адміністративного запобігання. 

18. Особистий огляд, огляд речей та вилучення заборонених предметів. 

19. Місця зберігання вилучених заборонених предметів. 
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20. Вилучення заборонених предметів в посилках (бандеролях). 

21. Характеристика заходів припинення загального характеру. 

22. Адміністративне затримання особи в УВП. 

23. Характеристика заходів припинення спеціального характеру. 

24. Поліцейські заходи примусу. 

25. Застосування спец засобів персоналом ДКВС України. 

26. Застосування вогнепальної зброї персоналом ДКВС України 

27. Загальні положення оформлення матеріалів справи про адміністративні 

правопорушення. 

28. Стан антикорупційного законодавства в Україні. 

29. Дисциплінарна відповідальність, дотримання законності персоналом ДКВС 

України. 

30. Профілактична та індивідуально-виховна робота серед персоналу ДКВС 

України. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших  слухачів; 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань  слухачів.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 

1.Загальне адміністративне право : підручник / [Грищенко І.С., Мельник Р.С. Пухтецька 

А.А. та інші]; за аг. ред. І.С. Грищенка. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с. 

2.Адміністративне право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. / 

О. А. Задихайло. − Харків : Право, 2016. − 296 с. 

3.Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька 

А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 

4.Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т.1. 

Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , 

С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, 

Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с. 

5.Ковбас І.В., Федорук Н.С. Адміністративне право України. Конспект лекцій. –Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2015. –160 с. 

6.Основи адміністративного права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Р. Біла-

Тіунова [та ін.] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». − Одеса : Фенікс, 2015. − 120 с. 

7.Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ківалов [та ін.] ; Нац. ун-т 

«Одес. юрид. акад.». − Вид. 7-е, перероб. і допов. − Одеса : Фенікс, 2015. − 350 с. 

8.Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. 

– 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с. 

9.Мельник Р.С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За 

заг. ред. Р.С. Мельника. − К.: Ваіте, 2014. − 376 с. 

10.Адміністративне право : підручник / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; за заг. ред.: 

Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. 

– 656 с. 
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11.Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Т.П. Мінка. С.М. Альфьоров, 

Р.В. Миронюк та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Х.: Право, 2013. – 352 с. 

Допоміжна  

1.Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / 
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