НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра адміністративної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ООК 11 «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДПСУ»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Професійна кваліфікація: офіцер оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна
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АНОТАЦІЯ КУРСУ
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ
Всього: 3 кредити (90 годин) лекції – 14 год., семінарські заняття – 18 год., практичні заняття – 14 год.,
диференційований залік – 4 год., індивідуальна робота – 20 год., самостійна робота – 20 год.; разом – 90 год.
Мета курсу – підготовка висококваліфікованих фахівців Державної прикордонної служби України, здатних на
достатньому рівні володіти знаннями чинного адміністративного законодавства.
Завдання вивчення навчальної дисципліни – підвищення загального освітнього рівня слухачів; поглиблення
теоретичних знань про поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення, види і систему
адміністративних стягнень та порядок їх застосування, види адміністративних правопорушень, процесуальні питання
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; формування практичних навичок у
застосуванні норм адміністративного законодавства.
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Результати навчання
Слухач, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
‒ основні категорії законодавства про адміністративну відповідальність, особливості адміністративнопроцесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин, принципи провадження в справах про
адміністративні правопорушення, порядок здійснення окремих видів процесуальних дій, систему суб’єктів
адміністративного процесу та їх повноваження;
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‒ особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення окремих справ про
адміністративні правопорушення, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративно-процесуального
законодавства у практичній діяльності посадових осіб;
‒ процесуальний порядок розгляду та вирішення справ про окремі адміністративні правопорушення;
особливості організації діяльності суб’єктів владних повноважень щодо розгляду адміністративних справ у сфері
державного управління; правової основи діяльності, структуру та компетенцію органів, уповноважених розглядати
справи про адміністративні правопорушення, застосовувати примусове повернення та примусове видворення.
вміти:
‒ відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-процесуальних
відносин;
‒ довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час
оперативно-службової діяльності, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати
та перевіряти необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи;
‒ орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових ситуацій, що
виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи;
‒ переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних
умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; вміти самостійно вести
експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.
ознайомитися:
‒ з особливостями адміністративної відповідальності за порушення правил у різних галузях державного
управління;
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‒ з нормативною базою, яка регулює адміністративно-процесуальні відносини;
‒ повноваженнями окремих державних органів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення,
примусове повернення та примусове видворення.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у слухачів таких програмних компетентностей:
(матеріал міститься у розділі 6 освітньо-професійної програми)
А) Загальні компетентності:
К 03 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
К 04

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

К 05 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
К 07 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
К 08 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
Б) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
К 12 Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони державного кордону.
К 16 Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами.
К 21

Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення міжнародного та національного права

щодо охорони державного кордону.
К 22 Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші нормативно-правові акти.
К 25

Здатність ефективно співробітничати з суспільством та засобами масової інформації.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення слухачами таких програмних результатів навчання:
(матеріал міститься у розділі 7 освітньо-професійної програми)
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ПР 06 Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами органу охорони державного кордону, з
підрозділами та частинами інших військових формувань та правоохоронних органів, у тому числі іноземними,
здійснювати координацію дій угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону,
організовувати і планувати роботу прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону.
ПР 11 Аргументувати застосування положень міжнародного та національного права щодо охорони державного
кордону.
ПР 12 Аргументувати

застосовування

норм

законодавчих

та

інших

нормативно-правових

актів

щодо

правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.
ПР 15 Організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством, громадськими організаціями та засобами
масової інформації в інтересах безпеки державного кордону.
Для досягнення програмних результатів навчання з навчальної дисципліни слухач повинен:
ПР 06 Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами органу охорони державного кордону, з
підрозділами та частинами інших військових формувань та правоохоронних органів, у тому числі іноземними,
здійснювати координацію дій угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону,
організовувати і планувати роботу прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону.
Знати порядок організації та підтримання взаємодії в органах охорони державного кордону так і з іншими
військовими формуваннями та правоохоронними органами; вимоги нормативних документів з питань взаємодії та
координації діяльності військових формувань та правоохоронних органів в інтересах охорони та захисту державного
кордону, а також з питань протидії адміністративним правопорушенням.
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Розуміти сутність основних принципів організації взаємодії та реалізації координаційних функцій на ділянках
відповідальності органів охорони державного кордону, у тому числі в разі виявлення правопорушень на державному
кордоні та в умовах особливого періоду.
Застосовувати відповідні принципи та методики організації та підтримання взаємодії в різні періоди та в різних
умовах оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону.
Аналізувати теоретичні та наукові надбання, а також практичний досвід діяльності органів охорони державного
кордону та регіональних управлінь у контексті організації й підтримання взаємодії при здійсненні оперативно-службової
діяльності, реагуванні на кризові ситуації, а також застосуванні сил та засобів в зоні проведення ООС. Встановлювати
причини, що впливають на її ефективність.
Синтезувати отримані знання та результати практичної діяльності і формувати світоглядне бачення щодо
вироблення ефективних методів організації та підтримання взаємодії, виконання координаційних функцій при виконанні
органами охорони державного кордону за призначенням, реалізації концептуальних засад інтегрованого управління
кордонами.
Оцінювати результати взаємодії та координації на оперативному та тактичному рівнях управління, а також
проводити градацію різноманітних чинників, що прямо або опосередковано на них впливають.
ПР 11 Аргументувати застосування положень міжнародного та національного права щодо охорони державного
кордону.
Знати основні положення міжнародного права, нормативно-правових актів України, домовленостей із суміжними
державами, пов’язаних з підтриманням режиму державного кордону України, виконанням міжнародних договорів з цих
питань.
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Розуміти підходи щодо порядку вирішення конфліктних ситуацій, що виникають на державному кордоні,
застосування форм оперативно-службової діяльності, змісту і особливостей роботи посадових осіб органу охорони
державного кордону в системі інтегрованого управління кордонами та правоохоронної діяльності.
Застосовувати положення теорії адміністративного права, тенденцій його розвитку для вирішення практичних
завдань оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби України, положень нормативно-правової бази щодо
організації

запобігання

адміністративним

правопорушенням,

протидію

яким

віднесено

до

компетенції

Держприкордонслужби України.
Аналізувати положення нормативно-правової бази щодо організації правоохоронної діяльності в органі охорони
державного кордону в різних умовах обстановки, контроль за виконанням міжнародних актів з прикордонних питань та
адміністративного законодавства в інтересах вирішення завдань з охорони державного кордону і забезпечення його
безпеки.
Синтезувати отримані знання для організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності органу
(підрозділу) охорони державного кордону.
Оцінювати стан правопорядку та зовнішньополітичних відносин України із суміжними державами, а також
обстановку в прикордонному просторі та прогнозувати її розвиток.
ПР 12 Аргументувати

застосовування

норм

законодавчих

та

інших

нормативно-правових

актів

щодо

правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.
Знати систему законодавства про адміністративні правопорушення, поняття, юридичний склад та загальноправові
ознаки адміністративного правопорушення, види адміністративних стягнень, порядок їх застосування, загальні
положення щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення.
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Розуміти особливості діяльності органів охорони державного кордону України із здійснення адміністративноюрисдикційних повноважень.
Застосовувати заходи процесуального забезпечення в справах про адміністративні правопорушення.
Аналізувати матеріали справи про адміністративні правопорушення та приймати щодо них відповідні рішення.
Синтезувати алгоритм дій посадових осіб в типових ситуаціях при здійсненні адміністративно-юрисдикційних
проваджень.
Оцінювати правові підстави та порядок дій при застосуванні заходів відповідальності та забезпечення провадження.
ПР 15 Організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством, громадськими організаціями та засобами
масової інформації в інтересах безпеки державного кордону.
Знати наукові основи теорії взаємодії та особливості методики набуття відповідних знань професійної освіти у
вищих військових навчальних закладах.
Розуміти теорії та методики взаємодії та співробітництва.
Застосовувати наукові основи адміністративного права.
Аналізувати вимоги нормативно-правових актів з охорони державного кордону України, з питань організації
взаємодії та співробітництва з суспільством, громадськими організаціями та засобами масової інформації в інтересах
безпеки державного кордону.
Синтезувати систему методів організації професійної взаємодії.
Оцінювати вміння підпорядкованого персоналу організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством,
громадськими організаціями та засобами масової інформації в інтересах безпеки державного кордону.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Адміністративне право, адміністративно-юрисдикційна діяльність прикордонних підрозділів
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальні аудиторії, мультимедійний проектор, екран, ноутбук, навчальна література з навчальної дисципліни,
модульне середовище кафедри адміністративної діяльності.
Програмне забезпечення: модульне середовище академії – http://10.241.24.9/
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Диференційований залік
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
К 03

Здатність приймати обґрунтовані рішення

МК2.1; МК2.4; МК4.1; МК4.2;
МК4.3.

К 04

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

МК2.1; МК4.1; МК4.2; МК4.3.

К 05

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

МК1.1; МК1.4; МК2.4; МК4.1.

К 07

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

К 08

Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово

МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК 4.4.
МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК4.3.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
К 12
К 16
К 21
К 22
К 25

Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу МК2.1; МК2.4; МК4.1; МК4.2.
охорони державного кордону
Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК4.1;
МК4.2.
Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення
міжнародного та національного права щодо охорони державного
кордону
Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші
нормативно-правові акти

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК4.1;
МК4.2.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК4.1;
МК4.2.

Здатність ефективно співробітничати з суспільством та засобами МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.4;
масової інформації
МК4.1; МК4.2.
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧАМИ
Шифр

Програмні результати

ПР 06

Організовувати та підтримувати взаємодію між
підрозділами органу охорони державного
кордону, з підрозділами та частинами інших
військових формувань та правоохоронних
органів, у тому числі іноземними, здійснювати
координацію дій угрупованнями військ (сил) під
час виконання завдань захисту державного
кордону, організовувати і планувати роботу
прикордонно-представницького
апарату
в
інтересах охорони державного кордону
Аргументувати
застосування
положень
міжнародного та національного права щодо
охорони державного кордону
Аргументувати
застосовування
норм
законодавчих та інших нормативно-правових
актів щодо правопорушень, протидію яким
віднесено
до
компетенції
Державної
прикордонної служби України
Організовувати взаємодію та співробітництво з
суспільством, громадськими організаціями та
засобами масової інформації в інтересах безпеки
державного кордону

ПР 11

ПР 12

ПР 15

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.5; МН2.1; МН3.2;
МН4.2.

МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК4.3.

МН1.1; МН1.3; МН2.1;
МН3.2; МН4.4.

МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК4.4.

МН1.1; МН1.3; МН2.1;
МН3.2; МН4.4.

МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК4.4.

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.5; МН2.1; МН3.2;
МН4.2.

МК1.1; МК1.4; МК2.1; МК2.3;
МК2.4; МК4.1; МК4.2; МК4.3.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми

Номери, вид занять та кількість годин

Кількість
годин

1

Організація
протидії
адміністративним правопорушенням
у Державній прикордонній службі
України
Кваліфікація
адміністративних
правопорушень,
протидію
яким
віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України
Відповідальність перевізників під час
здійснення
міжнародних
пасажирських перевезень

6

Л(2)

Адміністративні
правопорушення,
пов’язані з корупцією
5.
Військові
адміністративні
правопорушення
6.
Провадження
в
справах
про
адміністративні правопорушення
7.
Адміністративно-процесуальна
діяльність органів охорони
державного кордону України щодо
застосування примусового
повернення та примусового
видворення
Диференційований залік
Всього

4

Л(2)

Сз(2)

8

Л(2)

Сз(2)

Пз(4)

8

Л(2)

Сз(4)

Пз(2)

8

Л(2)

Сз(2)

Пз(4)

4
50

Дз4

1.

2.

3.

4.

Найменування теми

6

6

Л(2)

Л(2)

2

3

4

5

6

7

8

Номери тем,
Кількість
Місяці занять та кількість
годин
годин
12

01

1/1Л(2),1/2Сз(4);
2/1Л(2), 2/2Сз(2),
2/3Пз(2);

10

02

3/1Л(2); 3/2Сз(2),
3/3Пз(2);
4/1Л(2), 4/2Сз(2)
5/1Л(2), 5/2Сз(2),
5/3Пз(4);
6/1Л(2), 6/2Сз(4),
6/3Пз(2)
7/1Л(2), 7/2Сз(2),
7/3Пз(4)
Дз(4)

16

Сз(4)

Сз(2) Пз(2)

Сз(2) Пз(2)

03
04
05

8

4

06

Всього

50

14
Умовні скорочення:
Лекція – Л
Практичне заняття – Пз
Семінарське заняття – Сз
Диференційований залік – Дз
Заняття, що обов’язкове для оцінювання – 6/2Сз(4)
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

1

10
1

лекція

2

IІ курс
4 семестр
Організація протидії адміністративним правопорушенням у
Державній прикордонній службі України
Нормативна регламентація боротьби з адміністративним 1.1; 1.2; 1.5;
правопорушенням у Державній прикордонній службі України
1.6; 1.8; 1.9;
1.18; 1.19; 1.20.
1. Законодавство України про адміністративну відповідальність.
2. Відомчі нормативно-правові акти, що регламентують здійснення 2.2, с. 258 – 279.
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
3.1, с. 6 – 12.
3. Контроль за здійсненням провадження у справах про
адміністративні правопорушення.

самостійна
робота

4

1. Адміністративна
відповідальність
у
системі
адміністративного примусу.
2. Підстави адміністративної відповідальності.

заходів 1.1; 1.2; 1.6;
1.18; 1.19; 1.21.

3. Система адміністративних стягнень.
4. Правила накладення адміністративних стягнень.

2

семінар

4

Особливості реалізації заходів адміністративної відповідальності в
Державній прикордонній службі України
1. Адміністративні стягнення та повноваження посадових осіб
Держприкордонслужби України щодо їх накладення.
2. Особливості
адміністративної
відповідальності
окремих
категорій осіб.
3. Виключення
та
звільнення
від
адміністративної
відповідальності.

2.1, с. 247 – 258,
289 – 327.
3.1, с. 6 – 12.
3.2, с. 24 – 40;
3.3, с. 180 – 238,
479 – 488.
1.1; 1.2; 1.8; 1.9;
1.18; 1.19; 1.20.
2.2, с. 247 – 258,
289 – 327.
3.1, с. 6 – 12.
3.2, с. 24 – 40.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

10

Кваліфікація адміністративних правопорушень, протидію яким
віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України
Адміністративна відповідальність за правопорушення, протидію
яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби
1. Порушення законодавства про державний кордон, за які
передбачено адміністративну відповідальність.
2. Порушення законодавства про тимчасову окуповану територію,
за які передбачено адміністративну відповідальність.
3. Порушення правил перебування іноземців та осіб без
громадянства в Україні.

2
1

2

лекція

2

1.2; 1.6; 1.7; 1.8;
1.10; 1.11; 1.13;
1.14; 1.15; 1.16;
1.18; 1.19.
2.1, с. 484 – 511.
2.2, с. 280 – 289.

самостійна
робота

4

1. Юридичний склад адміністративного правопорушення та його 1.2; 1.7; 1.10;
практичне значення.
1.13; 1.14; 1.15.
2. Об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення.
2.2, с. 280 – 289.
3. Суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення.
3.3, с. 12 – 24.

семінар

2

Юридичний склад адміністративних правопорушень, протидію яким
віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 85 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 18510 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 191 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 195 КУпАП.

1.5; 1.7; 1.10;
1.11; 1.13; 1.14;
1.15; 1.16.
2.1, с. 484 – 511.
2.2, с. 280 – 289.
3.2, с. 208 – 230.

3

практичне
заняття

2

Кваліфікація порушень законодавства про державний кордон, за які 1.2; 1.7; 1.10;
передбачено адміністративну відповідальність
1.11; 1.14; 1.15.
1. Кваліфікація правопорушення за ст. 202 КУпАП.
2.2, с. 280 – 289,
2. Кваліфікація правопорушення за ст. 2041 КУпАП.
528 – 537.
2
3. Кваліфікація правопорушення за ст. 204 КУпАП.
3.5, с. 12 – 24.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

10

Відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень
Нормативна регламентація боротьби з перевезеннями пасажирів
через державний кордон України без належних документів
1. Міжнародна регламентація протидії нелегальному перевезенню
пасажирів.
2. Національне законодавство про відповідальність перевізників під
час здійснення міжнародних пасажирських перевезень.
3. Особливості відповідальності перевізників, які здійснюють
міжнародні пасажирські перевезення.
1. Акти національного законодавства, порушення яких тягне за
собою відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень.
2. Застосування Закону України «Про відповідальність перевізників
під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень».
3. Відомче нормативно-правове регулювання у справах про
відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень.

3
1

2

лекція

2

самостійна
робота

4

семінар

2

Нормативна регламентація відповідальності перевізників під час
здійснення міжнародних пасажирських перевезень
1. Заходи відповідальності, що застосовуються до перевізників, які
здійснюють міжнародні пасажирські перевезення.
2. Процесуальний порядок реалізації відповідальності перевізників
під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень.

1.1; 1.3; 1.4; 1.5;
1.8; 1.9;
2.2, с. 425 – 440.

1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
1.5; 1.8; 1.9; 1.19;
2.2, с. 425 – 440.
3.3.

1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
1.5; 1.8; 1.9; 1.20.
2.1, с. 125 – 140.
3.5.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

3

практичне
заняття

2

4

8
1

2

лекція

2

самостійна
робота

3

семінар

2

Підстави відповідальності перевізників під час здійснення 1.5; 1.13; 1.20;
міжнародних пасажирських перевезень
1.21.
1. Кваліфікація правопорушення за ст. 1 Закону України «Про 3.5.
відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень».
2. Провадження в справах про відповідальність перевізників під
час здійснення міжнародних пасажирських перевезень.
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Юридичний склад адміністративних правопорушень, пов’язаних з 1.1; 1.2; 1.12;
корупцією
1.17.
1. Поняття
корупції,
корупційного
правопорушення
та 2.1, с. 142 – 150.
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
2. Об’єктивні ознаки адміністративних правопорушень, пов’язаних
з корупцією.
3. Суб’єктивні
ознаки
адміністративних
правопорушень,
пов’язаних з корупцією.
1. Міжнародно-правова регламентація протидії корупції.
2. Відповідальність за корупцію.
3. Організація протидії корупції в Держприкордонслужбі України.
Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних
корупцією
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 1724 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 1725 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 1726 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 1729 КУпАП.

1.1; 1.2; 1.12;
1.17.
2.1, с. 142 – 150.
з 1.1; 1.2; 1.12;
1.17.
2.1, с. 142 – 150.
2.2, с. 101 – 135.
3.4.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

лекція

18
2

Військові адміністративні правопорушення
Особливості
відповідальності
військовослужбовців
за
адміністративні правопорушення
1. Військовослужбовці
як
суб’єкти
адміністративної
відповідальності.
2. Нормативна
регламентація
відповідальності
військовослужбовців за адміністративні правопорушення.
3. Організація
протидії
військовим
адміністративним
правопорушенням в органах охорони державного кордону.
1. Юридичний склад правопорушення за ст. 17212 КУпАП.
2. Юридичний склад правопорушення за ст. 17213 КУпАП.
3. Юридичний склад правопорушення за ст. 17214 КУпАП.
4. Юридичний склад правопорушення за ст. 17215 КУпАП.

5
1

самостійна
робота

4

2

семінар

2

3

практичне
заняття

4

індивідуальне
завдання

6

Адміністративна
відповідальність
військовослужбовців
за
законодавством України
1. Особливості
відповідальності
військовослужбовців
за
адміністративні правопорушення.
2. Юридичний склад військових адміністративних правопорушень:
 юридичний склад правопорушення за ст. 17216 КУпАП.
 юридичний склад правопорушення за ст. 17217 КУпАП.
 юридичний склад правопорушення за ст. 17219 КУпАП.
Кваліфікація військових адміністративних правопорушень
1. Юридичний склад правопорушень за ст. ст. 17215, 17211, 17218,
17220 КУпАП.
2. Складання
протоколу
про
військове
адміністративне
правопорушення.
Складання протоколів про адміністративні правопорушення.

1.1; 1.2; 1.8.
2.2, с. 520 – 537.
3.1, с. 12 – 24.

1.1; 1.2; 1.8.
2.2, с. 520 – 537.
3.1.
1.1; 1.2; 1.8.
2.2, с. 520 – 537.
3.1.

1.2; 1.8.
2.2, с. 520 – 537.

1.2; 1.21; 1.22.
2.3, с. 220 – 537.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

1

лекція

20
2

самостійна
робота

4

2

семінар

4

3

практичне
заняття

2

індивідуальне
завдання

6

Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Загальне поняття та стадії провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
1. Загальні положення щодо провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
3. Протокол про адміністративне правопорушення.
4. Заходи процесуального забезпечення в справах про
адміністративні правопорушення.
1. Прокурорський нагляд у справах про адміністративні
правопорушення.
2. Докази і доказування в справах про адміністративні
правопорушення.
3. Виконання постанови про винесення попередження.
4. Виконання постанови про накладення штрафу.
Стадії
провадження
в
справах
про
адміністративні
правопорушення
1. Адміністративне розслідування.
2. Розгляд справи.
3. Перегляд
постанов
у
справах
про
адміністративні
правопорушення.
4. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Процесуальні
рішення
в
справах
про
адміністративні
правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України
1. Вирішення умовних правових ситуацій.
2. Обґрунтування рішення про накладення адміністративного
стягнення.
Оформлення справи про адміністративне правопорушення

6

1.1; 1.2; 1.8; 1.9;
1.11; 1.18; 1.19;
1.21.
2.3, с. 307 – 327.

1.1; 1.2; 1.8; 1.9;
1.18; 1.19; 1.21.
2.1, с. 212 – 236;
2.3, с. 307 – 327.
3.2; 3.3.
1.1; 1.2; 1.8; 1.9;
1.11; 1.18; 1.19;
1.21.
2.1, с. 212 – 236;
2.3, с. 307 – 327.
3.3.
1.2; 1.9; 1.18;
1.19; 1.20.
2.1, с. 212 – 236;
2.3, с. 307 – 327;
3.5.
1.2; 1.9; 1.18;
1.19; 1.20.
2.1, с. 212 – 236;
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

2.3, с. 307 – 327;
3.5.
7

20

1

2

лекція

2

самостійна
робота

4

семінар

2

Адміністративно-процесуальна діяльність органів охорони
державного кордону України щодо застосування примусового
повернення та примусового видворення
Повноваження Державної прикордонної служби України щодо
застосування примусового повернення та примусового видворення
1. Нормативна
регламентація
застосування
примусового
повернення та примусового видворення.
2. Адміністративно-процедурна діяльність органів охорони
державного кордону України щодо застосування примусового
повернення іноземців та осіб без громадянства.
3. Адміністративно-процесуальне регулювання участі органів
охорони державного кордону України у справах про примусове
видворення іноземців та осіб без громадянства.
1. Система адміністративних судів в Україні.
2. Заборона щодо примусового повернення чи примусового
видворення або видачі чи передачі іноземця та особи без громадянства.
3. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних із примусовим
видворенням іноземців та осіб без громадянства.
Примусове повернення та примусового видворення.
1. Поняття та порядок примусового повернення.
2. Поняття та порядок примусового видворення.
3. Поняття та порядок реадмісії.

1.1; 1.3; 1.8; 1.9;
1.11; 1.13; 1.18;
1.16; 1.22; 1.23.
2.3, с. 291 – 345.

1.1; 1.3; 1.8; 1.9;
1.11; 1.13; 1.18;
1.16; 1.22; 1.23.
2.3, с. 291 – 345.
3.2, с. 208 – 230.
1.1; 1.3; 1.8; 1.9;
1.11; 1.13; 1.18;
1.16; 1.23; 1.24;
1.25.
2.3, с. 291 – 345.
3.2, с. 208 – 230.
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№
теми

№
заняття

Види
навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1

2

3

4

5

6

3

практичне
заняття

4

індивідуальне
завдання

8

Складання адміністративно-процесуальних документів
1. Складання рішення про примусове повернення з України
іноземця або особи без громадянства.
2. Складання позовної заяви про примусове видворення іноземця
або особи без громадянства.
Оформлення
процесуальних
документів
у
справі
за
адміністративним позовом з приводу примусового видворення іноземця
або особи без громадянства.

1.1; 1.3; 1.8; 1.9;
1.11; 1.13; 1.18;
1.16; 1.23.
2.3, с. 291 – 345.
3.5.
1.1; 1.3; 1.8; 1.9;
1.11; 1.13; 1.18;
1.16; 1.23.
2.3, с. 291 – 345.
3.5.

Диференційований залік
Разом за ІV семестр
Разом за ІI курс
Усього за дисципліну

4
90
90
90
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

Шифр

1. Словесні методи
МН 1.1
МН 1.2
МН 1.3
МН 1.4
МН 1.5
МН 1.6
МН 1.7

Лекція
Розповідь
Пояснення
Бесіда
Інструктаж
Дискусія
Диспут

2. Наочні методи
Демонстрація
Ілюстрація
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький
МН 2.1
МН 2.2
МН 2.3

МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний

