
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 

 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Другий (магістерський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
 Зміст та особливості здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів; чинне адміністративно-

деліктне законодавство, у т.ч. КУпАП, закон «Про  запобігання 

корупції» та ін.; кваліфікація адмін.проступків, їх юридичні склади 

та провадження щодо них; повноваження окремих правоохоронних 

органів у боротьбі з адмін.проступками та практична діяльність 

щодо цього. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс спрямований на знання чинного адміністративно-деліктного 

законодавства, насамперед КУпАП, особливостей його 

застосування певними правоохоронними органами, їх повноважень 

щодо цього,      знання основних положень провадження в справах 

про адмін. проступки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 Вмінню правильно кваліфікувати окремі протиправні дії, у т.ч. 

адмін. правопорушення; знанню особливостей настання 

адмін.відповідальності за їх вчинення; правильному застосуванню 

владних повноважень окремих правоохоронних органів та їх 

посадових осіб у такій адміністративно-юрисдикційній діяльності; 

вмінню складати відповідні процесуальні документи у цьому адмін. 

провадженні. Це поглибить і удосконалить знання студентів в 

питаннях правоохоронної діяльності повноважних органів, 

особливо в процесі їх подальшої професійної юридичної діяльності.     

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Належне знання КУпАП та іншого адміністративно-деліктного 

законодавства, вміння чітко і швидко кваліфікувати певні 

протиправні діяння, вміло складати відповідні адміністративно-

процесуальні документи, знати владні компетенції окремих 

правоохоронних органів щодо протидії окремим правопорушенням 

дасть можливість професійно і ефективно здійснювати свою 

майбутню правоохоронну діяльність. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття, призначення та зміст 

адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних 

органів. Адміністративна відповідальність як складова 

 

 

  

(Ф 21.01 - 03) 



адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних 

органів. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Учасники провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. Адміністративно-

юрисдикційні повноваження окремих правоохоронних органів. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, надання практичних 

навичок, робота он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання публічних галузей права, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання, вміння та практичні навички можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи та у подальшій професійній 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 

груд. 1984 р. // ВВР УРСР.  – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122. 

2. 2. Про запобіганя корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. 

//Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. –№ 49. – ст. 2056. 

3. Адміністративна відповідальність: Навч. посібник. В.К. 

Колпаков. – // К. – Юрінком Інтер. – 2008. – 255 с.  

4. 4. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник (в 

таблицях). С.Т. Гончарук, І.М. Сопілко // К., НАУ. – 2015. – 87 с. 

5. Гончарук С.Т. Адміністративний процес: Навч. посібник // К. – 

НАУ. – 2012. – 184 с. 

 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36357 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Конституційного та адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ПІБ  Гончарук Степан Тихонович 

Посада: професор 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 067-911-35-56  

E-mail:  goncharukstepan@ukr.net 

Робоче місце: 1-441   

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну див.: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36357 

 

 

Фото за 

бажанням 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=FhVwthMMJ_8bJ43cJp1wmP8bJriwF2m


 


