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ПЕРЕЛІК 

питань для підсумкового контролю (екзамену) 

з «Кваліфікації адміністративних правопорушень» 

 

1. Поняття, сутність, принципи та особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень. 

2. Види адміністративно-правової кваліфікації. 

3. Юридичний склад адміністративного проступку як інструмент адміністративно-правової 

кваліфікації. 

4. Об’єкт адміністративного делікту. 

5. Об’єктивна сторона адміністративного делікту. 

6. Суб’єкт адміністративного делікту. 

7. Суб’єктивна сторона адміністративного делікту. 

8. Відмінність кваліфікації адміністративних правопорушень від кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

9. Умови забезпечення законності під час  визначення кваліфікації.  

10. Поняття та особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

підрозділів поліції. 

11. Поняття доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ 

та джерела їх отримання.  

12. Учасники доказування, їх види та правовий статус.  

13. Заходи забезпечення в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх 

справ. 

14. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності за незначне 

правопорушення. 

15. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні декількох адміністративних 

правопорушень. 

16. Наявність об’єкта зазіхання як ознака адміністративного правопорушення. 

17. Об’єкт адміністративного правопорушення. 

18. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 

19. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, 

необхідна оборона, неосудність). 

20. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. 

21. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. 

22. Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративні правопорушення.  

23. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на здоров'я населення, та 

особливості провадження за цими деліктами.   

24. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на власність, та 

особливості провадження за цими деліктами.  

25. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку.  

26. Поняття громадського порядку та його складові. Характеристика громадського місця.   

27. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління.  

28. Поняття встановленого порядку управління та його складові.  

29. Загальна правова характеристика елементів юридичних складів адміністративних 

проступків проти встановленого порядку управління.  

30. Поняття корупції та корупційних діянь.  

31. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

32. Кваліфікація адміністративних корупційних правопорушень: за порушення спеціальних 

обмежень; за порушення вимог фінансового контролю. 

33. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. 

34.Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження. 
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35. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною. 

36. Дрібне викрадення чужого майна. 

37. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності. 

38. Дрібне хуліганство. 

39. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 

40. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях 

або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

41. Жорстоке поводження з тваринами. 

42. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, 

місць їх зберігання та переробки. 

43. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель. 

44. Обман покупця чи замовника. 

45. Порушення законодавства про захист прав споживачів. 

46. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця. 

47. Порушення правил адміністративного нагляду. 

48. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій. 

49. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або 

продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. 

50. Проживання без паспорта. 

51. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

52. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 

53. Невжиття заходів щодо протидії корупції. 

54. Порушення вимог фінансового контролю. 

55. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень правопорушень у сфері  

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. 

56. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель. 

57. Порушення правил використання земель. 

58. Порушення правил водокористування. 

59. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію  

і експлуатації підприємств і споруд. 

60. Кваліфікаційна характеристика корупційних правопорушень.  

 

 

 


