
Тема дисципліни 5.2. Поняття адміністративного правопорушення  

(проступку). 

 

Семінарське заняття № 13 

Тема: Адміністративний проступок як вид правопорушення  
 

 

1.Поняття «адміністративний проступок» і його співвідношення з поняттям 

«адміністративне правопорушення». 

2.Апостеріорні та апріорні ознаки адміністративно проступку. 

3.Суспільна небезпечність і шкідливість адміністративного проступку. 

4.Співвідношення адміністративного проступку і дисциплінарного проступку.  
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Ключові поняття 
Правопорушення, проступок, дисциплінарний проступок,  ознаки правопорушення, 

суспільна небезпечність, шкідливість. 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Адміністративні правопорушення  в Україні.  
2. Реформа законодавства про адміністративні правопорушення. 

3. Гарантії захисту громадян у справах про адміністративні правопорушення. 

4. Європейський досвід розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте основні ознаки адміністративного правопорушення.  

2. В чому полягає співвідношення адміністративного правопорушення і 

дисциплінарного правопорушення? 

3. В чому полягає суспільна небезпечність адміністративного правопорушення? 

4. Яка форма захисту прав громадян визначена законодавством в таких справах? 


	Правопорушення, проступок, дисциплінарний проступок,  ознаки правопорушення, суспільна небезпечність, шкідливість.

