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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційни

й рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна               

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва) 

              Нормативна 

 
Напрям підготовки  

081 Право 

Модулів  - 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 -й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  -  

                              

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 60 

-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4  

самостійної роботи 

студента –4 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

год.  20 год. 

Практичні, семінарські 

 год.   10 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 год. 30 год. 

Індивідуальні завдання:  

                  год.                    

Вид контролю:  

               залік 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета вивчення курсу “Адміністративна відповідальність”: 

- опанувати основні теоретично-правові положення, що стосуються поняття,    

властивостей і принципів адміністративної відповідальності; 

- усвідомити сутність, загально-правові ознаки і елементи юридичного складу 

адміністративного правопорушення; 

- ознайомитися з системою й характеристиками адміністративних стягнень           і 

специфікою їх накладення; 

- навчитися аналізувати юридичні склади окремих адміністративних проступків і 

особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на 

те органами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Адміністративна  відповідальність” є 

набуття навичок та умінь користуватися актами державного управління, аналізувати наукову 

організацію управлінських рішень. Практично застосувати діюче адміністративне 

законодавство, правильно використовувати методи переконання і примусу, готувати акти 

державного управління, здійснювати функції по забезпеченню законності у державному 

управлінні. 

 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною «Адміністративна 

відповідальність». 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати:  
- поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її 

застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання; 

- систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення; 

- правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання 

адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного 

провадження і гарантії його забезпечення; 

- основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та 

зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження 

в справах про адміністративні правопорушення; 

Вміти:  

- користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі 

КУпАП), правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про 

скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, 

особистого огляду осіб, вилучення речей і документів; 

- з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню 

адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень; 

- збирати докази по справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у 

розгляді справ про адміністративні правопорушення. 

  



3. Програма дисципліни. 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретично-правові засади адміністративної відповідальності 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 1. Поняття адміністративної відповідальності. 

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Відокремлення 

адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Принципи 

адміністративної відповідальності. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність. Відповідальність неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. 

Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів. Відповідальність іноземних громадян і осіб без громадянства. 

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, 

необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення від адміністративної 

відповідальності при малозначності правопорушення. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 2. Склад адміністративного проступку (правопорушення). 

Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного 

правопорушення. Юридичний аналіз об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної 

сторони адміністративного правопорушення. Відокремлення адміністративних 

правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Вчинення адміністративного 

правопорушення умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності. 

Види адміністративних правопорушень. Запобігання адміністративним правопорушенням. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 3. Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні 

стягнення 

Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система 

адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і 

додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Сплатне вилучення предмета, 

який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого 

даному громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний арешт. Загальні правила 

накладення стягнення за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом'якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень 

при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків 

адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення. Строк, після 

закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. 

Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення законності при 

застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Адміністративні правопорушення та адміністративні провадження у справах  про 

адміністративні правопорушення. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 4. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі 

шляхового господарства і зв'язку і які посягають на власність. 

Загальна характеристика та види правопорушень Суб'єкти правопорушень на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Особи, що мають право складати 

протоколи за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. 

Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення на транспорті, в галузі 

шляхового господарства і зв'язку. Стягнення, що накладаються за правопорушення на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Запобігання адміністративним 

правопорушенням на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Загальна 



характеристика та види правопорушень, що посягають на власність. Суб'єкти правопорушень, 

що посягають на власність. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, 

що посягають на власність. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, 

що посягають на власність. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на 

власність.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 5. Адміністративні правопорушення у сфері громадської безпеки, 

охорони порядку і порядку управління. 

Загальна характеристика та види правопорушень. Суб'єкти правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Особи, які мають право розглядати 

справи про правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Загальна характеристика та види правопорушень 

що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які мають право складати 

протоколи за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які 

мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 6. Суб’єкти розгляду справ про адміністративні проступки 

(правопорушення). 

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки. 

Повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ 

про адміністративні проступки. Повноваження, адміністративних комісій щодо розгляду 

справ про адміністративні проступки. Повноваження місцевих судів (суддів) щодо розгляду 

справ про адміністративні проступки. Органи внутрішніх справ як суб’єкти юрисдикції.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 7. Адміністративні провадження в справах про адміністративні 

проступки (правопорушення). 

Поняття провадження у справах про адміністративні проступки. Правове 

регулювання провадження у справах про адміністративні проступки. Завдання провадження 

та його принципи. 

Стадії провадження у справах про адміністративні проступки. Учасники провадження у 

справах про адміністративні проступки. Заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні проступки. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 

Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративні правопорушення. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 8. Виконання постанов про накладання адміністративних 

стягнень. 

Юридичні властивості постанов про накладання адміністративних стягнень. 

Провадження по виконанню постанови про винесення попередження. Провадження по 

виконанню постанови про накладання штрафу. Провадження по виконанню постанови про 

сплатне вилучення предмета. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію 

предмета. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права. 

Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робот. Провадження по 

виконанню постанови про застосування адміністративного арешту. Державна виконавча 

служба та її функції. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Структура дисципліни 

 

 

 

  

 

 

 

Курс 3  Семестр 6 

Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього 

годин  2/ 60  
 

 

 
Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітка 

 

Лек- 

ції 

(Л) 

Семін. 

зан. 

(СЗ) 

Пр., 

лаб. 

зан. 
(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд-ко

нс. 

роб. 
(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 
(СРС

) 

Форма 

Контролю 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Теоретично-правові положення адміністративної відповідальності 

1. Поняття адміністративної 
відповідальності. 

2    2   

2. Склад адміністративного 

проступку (правопорушення). 
2 2   4   

3. Сутність адміністративної 
відповідальності. Адміністративні 

стягнення. 

2 2   4   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:  Адміністративні правопорушення та адміністративні провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 

4. Адміністративні 

правопорушення на транспорті, 

в галузі шляхового 

господарства, зв’язку і які 

посягають на власність. 

4 2   4   

5.  Адміністративні 

правопорушення у сфері 

громадської безпеки, охорони 

порядку і порядку управління 

 

2 2   4   

6.  Суб’єкти розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення. 

4    4   

7. Адміністративні провадження в 

справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

2 

 

2 
 

 

 

 

 
4   

8. Виконавче провадження про 

накладання адміністративних 

стягнень. 

  
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

4   

  20 10   30   

 ВСЬОГО 60год.  

 Форма контролю Залік  

 



5.ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУЗ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

 

1. Предмет завдання та система курсу Адміністративна відповідальність. 

2. Чинне законодавство України, що передбачає адміністративно-правові засоби боротьби з 

корупцією та корупційними діяннями.  

3. Предмет правового регулювання адміністративно-деліктного права. 

4. Характеристика сучасного адміністративно-деліктного законодавства України. 

5. Структура адміністративно-деліктного права України. 

6. Нормативно-правові основи регулювання адміністративно-деліктних відносин. 

7. Склад адміністративного проступку. 

8. Методологія адміністративно-деліктного права.  

9. Відокремлення адміністративних проступків від злочинів і дисциплінарних проступків.  

10. Вчинення адміністративного проступку умисно та з необережності. 

11. Сучасні погляди щодо визначення змісту адміністративно-деліктної кваліфікації. 

12. Генезис адміністративного проступку. 

13. Проблеми законодавчого визначення кваліфікації адміністративних проступків. 

14. Критерії поділу адміністративних проступків на види та напрямки їх законодавчого 

впровадження.  

15. Місце адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу. 

16. Сучасні напрямки розуміння змісту адміністративної відповідальності.  

17. Проблеми законодавчого забезпечення адміністративної відповідальності. 

18. Напрямки реформування адміністративної відповідальності. 

19. Поняття та мета адміністративного стягнення.  

20. Сутність поділу адміністративні стягнення на основні і додаткові. 

21. Загальні правила накладення стягнення за адміністративний проступок. 

22. Особливості порядку накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних проступків. 

23. Порядок відшкодування заподіяної адміністративним проступком шкоди. 

24. Система адміністративних стягнень. 

25. Видворення іноземців як вид адміністративного стягнення: зміст та порядок його 

застосування.  

26. Адміністративно-деліктний процес: сутність поняття. 

27. Суб’єкти та учасники адміністративно-деліктного процесу. 

28. Особи, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку.  

29. Поняття, завдання та стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

30. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

31. Поняття та зміст основних процесуальних документів адміністративно-деліктного процесу. 

32. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

33. Порядок відшкодування шкоди, завданої особі незаконним застосуванням адміністративних 

стягнень. 

34. Характеристика стадії розгляду справи та винесення по ній рішення. 

35. Стягнення, які накладаються за правопорушення, посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку.  

36. Профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку. 

37. Юридична характеристика адміністративних  проступків, що посягають на право власності. 

38. Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

39. Критерії відмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у 

сфері незаконного обігу наркотиків. 

40. Особливості застосування адміністративних стягнень за  вчинення правопорушень, що 

посягають на право власності. 
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