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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Адміністративна відповідальність є одним з визначних інститутів 

адміністративного права, важливим засобом охорони громадського порядку, 

якому притаманні усі ознаки юридичної відповідальності. Особливість 

адміністративної відповідальності полягає в прагматичності її теоретичних 

концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена проблематикою Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Мета вивчення Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративна 

відповідальність» є засвоєння поняття та змісту цього виду правової 

відповідальності, ознайомлення з видами адміністративних стягнень та 

основними правилами їх застосування, системою органів та посадових осіб, 

уповноважених їх накладати, джерелами адміністративно-деліктних норм, а 

також характеристикою юридичних складів найбільш поширених видів 

адміністративних правопорушень. Крім того, метою викладання цієї 

дисципліни є також формування у майбутніх правників належного рівня 

правових знань, системи професійних навичок та вмінь щодо практичного 

застосування положень адміністративного законодавства в практичній 

діяльності з метою захисту прав і свобод громадян, дотримання законності та 

належного правопорядку в суспільстві. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Головні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: 

- формуванні поглибленої системи теоретичних і практичних знань 

концептуальних положень інституту адміністративної відповідальності; ознак 

юридичних складів окремих адміністративних проступків; особливостей 

накладення адміністративних стягнень; особливостей адміністративної 

відповідальності окремих категорій суб’єктів; адміністративно-

юрисдикційних повноваження органів публічної адміністрації та їх критичне 

осмислення; специфічних рис порядку здійснення проваджень у справах про 

адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення; 

- набутті вміння застосовувати Кодекс та інше законодавство України про 

адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях; 

кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення враховуючи 

міжнародний досвід; вичерпно, логічно й творчо викладати інформацію в 

усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати; 

- оволодінні інноваційними практиками, юридичною технікою тлумачення 

нормативно-правових актів і судової практики. 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративна відповідальність» 

базується на знаннях, отриманих під час опанування таких дисциплін: «Теорія 

держави та права», «Конституційне право та процес», «Адміністративне 

право», «Кримінальне право». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 
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РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

08 «Право» 
Обов'язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

6 год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

40 год. 

 

54 год. 

Вид контролю: 

залік 

Вид контролю: 

залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Тема № 1. Поняття, ознаки 

та принципи 

адміністративної 

відповідальності. 

16 2 2 6 6 12   6 6 

Тема № 2. Адміністративне 

правопорушення та його 

юридичний склад. 

20 4 4 6 6 18 2  8 8 

Тема № 3. Поняття та види 

адміністративних 

стягненнь. 

20 4 4 6 6 18 2  8 8 

Тема № 4. Підстави 

звільнення від 

адміністративної 

відповідальності. 

20 2 2 4 4 18  2 8 8 

Тема № 5. Юридична 

характеристика окремих 

видів адміністративних 

правопорушень. 

20 4 4 6 6 18 2  8 8 

Тема № 6. Система та 

характеристика суб`єктів 

адміністративно-деліктного 

провадження. 

16 2 2 6 6 18  2 8 8 

Тема № 7. Провадження в 

справах про 

адміністративні 

правопорушення. 

16 2 2 6 6 18  2 8 8 

Усього годин 120 20 20 40 40 120 6 6 54 54 

 

Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. Поняття, ознаки та принципи адміністративної відповідальності. 12 12 

2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад. 12 16 

3. Поняття та види адміністративних стягненнь. 12 16 

4. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності. 8 16 

5. Юридична характеристика окремих видів адміністративних 

правопорушень. 

12 16 

6. Система та характеристика суб`єктів адміністративно-деліктного 

провадження 

12 16 

7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 12 16 

 Разом  80 108 
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4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально) - дослідних завдань: 

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. 

2. Поняття та значення складу адміністративного правопорушення. 

3. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

4. Характерні риси адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб.  

5. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. 

6. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент складає залік у письмовій формі за заліковими 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Кількість максимальних рейтингових 

балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю та, у разі достатньої кількості з поточним контролем, 

ставиться оцінка. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 
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- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти залік автоматично у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 

балів. 

Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (зокрема, 

з використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

Змістовий модуль 

Модульний контроль 
Підсумковий рейтинг 

60 40 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку: 

1. Поняття, ознаки та особливості адміністративної відповідальності. 

2. Принципи адміністративної відповідальності. 

3. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. 

4. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. 

5. Поняття адміністративного правопорушення (проступку) та його загально-правові ознаки. 

6. Поняття юридичного складу адміністративного проступку та його елементи. 

7. Об’єкт адміністративного проступку. 

8. Об’єктивна сторона адміністративного проступку. 

9. Суб’єкт адміністративного проступку. 

10. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку та її ознаки. 

11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності. 

12. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. 

13. Поняття, сутність і мета адміністративних стягнень. 

14. Попередження як вид адміністративного стягнення. 

15. Штраф як вид адміністративного стягнення. 

16.  Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення, як вид адміністративного стягнення. 

17. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення, як вид адміністративного стягнення. 

18. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю як вид адміністративного стягнення. 

19. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення. 

20. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення. 

21. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення. 

22. Арешт з утриманням на гауптвахті як вид адміністративного стягнення. 

23. Основні та додаткові адміністративні стягнення. 

24. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

25. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. 

26. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

27. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

28. Строки давності накладення адміністративних стягнень. 

29. Поняття та загальна характеристика спеціальних суб’єктів та їх види. 

30. Крайня необхідність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність. 

31. Необхідна оборона як обставина, що виключає адміністративну відповідальність. 

32. Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність. 

33. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку. 

34. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на власність. 

35. Юридична характеристика адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров'я 

населення. 

36. Юридична характеристика адміністративних правопорушень на транспорті. 

37. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

38. Система адміністративних стягнень, які застосовуються до військовослужбовців. 

39. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений 

порядок управління. 

40. Загальна характеристика суб`єктів адміністративно-деліктного провадження. 

41. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 
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42. Повноваження адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки. 

43. Повноваження органів Національної поліції щодо розгляду справ про адміністративні 

проступки. 

44. Поняття та види підвідомчості справ про аміністративні правопорушення. 

45. Види та зміст постанови в справі про адміністративне правопорушення. 

46. Поняття провадження в справах про адміністративні проступки. 

47. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 

48. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки. 

49. Оскарження постанови по справі про адміністративні правопорушення. 

50. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

 

11. Рекомендована література: 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

4. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. №5203-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

6. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

7. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

 

Основна література: 

1. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки. Київ: 

Центр учбової літератури. 2019. 152 с. 

2. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Г. Д. Пастух та 

ін. К.: Юрінком Інтер, 2016. 568 с. 

3. Адміністративне право України. Повнии ̆курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. 

Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с. 

4. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах): навчальний посібник / М. М. 

Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. Суми: Сумський державний університет, 2019. 108 с. 

5. Смокович М. І., Бевзенко В. М. Адміністративний процес України: теорія, практика: Підручник. 

Заг. ред. д. ю. н., проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Київ: ВД «Дакор», 2020. 

1346 с. 

 

Додаткова література: 

1. Константий О. В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб'єктивних прав, свобод і 

законних інтересів: монографія. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. К.: Істина, 2015. 544 с. 

2. Колпаков В., Гордеев В. Теорія адміністративного проступку: монографія. Харків: Харків 

юридичний», 2016. 344 с. 

3. Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про адміністративне 

правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації): монографія / В. Б. Русанова; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Х.: Право, 2016. 148 с. 
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1. https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України. 

2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний веб-портал Верховної Ради України. 

3. https://www.kmu.gov.ua/ - офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. 

4. https://mvs.gov.ua/uk – офіційний портал Міністерства внутрішніх справ України. 

5. https://www.gp.gov.ua/ua/index.html – офіс Генерального прокурора. 

6. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. 

7. https://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень. 

8. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

9. https://nlu.org.ua/ – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 
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