
Адміністративна відповідальність 
 Мета курсу – оволодіння поняттям та змістом адміністративної 

відповідальності, ознайомлення з видами адміністративних стягнень та 

основними правилами їх застосування, з системою органів та посадових осіб, 

уповноважених їх накладати, з джерелами адміністративно-деліктних норм. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Адміністративна відповідальність» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: Адміністративне право та 

процес, Судові та правоохоронні органи, Кримінальне право (загальна частина), 

Кримінальне право (особлива частина). 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати: поняття, зміст і основні ознаки адміністративної відповідальності; 

положення нормативно-правових джерел, які регулюють відносини 

адміністративної відповідальності; систему адміністративних стягнень та 

особливості їх накладення; адміністративно-юрисдикційну діяльність 

державних органів управління та їх посадових осіб; джерела доказів в 

провадженнях по справах про адміністративні правопорушення; 
вміти: використовувати позитивний зарубіжний досвід щодо 

законодавчого конструювання адміністративно-правових норм; орієнтуватися в 

системі національного законодавства, що регулює адміністративну 

відповідальність; виявляти і критично оцінювати тенденції розвитку 

адміністративного законодавства; застосовувати правові норми, що регулюють 

відносини, які виникли при вчиненні окремо визначених законодавством 

правопорушень; виконання комплексних наукових досліджень у галузі 

професійної освіти на основі цілісного системного наукового світогляду; 
володіти: навичками застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення; знаннями про систему органів та посадових 

осіб, уповноважених застосовувати адміністративну відповідальність, та їх 

компетенцію; основними поняттями та категоріями адміністративно-деліктної 

теорії; вільним і компетентним спілкуванням в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю щодо актуальних проблем 

адміністративної відповідальності. 
Змістове наповнення дисципліни: 
Загальні положення адміністративної відповідальності. Поняття та 

ознаки адміністративної відповідальності. Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність державних органів управління та їх посадових осіб. 
Адміністративні правопорушення та адміністративні провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне 

правопорушення. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Протокол про адміністративне правопорушення. Джерела доказів в 

провадженнях по справах про адміністративні правопорушення. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т.ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


