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1. Анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові відносини, які охоплюються 

самостійною галуззю системи права України – адміністративним правом, пов’язані з 

притягненням до адміністративної відповідальностіїх тлумачення та механізм реалізації. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 

Основним джерелами цієї галузі виступають: Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Митний кодекс України, Податковий кодекс України інші Закони 

України та підзаконні нормативно-правові акти. 

Дисципліна «Адміністративна відповідальність» має надзвичайно великезначення 

для підготовки фахівців з юридичних спеціальностей, оскільки надаєнеобхідні правові 

основи, без яких неможливе повноцінне засвоєння багатьохзнань в галузі 

адміністративно-правової діяльності органів державної владищодо притягнення до 

адміністративної відповідальності, в тому числі й тих, щомають пріоритетне значення у 

підготовці фахівців в галузі права. Зокрема, цезнання у сфері принципів та функцій 

адміністративної відповідальності,порядку накладення та видів адміністративних 

стягнень, здійсненняпровадження у справах про адміністративні правопорушення, тощо. 

Тому дужеважливо допомогти студентам-правознавцям систематизувати 

основнізагальнотеоретичні правові знання та положення нормативно-правових актів. 

2. Мета та цілі курсу 

Метоювивчення навчальної дисципліни «Адміністративне відповідальність» є 

формування у студентів адміністративно-правового світогляду та мислення, закріплення 

необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних практичних завдань щодо 

захисту прав фізичних та юридичних осіб і правопорядку. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Адміністративна відповідальність» є 

набуття студентами знань щодо правового регулювання відносин з притягнення до 

адміністративної відповідальності, набуття навичок щодо самостійного розв’язання 

практичних завдань, правильного застосування норм адміністративного законодавства. 

3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні:  

Знати: 

- Базові поняття інституту адміністративної відповідальності; 

- Сучасні тенденції розвитку деліктних відносин; 

- Організаційно-правові засади діяльності органів державної влади та управління 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності; 

- Систему джерел інституту адміністративної відповідальності; 

- Поняття, зміст, форми і методи здійснення провадження про адміністративні 

правопорушення. 

Вміти: 

- Знаходити необхідну адміністративно-деліктну інформацію; 

- Користуватися першоджерелами та тлумачити адміністративно-правові норми; 

- Аналізувати нормативно-правові акти з адміністративної відповідальності; 

- Правильно і доцільно застосовувати нормативно-правову базу на практиці 

- Кваліфікувати адміністративні правопорушення . 

4. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

семінарські заняття / практичні  10 

самостійна робота 80 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний/ 

Вибірковий 



4 081 Право 2 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Кількість годин 

Лекції заняття Сам. 

Роб. 

Модуль І. Теоретично - правові основи адміністративної відповідальності 

Тема№1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. 

Місце юридичної відповідальності серед інших видів 

юридичної відповідальності та серед відносин, які є предметом 

вивчення адміністративного права.  

4 - 6 

Тема №2.Історія становлення , джерела та функції 

адміністративної відповідальності. 

4 - 6 

Тема №3. Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, 

види. 

4 2 6 

Тема №4. Поняття, види та порядок накладення 

адміністративних стягнень. 

4 2 6 

Тема №5. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

4 2 6 

Модуль ІІ Особливості відповідальності фізичних та юридичних осіб 

 

Тема №6. Адміністративна відповідальність фізичних осіб. 5 2 6 

Тема №7. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 5 2 8 

Заг. 30 10 80 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань 

за темами, винесеними на самостійне опрацювання . 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття курсу.  
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