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ВСТУП 

 

Даний навчальний спецкурс передбачає детальне ознайомлення студентів з 

таким поширеним видом юридичної відповідальності як адміністративна 

відповідальність. Предметом навчальної дисципліни «Адміністративна 

відповідальність» є інститут адміністративної відповідальності, а також практика 

реалізації норм, які його утворюють.   

Поняття адміністративної відповідальності, її змісту і обсягу на сьогодні 

залишаються одними з найбільш суперечливих питань української адміністративно-

правової науки. Активність дискусій щодо названої правової категорії обумовлена: 

по-перше, широтою застосування терміна «адміністративна відповідальність» у 

юридично-науковій, правозастосовчій, загальноосвітній сферах і на побутовому рівні,  

по-друге, двоїстою позицією законодавця, який використовує цей термін у 

численних нормативних актах, але не дає його визначення. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана навчальна дисципліна має надзвичайно 

велике значення для підготовки фахівців юридичних спеціальностей, оскільки надає 

необхідні правові основи, без яких неможливе повноцінне засвоєння знань 

правового механізму використання норм адміністративного законодавства.  

Матеріал курсу «Адміністративна відповідальність» базується на теоретичних 

знаннях отриманих під час вивчення таких навчальних дисциплін, як Теорія 

держави і права та Адміністративне право. 

Адміністративна відповідальність є невід’ємним атрибутом публічного 

адміністрування і застосовується переважно за результатами здійснення публічного 

контролю у самих різноманітних сферах. Крім того, часто нормативна конструкція 

адміністративної відповідальності використовується для забезпечення законності в 

інших сферах, наприклад у сфері трудових або приватно-правових відносин, 

особливо при взаємодії суб’єктів приватного права з публічними.  

Інститут адміністративної відповідальності, який є частиною системи 

адміністративного права тісно взаємодіє з адміністративним правом, трудовим 

правом, корпоративним, фінансовим та іншими галузями права.  

За природою правового походження, як комплексна галузь національного права 

України, інформаційне право має як приватноправову і публічно-правову природу. 

Тобто, норми інформаційного права формуються як на публічному (державному), 

так і на приватному рівнях регулювання суспільних відносин. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення адміністративної відповідальності. 

2. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності та виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень. 

3. Характеристика адміністративної відповідальності окремих суб’єктів 

адміністративно-правових відносин. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу «Адміністративна відповідальність» є систематизоване 

вивчення основ функціонування інституту адміністративної відповідальності  в 

рамках механізму правового регулювання і захисту різноманітних відносин за 

допомогою адміністративно-примусових заходів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 



 4 

- формування у студентів знань теоретичних основ адміністративної 

відповідальності; 

- формування у студентів уміння практичного використання норм інституту 

адміністративної відповідальності на практиці.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти у результаті 

вивчення дисципліни повинні: 

знати:  

- сутність адміністративної відповідальності; 

- нормативну конструкцію адміністративної відповідальності; 

- підстави адміністративної відповідальності; 

- загальні засади, принципи та порядок провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; 

- види адміністративних стягнень та їх зміст; 

- засоби забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення та порядок їх застосування. 

вміти: 

- відрізняти адміністративну відповідальність від інших видів юридичної 

відповідальності; 

- відрізняти адміністративні правопорушення від злочинів та інших деліктів; 

- здійснювати юридичну кваліфікацію адміністративних правопорушень; 

- використовувати надані законодавством можливості для захисту своїх прав 

під час провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Загальні положення адміністративної відповідальності. 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СЕРЕД 

ВІДНОСИН, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА. 

Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

Ознаки та підстави адміністративної відповідальності. 

Порівняльний аналіз адміністративної відповідальності з іншими видами 

юридичної відповідальності. Співвідношення адміністративного проступку і 

кримінального правопорушення. Співвідношення адміністративного і 

дисциплінарного проступку. 

Відносини адміністративної відповідальності серед відносин, які регулює 

предмет адміністративного права.  

Характеристика адміністративної відповідальності як адміністративно-

правового інституту. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ФУНКЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Історія становлення (генезис) адміністративної відповідальності. Порівняльний 

аналіз історії становлення адміністративного права та історії адміністративної 

відповідальності. 

Законодавство про адміністративну відповідальність.  

Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

КУпАП як основне джерело для застосування адміністративної відповідальності.  

Законодавство України про адміністративні правопорушення. Характеристика 

інших актів законодавства щодо адміністративних правопорушень. Завдання 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Взаємодія Кодексу України про адміністративні правопорушення з іншими 

актами законодавства, що регулюють адміністративну відповідальність. 

Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких 

передбачається адміністративна відповідальність.  

Функції адміністративної відповідальності: поняття та види. 

 

ТЕМА 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ОЗНАКИ, ВИДИ, 

СКЛАД. 

Визначення адміністративного проступку в законодавстві. Апостеріорні і 

апріорні ознаки адміністративного проступку. Суспільна небезпечність і 

шкідливість адміністративного проступку.  

Поняття складу адміністративного проступку. Види складів адміністративного 

проступку. Система ознак складу. Об'єкт адміністративного проступку. Об'єктивна 

сторона адміністративного проступку. Суб'єкт адміністративного проступку. 
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Суб'єктивна сторона адміністративного проступку. Вчинення адміністративного 

правопорушення умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з 

необережності. Види адміністративних правопорушень. Запобігання 

адміністративним правопорушенням. Принципи адміністративної відповідальності 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ. 

Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. 

Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення.  

Попередження. Штраф. Оплатне 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. Громадські, суспільно-корисні роботи, 

штрафні бали. Адміністративний арешт. Видворення іноземців. 

Застосування до неповнолітніх заходів впливу. Застосування до неповнолітніх 

загальних підстав адміністративної відповідальності. 

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. 

 

ТЕМА 5. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ. 

Поняття та завдання провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Принципи адміністративно-деліктного провадження. 

Звичайне і спрощене провадження.  

Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне 

правопорушення.  

Суб'єкти адміністративно-деліктного провадження. 

Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.  

Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які мають 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Надіслання 

протоколу. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається. Місце протоколу про адміністративне правопорушення у системі 

процесуальних документів адміністративно-деліктного провадження. 

Зміст постанови у справі про адміністративне правопорушення. Види постанов 

у справі про адміністративне правопорушення. Оголошення постанови у справі про 

адміністративне правопорушення і вручення копії постанови. Доведення постанови 
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про накладення адміністративного стягнення до відома громадськості. Місце 

постанови у системі процесуальних документів адміністративно-деліктного 

провадження. 

Поняття стадії адміністративно-деліктного провадження.  

Порушення справи. Адміністративне розслідування. Докази і доказування у 

справі про адміністративне правопорушення. Види доказів. Оцінка доказів.  

Розгляд справи. Суб'єкти, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення. Підготовка справи до розгляду.  

Прийняття рішення. Винесення постанови. Види постанов.  

Перегляд постанови. Оскарження постанови. Перегляд постанови 

вищестоящим керівником.  

Виконання постанови. Звернення постанови до виконання. Безпосереднє 

виконання постанови. Особливості виконання постанов про накладення окремих 

адміністративних стягнень. 

 

Модуль 2. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності 

фізичних та юридичних осіб 

 

ТЕМА 6. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Загальна характеристика та види правопорушень у галузі охорони праці і 

здоров'я населення. Види складів правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я 

населення (основні і кваліфіковані; матеріальні і формальні; особисті і посадові; 

однозначні і альтернативні; описові і бланкетні). Характеристика конкретних 

складів правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення щодо суб'єкта, 

суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.  

Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на власність. 

Види складів правопорушень, що посягають на масність (основні і кваліфіковані; 

матеріальні і формальні; особисті і посадові; однозначні і альтернативні; описові і 

бланкетні). Характеристика конкретних складів правопорушень, що посягають на 

власність щодо суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.  

Загальна характеристика та види правопорушень у галузі охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Види 

складів правопорушень у галузі охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони пам'яток історії та культури.  

Загальна характеристика та  види  правопорушень у промисловості, будівництві 

та в галузі використання електричної і теплової енергії.  

Загальна характеристика та види правопорушень у сільському господарстві, а 

також порушень ветеринарно-санітарних правил.  

Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті, в галузі 

шляхового господарства і зв'язку. Характеристика конкретних складів 

правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку щодо 

суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.  

Загальна характеристика та види правопорушень у галузі житлових прав 

громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою.  
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Загальна характеристика та види правопорушень у галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької 

діяльності.  

Загальна характеристика та види правопорушень у галузі стандартизації, якості 

продукції, метрології та сертифікації.  

Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку.  

Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління.  

Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.  

 

ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ 

Умови та проблеми притягнення юридичних осіб до адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративна відповідальність юридичних осіб у фінансовій сфері.  

Адміністративна відповідальність юридичних осіб у податковій сфері. Межі 

адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового 

законодавства.  

Адміністративно-господарські санкції, які застосовують до юридичних осіб: 

поняття та види, правові акти регулювання. 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702 18 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3099-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/783-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2728-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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38. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9. Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. 2004. № 11. С. 20. 

39. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та 

вилучення: Постанова КМУ від 07.05.2014 № 152 URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-%D0%BF 

40. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах 

масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 

348. ОВУ. 1997. № 16. Ст. 86-89. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF 

41. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення : Наказ Мін'юсту України від 19.12.2011 № 3539/5 . URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1465-11 

42. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15 

43. Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції 

МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху : Наказ МВС України від 26.02.2009 № 77 . URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0374-09  

44. Про затвердження Положення про військові комісаріати : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2013 № 389 URL:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF 

45. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну 

інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. N 

294. URL: http://www.dabi.gov.ua/index.php/pro-dabi/polozhennya-pro-dabi-ukrajini 

46. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких 

застосовано положення Закону України «Про очищення влади» : Наказ МЮ України 

від 16.10.2014 № 1704/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14 

47. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF 

48. Про Митний тариф України : Закон України від 19.09.2013. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18 

49. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

50. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14 

51. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.2009. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

52. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/876 18 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1465-11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF
http://www.dabi.gov.ua/index.php/pro-dabi/polozhennya-pro-dabi-ukrajini
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/876-18
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53. Про національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580 19 

54. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон від 18.02.1992 URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

55. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова 

Кабінету Міністрів України;, Схема від 10.09.2014 № 442. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF 

56. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон 

від 24.01.1995.  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80 

57. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів: Закон України від 2.06.2016. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

58. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. ВВР. 1994. № 5. 

Ст. 21. 

59. Про санкції : Закон України від 14.08.2014 № 1644 VII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1644 18 

60. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року  

№ 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання :  тестові завдання;  письмові 

контрольні роботи; самостійні роботи; експрес-опитування; відкриті тести по 

термінах (термінологічний диктант), схематичні завдання, практичні завдання тощо. 
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