
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адміністративна відповідальність 
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про 

викладача. 

Сірко Вікторія Сергіївна – кандидат юридичних наук., 

доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Автор 

більше 40 наукових праць. Досвід роботи 4 роки. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування 

( adminstrative and legal status of a volunteer organization ). 

Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: Адміністративне право, 

проблеми розвитку адміністративного права. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса , пров. 

Сабанський , 4 каб 230, електронна адреса 

sirkovika@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на другому році 

навчання. Пов’язана з навчальними дисциплінами : 

адміністративне право та адміністративний процес 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

4 

 

 

120     120 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Інститут адміністративної відповідальності займає 

особливе місце в системі юридичної відповідальності 

України, оскільки щорічно в нашій країні притягуються 

до адміністративної відповідальності мільйони осіб. 

Адміністративна відповідальність є найпоширенішим 

видом юридичної відповідальності в Україні. 

 

Як навчальна дисципліна адміністративна 

відповідальність являє собою систему знань, опанування 

яких є невід’ємною складовою професійної підготовки 

осіб, які здобувають юридичну освіту. Ця навчальна 

дисципліна допомагає здобувачам вищої освіти краще 

засвоїти питання адміністративної відповідальності, що 

мають велике практичне значення. 

 

Дисципліна «Адміністративна відповідальність», що 



 

 

вивчається в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ, передбачає вивчення комплексу 

теоретичних положень щодо кваліфікації 

адміністративних правопорушень та відпрацювання 

навиків їх застосування. 

 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з: 

 теоретичними основами та категоріальним апаратом 

юридичного поняття «адміністративна 

відповідальність»; 

 поняттям та ознаками адміністративного 

правопорушення, визначення складу 

адміністративного правопорушення, його відмінності 

від дисциплінарного правопорушення; 

 поняттям та видами адміністративних стягнень; 

 правилами накладення адміністративних стягнень; 

 адміністративною відповідальністю за окремі види 

правопорушень. 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Адміністративна відповідальність» має 

безпосередній зв’язок з: 

 адміністративним правом; 

 кримінальним правом; 

 цивільним правом; 

 екологічним правом; 

 митним правом; 

 транспортним правом; 

 адміністративним процесом; 

 кримінальним процесом; 

 цивільним процесом; 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який  

поділяється на динаміку та статику, метод формування 

пізнавальних інтересів, метод контролю та 

самоконтролю у процесі навчання. 

 11.Форми контролю. Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  



 

 

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13.Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни  

знати:  
- поняття, правову базу та особливості 

адміністративної відповідальності, порядок її 

застосування, види адміністративних стягнень та 

порядок їх виконання; 

- положення КУпАП, Законів України, що 

передбачають адміністративну відповідальність, 

відповідні розділи та глави навчально-методичних 

посібників. 

вміти:  
- користуватися КУпАП; 

- правильно тлумачити та використовувати відповідні 

статті; 

- вирішувати практичні задачі; 

 

14. Основні 
1. Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 



 

 

інформаційні джерела http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата 

звернення: 03.11.2020).  

2. Кодекс адміністративного судочинства 

України : Закон України від  06.06.2005 р. №  2747-IV. 

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

звернення: 03.11.2020).  

3. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 

№ 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 

(дата звернення 02.11.2020). 

4. Лісовий кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 21. 01. 1994 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. – Назва з 

екрану. 

5. Митний кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 13. 03. 2012 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. – Назва з 

екрану. 

6. Повітряний кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 19. 05. 2011 р. 

URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3393-17. – Назва 

з екрану. 

7. Про запобігання корупції [Електронний 

ресурс] : закон України від 14. 10. 2014 р. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. – Назва 

з екрану. 

8. Про затвердження Інструкції з оформлення 

поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, 

затверджена Наказом МВС України від 13.01.2020 № 13 

(із змінами і доповненнями від 27.05.2020р.) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0113-20 

... 
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