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В С Т У П  
 

Адміністративна відповідальність є одним з інститутів 
адміністративного права та різновидом адміністративного при-
мусу. Основна мета навчальної дисципліни – надання знань 
щодо правового забезпечення реалізації прав, свобод та інте-
ресів громадян у відносинах з адміністративно-
юрисдикційними органами та судами, опанування студентам 
головних положень теорії адміністративного права, Конституції 
України, законів та інших нормативно-правових актів, реаліза-
ція теоретичних знань на практиці. Досягти зазначеної мети 
можна шляхом поглибленого засвоєння положень чинного за-
конодавства та розширення теоретичних знань про адміністра-
тивну відповідальність. Вивчення навчальної дисципліни є не-
від’ємною складовою професійної підготовки осіб, які здобу-
вають юридичну освіту.  

При викладенні дисципліни використовують різні фор-
ми навчання: установчі та оглядові лекції, самостійна робота, 
практичні заняття, індивідуальні та групові консультації.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати основні поняття щодо адміністративної відпові-

дальності, її суть та головні риси й відмінність від інших видів 
юридичної відповідальності; законодавство України про адмі-
ністративні правопорушення, його особливості та місце в сис-
темі вітчизняного законодавства; завдання Кодексу України про 
адміністративні правопорушення; методи запобігання адмініст-
ративним правопорушенням, забезпечення законності при за-
стосуванні заходів упливу за адміністративні правопорушення; 
положення чинного законодавства про відповідальність за ад-
міністративні правопорушення; поняття “адміністративне пра-
вопорушення” (проступок), його відокремлення від інших пра-
вопорушень; склад адміністративного правопорушення; обста-
вини, що виключають адміністративну відповідальність; поря-
док та підстави: передачі матеріалів про адміністративне пра-
вопорушення на розгляд громадської організації або трудового 
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колективу; звільнення від адміністративної відповідальності 
через малозначність правопорушення; види адміністративних 
стягнень; заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх; 
накладення адміністративних стягнень; покладення обов’язку 
відшкодувати заподіяну шкоду; особливості адміністративних 
правопорушень та адміністративної відповідальності у сфері 
соціально-культурного будівництва, управління економікою, 
адміністративних корупційних правопорушень, адміністратив-
них правопорушень, що посягають на громадський порядок і 
громадську безпеку, на встановлений порядок управління; про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення та ви-
конання постанов про накладення адміністративних стягнень; 

уміти використовувати отримані знання в практичній 
діяльності органів (посадових осіб), уповноважених розглядати 
справи про адміністративні правопорушення, вільно орієнтува-
тися в системі національного законодавства, що регулює адмі-
ністративну відповідальність, та діяти згідно з його вимогами і 
нормами професійної діяльності; аналізувати та коментувати 
відповідні нормативні положення, прогнозувати напрямки здій-
снення реформ у зазначеній сфері; користуватися сучасною  
науковою та спеціальною літературою, електронними джерела-
ми інформації; здійснювати пошук необхідних актів на Інтер-
нет-сайті http://portal.rada.gov.ua. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного  
університету “Юридична академія  
України імені Ярослава Мудрого” 
(протокол № 2 від 16.10.2012 р.) 

 
 
 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” 
 
1. Завдання і система законодавства про адміністра-

тивні правопорушення 
 
Законодавство України про адміністративні правопору-

шення, його особливості та місце в системі вітчизняного зако-
нодавства про інші види правової відповідальності. 

Завдання Кодексу України про адміністративні право-
порушення.  

Система законодавства про адміністративні правопору-
шення: основи законодавства про адміністративні правопору-
шення, закони про адміністративні правопорушення, Кодекс 
України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс 
України. 

Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за 
порушення яких передбачається адміністративна відповідаль-
ність. Особливості розроблення рішень та їх значення в бо- 
ротьбі з окремими адміністративними правопорушеннями. 

Запобігання адміністративним правопорушенням. За-
безпечення законності при застосуванні заходів впливу за адмі-
ністративні правопорушення. 

Чинність закону про відповідальність за адміністративні 
правопорушення. 
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2. Адміністративне правопорушення та адміністра-
тивна відповідальність 

 
Поняття “адміністративне правопорушення (просту-

пок)”, його вирізнення серед інших правопорушень. 
Адміністративне правопорушення – підстава адмініст-

ративної відповідальності. Суть адміністративної відповідаль-
ності, її основні риси та відмінність від інших видів юридичної 
відповідальності. 

Склад адміністративного правопорушення. 
Обставини, що виключають адміністративну відпові- 

дальність. 
Передача матеріалів про адміністративне правопору-

шення на розгляд  громадської організації або трудового колек-
тиву. Звільнення від адміністративної відповідальності через 
малозначність правопорушення. 

Види адміністративних стягнень. Основні й додаткові 
адміністративні стягнення. Заходи впливу, що застосовуються 
до неповнолітніх.  

Накладення адміністративних стягнень (загальні прави-
ла накладення стягнення за адміністративне правопорушення; 
обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за 
адміністративне правопорушення; накладення адміністратив-
них стягнень у разі вчинення кількох адміністративних право-
порушень; строки накладення адміністративного стягнення). 

Покладення обов’язку відшкодовувати заподіяну шкоду. 
 
 
3. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність у сфері соціально-культурного будівництва 
 
Роль та значення адміністративно-правових засобів бо-

ротьби з адміністративними правопорушеннями у сфері соці- 
ально-культурного будівництва. 

Система адміністративних правопорушень у сферах 
охорони праці і здоров’я населення, охорони культурної спад-
щини, у галузі житлово-комунального господарства та благоус-
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трою. Особливості їх складу. 
Причини та умови, які сприяють здійсненню адмініст-

ративних правопорушень у сфері соціально-культурного будів-
ництва. Підвідомчість справ про вищезазначені правопорушен-
ня. Адміністративна відповідальність за їх здійснення. 

 
 
4. Адміністративні правопорушення та адміністра-

тивна відповідальність  у сфері управління економікою 
 
Роль адміністративно-правових засобів боротьби з адміні-

стративними правопорушеннями у сфері управління економікою. 
Система та особливості складів адміністративних пра-

вопорушень: що посягають на власність; у сфері охорони при-
роди, використання природних ресурсів; у промисловості, на  
будівництві, у сфері використання паливно-енергетичних ресу-
рсів; у сільському господарстві, у разі порушення ветеринарно-
санітарних правил; на транспорті; у галузі шляхового господар-
ства і зв’язку; у торгівлі, громадському харчуванні; сфері пос-
луг; галузі фінансів; підприємницькій діяльності; стандартиза-
ції, якості продукції, метрології та сертифікації.  

Підвідомчість справ про адміністративні правопору-
шення, які здійснюються у сфері управління економікою. Адмі-
ністративна відповідальність за їх вчинення. 

Причини та умови, що сприяють здійсненню адмініст-
ративних правопорушень у сфері економіки. 

 
 
5. Адміністративні корупційні правопорушення 
 
Система й особливості складів корупційних правопорушень. 
Підвідомчість справ про адміністративні корупційні пра-

вопорушення. Адміністративна відповідальність за їх вчинення. 
Причини та умови здійснення адміністративних коруп-

ційних правопорушень. 
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6. Адміністративні правопорушення, що посягають 
на громадський порядок і громадську безпеку, на встанов-
лений порядок управління, та адміністративна відповідаль-
ність за їх здійснення 

 
Поняття й суть громадського порядку та громадської 

безпеки, значення їх адміністративно-правової охорони. 
Система адміністративних правопорушень, що посягають 

на громадський порядок. Особливості їх складу. Причини та 
умови, що сприяють їх здійсненню. Підвідомчість справ про ад-
міністративні правопорушення, що посягають на громадський 
порядок. Адміністративна відповідальність за їх здійснення. 

Система адміністративних правопорушень, що посяга-
ють на громадську безпеку. Особливості їх складу. Причини та 
умови, які сприяють здійсненню вищезазначених правопору-
шень. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушен-
ня, які посягають на громадську безпеку. Адміністративна від-
повідальність за їх здійснення. 

Поняття та суть встановленого порядку управління. 
Значення адміністративно-правових засобів по забезпеченню 
його охорони. 

Система адміністративних правопорушень, що посягають 
на встановлений порядок управління. Особливості їх складу. 

Підвідомчість справ про адміністративні правопору-
шення, що посягають на встановлений порядок управління, та 
адміністративна відповідальність за їх здійснення. 

Причини та умови, які сприяють їх здійсненню. 
 
 
7. Провадження у справах про адміністративні пра-

вопорушення та виконання постанов про накладення адмі-
ністративних стягнень 

 
Система органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, розмежування їх компетенції. 
Порядок створення колегіальних органів, уповноважених роз-
глядати справи про адміністративні правопорушення, та їх пов-
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новаження. Повноваження посадових осіб, уповноважених роз-
глядати справи про адміністративні правопорушення. 

Запобігання адміністративним правопорушенням. 
Завдання та порядок провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення, його законодавчі основи та засади. 
Обставини, що виключають провадження у справі про адмініс-
тративні правопорушення. 

Порушення провадження у справі про адміністративні 
правопорушення (протокол про адміністративне правопору-
шення, його зміст; особи, які мають право складати протокол 
про адміністративне правопорушення; надіслання протоколу; 
випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення 
не складається; особи, які беруть участь у провадженні в справі 
про адміністративне правопорушення, та їх правове станови-
ще). 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення 
(місце, строки підготовки та порядок розгляду; обставини, що 
підлягають з’ясуванню при розгляді справи; докази;  протокол 
засідання колегіального органу по справі; пропозиції про усу-
нення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних 
правопорушень; передача матеріалів прокурору, органу досудо-
вого слідства або дізнання). 

Постанова по справі про адміністративне правопору-
шення (зміст, види, оголошення і вручення копії постанови). 
Заходи забезпечення провадження у справах про адміністра- 
тивні правопорушення: адміністративне затримання; особистий 
огляд і огляд речей; вилучення речей і документів; тимчасове 
вилучення посвідчення водія, тимчасове затримання транспор-
тних засобів, тимчасове вилучення ліцензійної картки на транс-
портний засіб; відсторонення осіб від керування транспортними 
засобами, річковими і маломірними судами та огляд на стан ал-
когольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо пере-
бування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції; оскарження заходів забезпечення прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення. 

Оскарження постанови по справі про адміністративне пра-
вопорушення. Порядок та строки розгляду скарги, їх наслідки. 
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Прокурорський нагляд за виконанням чинного законо-
давства при провадженні у справах про адміністративні право-
порушення. 

Обов’язковість постанови про накладення адміністрати-
вного стягнення та основні правила його виконання (звернення 
постанови до виконання; порядок її виконання; відстрочка; ви-
конання, припинення та давність виконання постанови; конт-
роль за виконанням). 

Особливості провадження по виконанню постанови про 
накладення адміністративних стягнень: попередження; штрафу; 
оплатного вилучення майна; конфіскації майна, грошей; позба-
влення спеціального права; застосування громадських, виправ-
них робіт та адміністративного арешту; відшкодування майно-
вої шкоди. 

Запобігання адміністративним правопорушенням як один 
з основних способів посилення законності в державному управ-
лінні. 

Організація та методика виявлення адміністративних 
правопорушень, вивчення їх причин та умов, що сприяють 
здійсненню цих правопорушень. Форми та методи діяльності 
державних органів, громадських об’єднань та трудових колек-
тивів, спрямовані на запобігання адміністративним правопору-
шенням. Координаційні функції місцевих органів виконавчої 
влади щодо запобігання адміністративним правопорушенням. 
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ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Т е м а  1. Адміністративне правопорушення та адмі-

ністративна відповідальність 
 

П л а н  
 
1. Поняття “адміністративне правопорушення (про-

ступок)” як підстава адміністративної відповідальності. 
2. Суть адміністративної відповідальності, її основні 

риси та відмінності від інших видів юридичної відповідальності. 
3. Склад адміністративного правопорушення. 
4. Обставини, що виключають адміністративну відпо-

відальність. 
5. Види адміністративних стягнень. Основні й додат-

кові адміністративні стягнення. Заходи впливу, що застосову-
ються до неповнолітніх. 

6. Загальні правила накладення стягнення за адмініст-
ративне правопорушення. 

 
Завдання 

 
1. Дільничий інспектор 15.06.2012 р. склав протокол 

стосовно К., яким зафіксував факт розпивання останнім спирт-
них напоїв у громадському місці. Того ж дня К. затримано в 
маршрутці, де він чіплявся до громадян та нецензурно лаявся. 
Працівник міліції склав протокол, який направлено за підвідом-
чістю.  

Дайте кваліфікацію діям К. та визначте, які примусові 
заходи можуть бути застосовані до нього ? 

 
2. До участі у проваджені в справі про дрібне хуліганст-

во як свідок був залучений Т. При розгляді справи в суді Т.  
відмовився давати пояснення, посилаючись на те, що він нічого 
не пам’ятає. Судовий розпорядник склав протокол про вчинен-
ня Т. правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-3 КУпАП. 
Суддя розглянув справу стосовно Т. і наклав на правопорушни-
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ка штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів  
громадян. 

Чи відповідає закону постанова, ухвалена суддею сто-
совно Т. ? Відповідь обґрунтуйте. 

 
 
Т е м а  2. Провадження в справах про адміністра- 

тивні правопорушення та виконання постанов про накла-
дення адміністративних стягнень 

 
П л а н  

 
1. Система органів, уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, розмежування їх компе-
тенції. 

2. Завдання та порядок провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення, його законодавчі основи та за-
сади. Обставини, що виключають провадження в справі про ад-
міністративні правопорушення. 

3. Сутність стадій провадження в справах про адмі- 
ністративні правопорушення.  

4. Заходи забезпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення. 

 
 

Завдання 
 
3. Постановою судді від 04.09.2012 р. Д. визнано вин-

ним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 
КУпАП, та накладено стягнення у виді позбавлення права керу-
вання всіма видами транспортних засобів строком на один рік. 

Факт вчинення правопорушення Д. не заперечував, однак 
вважав, що до нього застосовано жорстке стягнення. У зв’язку з 
цим правопорушник звернувся до апеляційного суду області зі 
скаргою, в якій акцентував увагу на тому, що він вперше притя-
гається до адміністративної відповідальності, щиро розкаюється 
у скоєному, а також на тому, що його діяльність пов’язана із ке-
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руванням транспортними засобами, отже, позбавлення права 
призведе до втрати ним постійної роботи. 

Окресліть порядок оскарження постанови по даній 
справі. Обміркуйте, яке рішення за результатами розгляду 
скарги може ухвалити апеляційний суд? 

 
4. Міська рада прийняла рішення “Про адміністративну 

відповідальність за порушення громадського порядку”, в якому 
встановила, що за дрібне хуліганство особа, яка вчинила право-
порушення, має бути піддана штрафу або виправним роботам 
строком до 15 діб.  

Чи законне рішення міської ради? Обґрунтуйте свою ві-
дповідь згідно з чинним законодавством. 

 
5. Стосовно М. 06.03.2012 р. був складений протокол 

про вчинення ним правопорушення, передбаченого ст. 173  
КУпАП. Начальник органу внутрішніх справ, отримавши 
05.05.2012 р. протокол, призначив справу до розгляду на 
06.05.2012 р., про що повідомив М., який у встановлений час не 
з’явився. Враховуючи те, що М. своєчасно було повідомлено 
про місце і час розгляду справи, начальник органу внутрішніх 
справ за відсутності М. ухвалив постанову про накладення на 
нього штрафу. 

Чи є підстави для скасування постанови про накладення 
на М. штрафу? Хто, за чиєю ініціативою та в якому порядку 
може переглянути постанову по даній справі? Яке рішення 
може бути ухвалено за результатами перегляду справи? 

 
6. А. 11.05.2012 р. вчинив дрібне хуліганство, за що був 

затриманий і доставлений уповноваженою особою органів внут- 
рішніх справ у міліцію з метою складання протоколу про адмі-
ністративне правопорушення. Про застосування адміністратив-
ного затримання йшлося в протоколі про правопорушення, де 
відзначалося, що А. підданий затриманню до розгляду справи 
суддею. 

Справу було розглянуто 12.05.2012 р. Суддя визнав А. 
винним у вчиненні дрібного хуліганства і з урахуванням обста-
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вин справи та особи правопорушника застосував до нього стяг-
нення у виді штрафу. 

За дорученням  А. його адвокат звернувся до адмініст-
ративного суду з позовною заявою про визнання дій, 
пов’язаних із застосуванням адміністративного затримання, та-
кими, що вчинені з порушенням закону. 

Дайте юридичний аналіз ситуації. Складіть проект по-
зовної заяви, поданої в інтересах А., та обміркуйте, яке рішен-
ня може ухвалити суд за результатами її розгляду. 

 
7. Рішенням виконавчого комітету селищної ради від 

10.02.2013 р. на Ф., якому на момент вчинення правопорушення 
виповнилося 16 років, накладено штраф за завідомо неправди-
вий виклик міліції. У протоколі засідання виконавчого комітету 
зазначено, що інтереси неповнолітнього Ф. під час розгляду 
справи представляв його батько. Останній пояснив, що його син 
дійсно 01.12.2012 р. вчинив дане правопорушення. Однак Ф. 
навчається у школі, самостійного заробітку не має, а тому він 
як батько порушника згоден сплатити штраф у розмірі, що буде 
встановлений рішенням виконавчого комітету. 

Чи законне рішення виконавчого комітету селищної ра-
ди? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні поло-
ження. 



15 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

1.  Предмет та задачі спецкурсу “ Адміністративна від-
повідальність”. 

2.  Законодавство України про адміністративні правопо-
рушення в системі законодавства України, його завдання та 
особливості. 

3.  Роль переконання, примусу та громадського впливу в 
боротьбі з адміністративними правопорушеннями. 

4.  Відображення питань адміністративної відповідаль-
ності в юридичній літературі та законодавстві. 

5.  Поняття “громадська безпека” і “громадський поря-
док, їх суть.  

6.  Склад адміністративного правопорушення (проступку). 
7.  Адміністративне правопорушення, його ознаки. 
8. Поняття “адміністративне правопорушення (просту-

пок)”, відмежування його від інших правопорушень. 
9. Суб’єкти адміністративного правопорушення. 
10. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 
11. Адміністративна відповідальність посадових осіб, 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 
дисциплінарних статутів. 

12. Адміністративна відповідальність іноземців і осіб 
без громадянства. 

13. Види адміністративних стягнень, їх суть. 
14. Попередження як вид адміністративного стягнення. 
15. Штраф як вид адміністративного стягнення. 
16. Оплатне вилучення: порядок та умови застосування. 
17. Конфіскація: умови та порядок накладення. 
18. Позбавлення спеціального права як вид адміністра-

тивного стягнення. 
19. Виправні роботи: порядок та умови застосування. 
20. Адміністративний арешт: порядок та умови його на-

кладення. 
21. Громадські роботи: порядок та умови їх застосування. 
22. Адміністративне судочинство: принципи та завдання. 
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23. Строки накладання адміністративного стягнення. 
24. Накладення адміністративних стягнень за вчинення 

кількох адміністративних правопорушень. 
25. Строк, після закінчення якого особа вважається та-

кою, що не була піддана адміністративному стягненню. 
26. Забезпечення законності при застосуванні заходів 

впливу за адміністративні правопорушення. 
27. Чинність закону про відповідальність за адміністра-

тивні правопорушення. 
28. Підстави звільнення від адміністративної відпові- 

дальності. 
29. Обставини, що виключають провадження у справі 

про адміністративні прав порушення. 
30. Система адміністративних правопорушень у галузі 

шляхового господарства і зв’язку, особливості їх складів. 
31. Система адміністративних правопорушень у галузі 

житлово-комунального господарства та благоустрою, особли-
вості їх складів. 

32. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 
33. Система адміністративних правопорушень у галузі 

житлових прав громадян, особливості їх складів. 
34. Система та особливості складів адміністративних 

правопорушень у галузі стандартизації, якості продукції, мет-
рології та сертифікації. 

35. Система адміністративних правопорушень, що пося-
гають на громадський порядок і громадську безпеку, особливо-
сті їх складів. 

36. Адміністративні корупційні правопорушення. 
37. Адміністративна відповідальність за правопорушен-

ня на транспорті. 
38. Адміністративне правопорушення, що посягає на 

встановлений порядок управління, особливості їх складів. 
39. Підвідомчість справ про адміністративні правопо-

рушення районним, районним у місті, міським чи міськрайон-
ним судам (судді). 

40. Система органів, уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, розмежування їх компетенції. 
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41. Адміністративна відповідальність за порушення, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення та встанов-
лений порядок його забезпечення. 

42. Завдання провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення, їх законодавча основа та принципи. 

43. Докази в справі про адміністративне правопорушен-
ня, їх оцінка. 

44. Порушення провадження у справі про адміністра- 
тивне правопорушення. 

45. Заходи забезпечення провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення. 

46. Протокол про адміністративне правопорушення. 
47. Адміністративне затримання як захід забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
48. Особистий огляд, огляд речей як захід забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
49. Вилучення речей і документів як захід забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
50. Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 
51. Особи, які беруть участь в провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення, їх правове становище. 
52. Постанова по справі про адміністративне правопо-

рушення. 
53. Набрання постановою судді в справі про адміністра-

тивне правопорушення законної сили та перегляд постанови. 
54. Оскарження постанови по справі про адміністратив-

ні правопорушення. 
55. Адміністративно-правові засоби боротьби з аміні- 

стративними правопорушеннями. 
56. Загальні правила виконання постанов про накладен-

ня адміністративних стягнень. 
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