
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Адміністративні  правопорушення  та
відповідальність  

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Рєзнік Олег Миколайович

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни

_  тижнів  протягом  1-го  семестру,  _  тижнів
протягом  2-го  семестру,  _  тижнів  протягом
3-го  семестру,  _  тижнів  протягом  4-го
семестру

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  _
кредитів  ЄКТС,  _  годин,  з  яких  _

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова  навчальна  дисципліна  для  всіх
освітніх  програм  спеціальності  081  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
вивчення  студентами  принципів  і  положень  правового  регулювання  адміністративної
відповідальності,  засвоєнні  правових  засад  проваджень  у  справах  про  адміністративні
правопорушення.

4. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Поняття адміністративного правопорушення (проступку)
 

Визначення  адміністративного  проступку  в  законодавстві.  Історія  поняття
«адміністративний  проступок»  та  його  співвідношення  з  поняттям  «адміністративне
правопорушення».  Апостеріорні  і  апріорні  ознаки  адміністративного  проступку.
Суспільна  небезпечність  і  шкідливість  адміністративного  проступку.  Співвідношення
адміністративного  проступку  і  злочину.  Співвідношення  адміністративного  і
дисциплінарного  проступку.



Тема 2 Склад адміністративного проступку (правопорушення)
 

Поняття  складу  адміністративного  проступку.  Об’єкт  адміністративного  проступку.
Об’єктивна  сторона  адміністративного  проступку.  Суб’єктивна  сторона
адміністративного  проступку.  Суб’єкт  адміністративного  проступку.

Тема 3 Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення.
 

Поняття  і  зміст  (сутність)  адміністративно-правової  відповідальності.  Підстави
адміністративної відповідальності.  Система адміністративних стягнень. Обставини, що
пом'якшують та обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення

Тема  4  Адміністративні  провадження  в  справах  про  адміністративні  проступки
(правопорушення)
 

Поняття  провадження  у  справах  про  адміністративні  правопорушення.  Правове
регулювання  провадження  у  справах  про  адміністративні  проступки.  Завдання
провадження  та  його  принципи.  Стадії  провадження  у  справах  про  адміністративні
проступки. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки.

Тема 5 Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 

Справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні
правопорушення. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
та  обставини,  що  виключають  провадження  в  справі  про  адміністративне
правопорушення.  Складення  протоколу  про  адміністративне  правопорушення.

Тема 6 Провадження в справах про адміністративні правопорушення
 

Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення та обставини, що
виключають  провадження  в  справі  про  адміністративне  правопорушення.  Складення
протоколу про адміністративне правопорушення.

Тема 7 Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення
 

Адміністративне  затримання.  Органи  (посадові  особи),  правомочні  здійснювати
адміністративне  затримання.  Особистий  огляд  і  огляд  речей  Вилучення  речей  і
документів.  Тимчасове  вилучення  посвідчення  водія.

Тема 8 Розгляд справ про адміністративне правопорушення.
 

Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Тема 9 Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
 

Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення. Перегляд
постанови  по  справі  про  адміністративне  правопорушення  у  разі  встановлення
міжнародною  судовою  установою,  юрисдикція  якої  визнана  Україною,  порушення
Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Тема 10 Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
 

Порушення права державної власності на надра. Порушення права державної власності на
води. Порушення права державної власності на ліси. Дрібне викрадення чужого майна.
Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.



5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Знати  основні  теоретичні  положення  інституту  адміністративної
відповідальності  за  правопорушення.

РН2
Інтерпретувати  зміст  правових норм національного  законодавства,  за  які
передбачена  адміністративна  відповідальність  у  разі  вчинення
правопорушень.

РН3 Правильно визначати склад адміністративного правопорушення.

РН4 Уміти  кваліфікувати  адміністративні  правопорушення,  за  які  настає
адміністративна  відповідальність.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Поняття адміністративного правопорушення (проступку)

Лк1 "Поняття адміністративного правопорушення (проступку)." (денна)
 

Визначення  адміністративного  проступку  в  законодавстві.  Історія  поняття
«адміністративний  проступок»  та  його  співвідношення  з  поняттям  «адміністративне
правопорушення».  Апостеріорні  і  апріорні  ознаки  адміністративного  проступку.
Суспільна  небезпечність  і  шкідливість  адміністративного  проступку.  Співвідношення
адміністративного  проступку  і  злочину.  Співвідношення  адміністративного  і
дисциплінарного  проступку.

Пр1 "Поняття адміністративного правопорушення (проступку)" (денна)
 

Поняття  «адміністративний  проступок»  та  його  співвідношення  з  поняттям
«адміністративне  правопорушення».  Ознаки  адміністративного  проступку.

Тема 2. Склад адміністративного проступку (правопорушення)

Лк2 "Склад адміністративного проступку (правопорушення)" (денна)
 

Поняття  складу  адміністративного  проступку.  Об’єкт  адміністративного  проступку.
Об’єктивна  сторона  адміністративного  проступку.  Суб’єктивна  сторона
адміністративного  проступку.  Суб’єкт  адміністративного  проступку.

Пр2 "Склад адміністративного проступку (правопорушення)" (денна)
 

Визначення  поняття  «склад  адміністративного  проступку».  Склад  адміністративного
проступку.

Тема 3. Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення.

Лк3 "Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення." (денна)
 

Поняття  і  зміст  (сутність)  адміністративно-правової  відповідальності.  Підстави
адміністративної  відповідальності.



Лк4 "Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення." (денна)
 

Система  адміністративних  стягнень.  Обставини,  що  пом'якшують  та  обтяжують
відповідальність  за  адміністративне  правопорушення.

Пр3 "Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення" (денна)
 

Система  адміністративних  стягнень.  Пом’якшуючі  та  обтяжуючі  обставини
відповідальність  за  адміністративне  правопорушення.

Пр4 "Сутність адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення." (денна)
 

Система  адміністративних  стягнень.  Пом’якшуючі  та  обтяжуючі  обставини
відповідальність  за  адміністративне  правопорушення.

Тема 4.  Адміністративні  провадження в  справах  про  адміністративні  проступки
(правопорушення)

Лк5  "Адміністративні  провадження  в  справах  про  адміністративні  проступки
(правопорушення)."  (денна)
 

Поняття  провадження  у  справах  про  адміністративні  правопорушення.  Правове
регулювання  провадження  у  справах  про  адміністративні  проступки.  Завдання
провадження  та  його  принципи.  Стадії  провадження  у  справах  про  адміністративні
проступки. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки.

Пр5  "Адміністративні  провадження  в  справах  про  адміністративні  проступки
(правопорушення)."  (денна)
 

Провадження  у  справах  про  адміністративні  правопорушення:  поняття,  його  правове
регулювання,  завдання  та  принципи.  Стадії  та  суб’єкти  провадження  у  справах  про
адміністративні проступки.

Тема  5.  Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні
правопорушення.  Провадження  в  справах  про  адміністративні  правопорушення.

Лк6  "Органи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні  правопорушення.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення." (денна)
 

Справи про адміністративні правопорушення.

Лк7 "Провадження в справах про адміністративні правопорушення." (денна)
 

Справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні
правопорушення.

Пр6 "Провадження в справах про адміністративні правопорушення." (денна)
 

Справи про адміністративні правопорушення.

Пр7 "Провадження в справах про адміністративні правопорушення." (денна)
 

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Тема 6. Провадження в справах про адміністративні правопорушення



Лк8 "Провадження в справах про адміністративні правопорушення." (денна)
 

Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення та обставини, що
виключають  провадження  в  справі  про  адміністративне  правопорушення.  Складення
протоколу про адміністративне правопорушення.

Пр8 "Провадження в справах про адміністративні правопорушення»." (денна)
 

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення та їх завдання. Обставини, що
виключають  провадження  в  справі  про  адміністративне  правопорушення.  Складення
протоколу про адміністративне правопорушення.

Тема  7.  Заходи  забезпечення  провадження  у  справах  про  адміністративне
правопорушення

Лк9 "Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення."
(денна)
 

Адміністративне  затримання.  Органи  (посадові  особи),  правомочні  здійснювати
адміністративне  затримання.  Особистий  огляд  і  огляд  речей  Вилучення  речей  і
документів.  Тимчасове  вилучення  посвідчення  водія.

Пр9 "Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення."
(денна)
 

Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення та обставини, що
виключають провадження в таких справах.  Складення протоколу про адміністративне
правопорушення.

Тема 8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.

Лк10 "Розгляд справ про адміністративне правопорушення." (денна)
 

Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Пр10 "Розгляд справ про адміністративне правопорушення." (денна)
 

Органи  (посадові  особи),  правомочні  здійснювати  адміністративне  затримання.
Особистий огляд і  огляд речей Вилучення речей і  документів.  Тимчасове вилучення
посвідчення водія.

Тема 9. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Лк11 "Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення." (денна)
 

Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення. Перегляд
постанови  по  справі  про  адміністративне  правопорушення  у  разі  встановлення
міжнародною  судовою  установою,  юрисдикція  якої  визнана  Україною,  порушення
Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Пр11 "Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення." (денна)
 

Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Тема 10. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність



Пр12 "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність." (денна)
 

Визначення  права  державної  власності  на  надра.  Характеристика  порушення  права
державної власності на води. Характеристика порушення права державної власності на
ліси. Склад правопорушення «Дрібне викрадення чужого майна».

Пр12 "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність." (денна)
 

Порушення права державної власності на надра. Порушення права державної власності на
води. Порушення права державної власності на ліси. Дрібне викрадення чужого майна.
Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1
Виконання  контрольних  робіт  за  темами,  передбаченими  в  Методичних
вказівках  до  проведення  практичних  занять  та  самостійної  роботи  з
дисципліни «Адміністративні правопорушення та відповідальність».

НД1 Експрес-опитування за темами практичних занять 1-8.

НД2 Вирішення тестових завдань за темами практичних занять 1-8.

НД3 Виконання групового практичного завдання за темою практичного заняття 3.

НД5 Вирішення ситуативних задач за результатами вивчення тем 8-9.

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 практичні заняття

МН3 Практико-орієнтоване навчання

МН4 Мозковий штурм

Лекції  надають  студентам  матеріали  щодо  основних  теоретичних  положень  інститут
адміністративної відповідальності за правопорушення з різних точок зору, що є основою для
самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Лекції доповнюються практичними
заняттями,  що  надають  студентам  можливість  застосовувати  теоретичні  знання  на
практичних  прикладах  (РН 2,  РН 3,  РН 4),  а  використання  «мозкового  штурму»  надає
можливість  перевірити  якість  і  глибину  засвоєного  теоретичного  матеріалу  (РН  1).
Практико-орієнтоване  навчання  передбачає  застосування  положень  законодавства  в
означеній сфері в конкретних правових ситуаціях (РН 3). Самостійному навчанню сприятиме
підготовка до лекцій, практичних занять, а також виконання контрольної роботи. Як наслідок,
студенти  розвиватимуть  навички  самостійного  навчання,  швидкого  критичного  читання,
синтезу та аналітичного мислення.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання



Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Письмовий модульний контроль

МФО2 тестування

МФО3 експрес-опитування

МФО4 взаємооцінювання студентами виконання групового практичного завдання

МФО5 настанови викладача під час вирішення ситуативних задач

МФО6 Наукова робота

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 письмовий модульний контроль

МСО2 тестування

МСО3 експрес-опитування

МСО4 взаємооцінювання студентами виконання групового практичного завдання

МСО5 настанови викладача під час вирішення ситуативних задач

МСО6 Наукова робота

Контрольні заходи:

3 семестр 60 балів

МСО1. письмовий модульний контроль 60

2x30 60

Семестр викладання 40 балів

МСО2. тестування 8

4x2 8



МСО3. експрес-опитування 8

4x2 8

МСО4.  взаємооцінювання  студентами  виконання  групового  практичного
завдання 8

4x2 8

МСО5. настанови викладача під час вирішення ситуативних задач 10

5x2 10

МСО6. Наукова робота 6
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Контрольні заходи в особливому випадку:

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Навчальний процес потребує використання мультимедіа

ЗН2 комп’ютерів,  комп’ютерних  систем  та  мереж  для  відстеження  змін
правового  поля

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Адміністративні правопорушення та відповідальність (у схемах і таблицях) :
навчальний  посібник  /  А.  М.  Куліш,  О.  М.  Рєзнік.  –  Суми :  Сумський
державний університет, 2019. – 98 с.

2
Науково-практичний  коментар  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення. Станом на 3 лютого 2020 р. / За заг. ред. Журавльова Д. В.
– Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 816 с.

3
Міловідова  С.  В.  Попередження  та  протидія  адміністративним
правопорушенням в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016.
231 с.

Допоміжна література

1
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР /
Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.
141.

2
Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII /
Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41.
Ст. 379.

3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод) / [упоряд.: В.С. Батиргареєва,
М.О. Соколенко, О.О. Хань, О.М.
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Науково-практичний  коментар  Законів  України  «Про  порядок
відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів,
що  здійснюють  оперативно-розшукову  діяльність,  органів  досудового
розслідування,  прокуратури  і  суду»,  «Про  забезпечення  осі

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1

Kolpakov V. Essential elements of an administrative offense: concept and types.
U R L :
https://www.vkksu.gov.ua/ua/about/visnik-vishoi-kvalifikatsiynoi%C2%A0-komi
sii-suddiv-ukraini/essential-elements-of-an-administrative-offense-concept-and-ty
pes/

2
Оскарження постанови по справі про адміністративні правопорушення. 2017.
U R L :  h t t p s : / / l v i v . g p . g o v . u a / u a /
lvdovinf.html?_m=publications&_t=rec&id=209784.

3
Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навч.-метод.
посібн. / уклад. В. В. Зуй. Харків: Нац. юрид. ун-ті м. Я. Мудрого, 2016. URL:
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12310/1/NMP_174.pdf.


