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Силабус курсу 

Адміністративно-деліктне право 

2022-2023  навчального року 

 

 

Назва курсу Адміністративно-деліктне право 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів вул. Січових стрільців 

Юридичний факультет 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра адміністративного та фінансового права  

Юридичний факультет 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

081 – право  

Викладачі курсу Проф. Школик А.М. 

Контактна інформація 

викладачів 

andriy.shkolyk@lnu.edu.ua 
 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через MicrosoftTeams або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача абоу 

чатіMicrosoftTeams. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у 

сферіадміністративно-деліктного права, захищати права та інтереси 

учасників правовідносин у цій сфері. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна є вибірковою дисципліною з спеціальності право для 

освітньої програми «Магістр» , яка викладається в 9 

семестрі в обсязі 3 (90год) кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни: 

 удосконалення знань про сукупність актів адміністративного-

деліктного законодавства, їх співвідношення та зміст; 

 підвищення рівня компетенції з питань застосування актів 

адміністративного-деліктного законодавства; 

 набуття практичних навичок у сфері захисту прав суб’єктів 

правовідносин при притягненні до юридичної відповідальності 

за адміністративні проступки. 

Завдання:  

 володіти навичками ефективного пошуку інформації у 

відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації у 

сфері адміністративно-деліктного права; 

 вмілокваліфікувати те чиіншедіяння як адміністративний 

проступок; 

 виявляти недоліки порядку застосування норм щодо 

притягнення до відповідальності за адміністративні проступки  

 оволодіти практичними навиками підготовки юридичних 

документів у сфері адміністративно-деліктного права. 

 

Література для  Література: 

mailto:andriy.shkolyk@lnu.edu.ua
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вивчення дисципліни 1. Адміністративно-деліктне право: навч. посібник /В.І. Дьордяй, 

Н.В.Ігнатко, М.М.Гецко. Ужгород, 2020. 

2.Адміністративно-деліктний процес: навч. посібник / В.К. Колпаков, 

В.В. Гордєєв. Х.: Харків юридичний, 2012.   

3.Адміністративнеделіктнезаконодавство: 

Зарубіжнийдосвідтапропозиціїреформування в Україні(автор-

упорядник О. Банчук). К.: Книгидлябізнесу, 2007. 

4.. Дембіцька С.Л. Теоретичні проблеми визначення поняття та змісту 

адміністративної деліктності. // Право і суспільство. 2016. № 2. С. 121-

126. 

5.Калюжний Р.О.,  Комзюк А.Т., Погрібний О.О. таін. 

КодексУкраїнипроадміністративніправопорушення: Науково-

практичнийкоментар К.: Правоваєдність, 2008. 

6.Комзюк А.Т. Адміністративно-деліктнеправо: 

деякіактуальніпроблемиформування. / Підготовкаполіцейських в 

умовахрфеормуваннясистеми МВС України. Харків, 2020. С. 33-352. 

7.Колпаков В.К. Адміністративнавідповідальність (адміністративно-

деліктне право). К.: ЮрінкомІнтер, 2008 

8.Кузьменко О.В. Адміністративна відповідальність. Курс лекцій 

К.:Юрінком Інтер, 2015. 

9.Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктнівідносини в Україні: теорія 

та практика правового регулювання. Суми: Університетська книга, 

2006. 

10. Миколенко О.М.Функціїадміністративно-деліктного права 

(теоретико-правовий аспект). Дис. на здоб наук. д-раюрид. наукОдеса-

Запоріжжя, 2018. 

11. Федоров І.О. Кодифікаціяадміністративно-

деліктногозаконодавстваУкраїни.  Запоріжжя, 2006. 144 с. 

 

Інтернет ресурси: 

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

2. https://reyestr.court.gov.ua/ 

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 36годин аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент набуде компетентності у сфері 

адміністративно-деліктного права 

 

Знати: 

 систему нормативно-правовихактів, 

щовстановлюютьадміністративну, фінансовута адміністративно-

господарськувідповідальність в Україні; 

 юридичні норми, що регулююють порядок притягнення до 

відповідальності за адміністративні проступки; 

 способи оскарження рішень у справах про притягнення до 

відповідальності за адміністративні проступки; 

 порядок добровільного та примусового виконання рішень у 

справах про притягнення до відповідальності за адміністративні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://reyestr.court.gov.ua/
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проступки. 

Вміти:  

 ефективно віднаходити інформацію у відкритих джерелах даних 

у сфері адміністративно-деліктного права, а також коректно 

обирати нормативно-правовий акт, що повинен застосовуватись 

в конкретних адміністративно-деліктних правовідносинах; 

 застосовувати правові положення до практичних ситуацій, які 

виникають при притягненні до відповідальності за 

адміністративні проступки; 

 робитивисновкищододотриманняуповноваженими органами 

публічноївладиюридичнихнорм про порядок притягнення до 

відповідальності заадміністративні проступки; 

 готувати проекти документів, зокрема: протокол в справі про 

адміністративне правопорушення, постанова в справі про 

адміністративне правопорушення; скарга на постанову про 

накладення адміністративне стягнення. 

Вивчення дисципліни «Адміністративно-деліктне право» має на меті 

формування: 

 загальних компетентностей: 

1) здатності до абстрактного і логічного мислення з метою 

узагальнення конкретних практичних ситуацій при вчиненні 

адміністративних проступків, а також здатності до 

критичного осмислення, аналізу та синтезу конкретних 

життєвих обставин, що дасть можливість визначити 

обґрунтованість застосування до особи конкретного 

адміністративного стягнення чи іншої адміністративно-

правової санкції; 

2) здатності на основі наявних юридично значущих фактів, що 

стосуються конкретних фактичних обставин вчиненого 

адміністративного проступку, приймати неупереджені та 

обґрунтовані рішення про застосування тієї або іншої 

адміністративно-правової санкції або про звільнення від 

адміністративної відповідальності; 

 спеціальних компетентностей: 

1) здатності обґрунтовувати та мотивувати правові рішення 

про застосування до особи, яка притягається до 

адміністративно\ відповідальності, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію вибору конкретного виду 

адміністративного стягнення чи іншої адміністративно-

правової санкції; 

2) здатності критично оцінювати дотримання органами, 

уповноваженими складати протоколи та розглядати справи 

про адміністративні правопорушенняі виносити відповідні 

постанови, матеріальних, процедурних та процесуальних 

норм, а також формулювати рекомендації щодо доцільності 

адміністративного чи судового оскарження таких постанов. 

Вивчення курсу «Адміністративно-деліктне право» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання: 
1) вміння співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

сучасними засадами адміністративно-деліктного права, зокрема з 
урахуванням особливості їхньої реалізації на рівні правового 
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регулювання та у практиці застосування відповідних механізмів 
застосування адміністративної відповідальності,  та професійними 
етичними стандартами правозастосувача, розуміючи їхнє місце у 
формуванні ціннісних орієнтацій професійної діяльності юриста; 

2) вміння дискутувати щодо сутності та процедури притягнення до 
адміністративної відповідальності, проблем практики її 
застосування уповноваженими органами, а також пропонувати 
обґрунтовані з погляду стандартів Ради Європи до процедур 
накладення адміністративних стягнень, чинного законодавства 
України та теорії сучасного адміністративно-деліктного права 
варіанти їх вирішення. 

 

Завдання:  

 володіти навичками ефективного пошуку інформації у 

відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації у 

сфері адміністративно-деліктного права; 

 вмілокваліфікувати те чиіншедіяння як адміністративний 

проступок; 

 виявляти недоліки порядку застосування норм щодо 

притягнення до відповідальності за адміністративні проступки  

 оволодіти практичними навиками підготовки юридичних 

документів у сфері адміністративно-деліктного права. 

 

Ключові слова Адміністративний проступок, адміністративні санкції, порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності, оскарження рішень 

у справах про адміністративні проступки 

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у Схемі курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

адміністративного та адміністративно-процесуального права, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату. А також, необхідність бути 

впевненими користувачем мережі Інтернет. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Презентація, 

 лекції,  

 колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство* ,навчальні спільноти і т. д.)  

 проектно-орієнтоване навчання,  

 дискусія 

 кейс метод,  

 storyline  

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 
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діяльності) кількість балів 25  

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість  50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість 100 балів. 

 

Студенти матимуть можливість вирішувати практичні кейси, 

практикуватись використовувати відкриті дані та публічні реєстри. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань.  

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Ти

ж. / 

дат

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльнос

ті 

Література. Ресурси в інтернеті Завданн

я, год 

Термін 

виконан

ня 
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а / 

год.

- 

(заняття)

* 

*лекція, 

самостій

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

1. Тема 1: 

Теоретико-

правовіоснови та 

джерелаадміністрати

вно-деліктного права 

1.Місце та роль 

адміністративно-

деліктного права в 

публічному праві. 

2. Кодекс України про 

адміністративні 

правопорушення як 

базове джерело 

адміністративно-

деліктного права. 

3. Інші законодавчі 

акти України, що 

визначають 

адміністративні 

делікти. 

4. Напрями 

удосконалення 

адміністративно-

деліктного 

законодавства. 

 

Лекція  

Практич

не 

1. Коліушко І., Банчук О. 

Поняттяадміністративноївідповідальності

таадміністративногопроступку в 

сучасномуукраїнськомуправі. // 

ПравоУкраїни. 2008.  №4. С. 31-36. 

2.Коломоєць Т., Федоров І. 

Принципикодифікаціїадміністративно-

деліктногозаконодавстваУкраїни. // 

ПравоУкраїни.  2006. №6. С. 14-18. 

3.Комзюк А.Т. Адміністративно-

деліктнеправо: 

деякіактуальніпроблемиформування. / 

Підготовкаполіцейських в 

умовахрфеормуваннясистеми МВС 

України. Харків, 2020. С. 33-35. 

4.. Миколенко О.М. 

Функціїадміністративно-деліктного права 

(теоретико-правовий аспект). Дис. на 

здоб наук. д-раюрид. наук Одеса-

Запоріжжя, 2018. 

5.Миколенко О.М. Адміністративно-

деліктне право України: 

проблемисьогодення та 

перспективирозвитку // Правова держава. 

2017. № 2. С. 55–595. 6.Концепція 

реформуванняінститутуадміністративноїв

ідповідальності / 

Адміністративнеделіктнезаконодавство: 

Зарубіжнийдосвід та 

пропозиціїреформування в Україні К.: 

Книги для бізнесу, 2007. С. 274-287. 

  

2 Тема2: 

Адміністративний 

проступок 

(правопорушення) 

1.Види 

адміністративнихделік

тів 

2.Розуміння  

адміністративного 

проступку та 

йогоеволюція. 

3. 

Лекція  

Практич

не 

1.Бєлікова О.В. Юридичний склад 

адміністративного правопорушення // 

Держава і регіони. 2013. № 3. С. 22-28. 

2.Герасименко Є.С. Суб‘єкт 

адміністративного проступку // Право 

України. 1999. №. 4. 

3. Гурський Т. Встановлення ознак 

суб’єкта адміністративного делікту в 

процесі адміністративно-правової 

кваліфікації // Право України. 2003. № 5. 

4.Дяченко О. Визначення суб’єкта 

адміністративного проступку та його 
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Відмінністьадміністра

тивного проступку 

відіншихвидівправопо

рушень. 

4. Юридичний склад 

адміністративного 

проступку. 

Суб'єктиадміністратив

ного проступку. 

загальних ознак: окремі проблеми // 

Право України.  2001. № 8 

5.Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Правова 

еквілібристика або про відмежування 

злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов‘язаної з 

наданням публічних послуг, від 

адміністративних корупційних 

правопорушень // Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні 

науки. 2012. № 1. С. 92-100. 

6.Коліушко І., Банчук О. Поняття 

адміністративної відповідальності та 

адміністративного проступку в 

сучасному українському праві. // Право 

України.  2008. №4. С. 31-36. 

7.Попов Ю., Кільдюшкіна О. 

Адміністративна відповідальність 

юридичних осіб: проблема системного 

впорядкування. // Право України. – 2006. 

– №7-8. - Ст. 146-147. 

 

3. ТЕМА 3:  

Адміністративнісанк

ції 

1.Система та 

видиадміністративних

стягнень за Кодексом 

про 

адміністративніправоп

орушення.2.Адміністр

ативні санкції, 

передбачені іншими 

законодавчими 

актами. 

3.Адміністративно-

господарські санкції.  

Фінансові санкції.  

4.Загальні правила 

накладення 

адміністративних 

санкцій.  

5.Строки давності для 

застосування 

адміністративних 

санкцій 

Лекція  

Практич

не 

1.Рекомендація № R (91) 1 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам 

стосовно адміністративних санкцій / 

Адміністративне деліктне законодавство: 

Зарубіжний досвід та пропозиції 

реформування в Україні К.: Книги для 

бізнесу, 2007. 
1. Ктіторов М. Докази та 

адміністративнестягнення: 

проблемиспіввідношення. // Право 

України.  2007.  №8. С. 101-103. 

3.Лук‘янець Д.М. Про правову природу 

адміністративно-господарських санкцій // 

Підприємництво, господарство і право. – 

2005. № 3. С. 10-15. 

4.Ровинський Ю. Поняття та 

видивідповідальності за 

порушенняфінансовогозаконодавстваУкр

аїни // Право України. 2010. № 11.  С. 

147-153 

5.Татькова З.Ф. Відповідальність у формі 

застосування адміністративно-

господарських санкцій // Форум права.  

2011.  № 1. С. 998-1007. 

6.Усенко Р.І. Фінансові санкції за 

законодавством України: Монографія  К.: 

Дакор, КНТ, 2007. 

7.Хорощак Н.В. 

Адміністративністягнення за 
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законодавствомУкраїни. – К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2004. 

4. ТЕМА 4:  

Правоверегулювання 

порядку 

притягнення до 

відповідальностіза 

адміністративні 

проступки 

1. Джерела права, що 

регулюють порядок 

притягнення до 

відповідальності за 

адміністративні 

проступки 

2.Принципи 

провадження в справах 

про адміністративні 

проступки. 

3. Докази і 

доказування в справах 

про адміністративні 

проступки. 

4. Заходи забезпечення 

провадження в справах 

про адміністративні 

проступки 

5. Суб‘єкти 

провадження в 

справах про 

адміністративні 

проступки та їх види 

Лекція  

Практич

не 

1.Адміністративно-деліктний процес: 

навч. посібник / В.К. Колпаков, В.В. 

Гордєєв.  Х.: Харків юридичний, 2012.  

228 с. 

2. Глибко О. В. Правові засади розгляду 

судами справ про адміністративні 

правопорушення: дис. … канд. юрид. 

наук. Харків. 2017. 207 с. 

3.Гнатюк С.С. Провадження в справах 

про адміністративні проступки: 

проблемніпитанняструктури: 

монографіяЛьвів: ЛьвДУВС, 2011. 156 с. 

4.Ктіторов М. 

Системністьпринципівпровадження 

усправах про адміністративні проступки. 

// Право України. 2006.  №5.  Ст. 17-21. 

5.Фазикош О. В. Особливості 

провадження в справах про 

адміністративні правопорушення та його 

принципи. Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2015. Вип. 35. 

Ч. 1. т. 3. 

 

  

5 Тема 5: 

Стадіїпроцедуриприт

ягнення до 

відповідальності за 

адміністративні 

проступки 

1.Порушення справи 

про адміністративний 

проступок. Складення 

протоколу та його 

зміст. 

2.Спрощене 

провадження в 

справах про 

адміністративний 

проступок без 

Лекція  

Практич

не 

1. Адміністративно-деліктний процес: 

навч. посібник / В.К. Колпаков, В.В. 

Гордєєв. Х.: Харків юридичний, 2012. 

2.Голосніченко І., Стахурський М., 

Золотарьова Н. Попереднє адміністративне 

розслідування як стадія провадження в 

справах про адміністративні проступки // 

Право України. 2002. №2. С. 26. 

3 Бортник Н.П., Дмитрик Ю.І. Правове 

регулювання стадії підготовки до 

розгляду справи про адміністративне 

правопорушення в судах. Наше право. 

2020. № 3. С. 45-50. 

4.Колпаков В.К. Теоретичний вимір 

законодавчого регулювання порушення 

справи про адміністративний проступок // 

Право України. 2005. № 2. С. 10-14. 
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складення протоколу. 

3.Місце та строки 

розгляду справ про 

адміністративний 

проступок 

4.Порядок розгляду 

справ про 

адміністративний 

проступок 

5.Рішення в справах 

про адміністративий 

проступок, їхвиди та 

зміст. 

5.Миронюк Р.В. Процесуальні 

особливості адміністративно-деліктного 

провадження на стадії розгляду справи 

про адміністративні правопорушення. 

Вісник ЗНУ. 2011. № 1. С. 142-147. 

 

6. Тема 6:  

Загальні правила 

оскарженнярішень у 

справах про 

адміністративні 

проступки 

1.Способи 

оскарженнярішень у 

справах про 

адміністративні 

проступки. 

2. Суб’єкти, 

уповноважені 

розглядати скарги у 

справах про 

адміністративні 

проступки 

3. Порядок розгляду  

скарг у справах про 

адміністративні 

проступки 

4. Рішення, що 

приймаються в 

результаті розглялу 

скарг у справах про 

адміністративні 

проступки 

Лекція  

Практич

не 

1. 1.Кинишський А.В. 

Проблемипереглядусправпроадміністрат

ивніправопорушення // 

ЧасописКиївськогоуніверситетуправа. 

2010. № 2. С.172-175. 

2. 2.Кукурудз Р.О. Особливості інституту 

апеляції в адміністративно-деліктному 

процесі. Держава і право. 2009. Вип. 46. 

С.236-243 

3. 3.Орєхов О.І. Перегляд справ про 

адміністративні правопорушення: 

проблемні питання та шляхи їх 

вирішення. Право і суспільство. 2012. № 

3. С. 149-154. 

4. 4.Сорочко Є.О. Інститут оскарження в 

адміністративно-деліктному процесі 

України. Дис. на здоб наук. канд. юрид. 

Наук. К., 2012 

5. 5. Горкава В.В. Оскарження постанови 

про адміністративніправопорушення як 

елементгарантіїреалізації права громадян 

на захист. // Юридичнийвісник. – 2014. № 

3 (32). 
6.  

  

7. Тема 7: 

Особливості 

судовогооскарження

рішень у справах про 

адміністративні 

проступки 

1.Законодавчі акти, що 

регулюють судове 

оскарження рішень у 

справах про 

Лекція  

Практич

не 

1.Колотило О. Апеляційнеоскарження 

постанови судді усправах про 

адміністративнеправопорушенняпотребує

вдосконалення // Право України.  2009. № 

8. С. 119-123. 

2. Курило О. М., Спасенко В. О., 

Чернецька О. М. Апеляція на постанову 

суду про 

адміністративнеправопорушення – 

прогресивнастадіяапеляційного 
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адміністративні 

проступки та їх 

співвідношення. 

2. Судові органи, що 

розглядають скарги у 

справах про 

адміністративні 

проступки 

3. Особливості 

розглядусудами скарг 

у справах про 

адміністративні 

проступки 

 

перегляду: 

пропозиціїщодовдосконалення // Ученые 

записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. 

Серия «Юридические науки». Том 24 

(63).  2011.  № 1. С. 294-298. 

3.Русанова В.Б. Окремі питання 

реалізації права на судове 

оскарженняпостанови у справі про 

адміністративнеправопорушення. Вісник

Харківськогонаціональногоуніверситетуі

мені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2014. 

№ 18. 

4.Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення: 

навч.-метод. посібн. для студентів 1 

курсу факультету правосуддя другого 

(магістерського) рівня галузь знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право» / 

уклад. В. В. Зуй. Харків: Нац. юрид. ун-т 

ім. Я. Мудрого, 2016.URL: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/12345678

9/12310/1/NMP_174.pdf. 

 

 Тема 8 

Виконаннярішень у 

справах про 

адміністративні 

проступки 

1.Загальні правила 

виконання рішень в 

справах про 

адміністративні 

проступки.  

2.Особливості 

провадження по 

виконанню постанов 

про та накладення 

штрафу. 

3.Особливості 

провадження по 

виконанню постанов 

про накладення інших 

видів 

адміністративних 

санкцій 

Лекція  

Практич

не 

1.Гребьонкіна Л. Порядок стягнення 

штрафів // Право України. – 2001. - №2.  

2.Кізіма Н. Особливості застосування 

конфіскації як одного з видів 

адміністративних стягнень // Право 

України. – 2001. - №4.  

3.Лук’янець Д. 

Проблемизастосуванняконфіскації як 

адміністративногостягнення. // Право 

України. – 2006. – №2.  

4.Миронюк Р. Виконавче провадження у 

справах про адміністративні проступки: 

окремі питання // Право України. – 2000. – 

№1. 

5. Григоришин О.М., Суходольський 

А.Ю. Етапи виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень // 

Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. – 2013. - 

№ 2. 

6. Гладун О. Визначення строку давності 

виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень // Вісник 

Національної академії прокуратури 

України. 2016. - № 2. 
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