Анотація
навчальної дисципліни «Адміністративна відповідальність»
Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Адміністративна
відповідальність» є поглиблення, розширення та систематизація здобувачами вищої
освіти знань щодо закономірностей кримінальної та адміністративної деліктності,
визначення особи правопорушника, причин і умов деліктності та її окремих видів,
реалізації напрямків і заходів її запобігання, застосування набутих знань у різних
ситуаціях правоохоронної діяльності, виокремлення юридично значущих фактів і
формування обгрунтованих правових висновків, застосовування засобів та заходів
правоохоронної діяльності з метою протидії нелегальній (незаконній) міграції,
проявам тероризму, забезпечення кібербезпеки, економічної та інформаційної
безпеки держави, здійснення діяльності щодо охорони державної таємниці та іншої
інформації з обмеженим доступом, організації нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності та виконання інших
управлінських функцій у цій сфері.
Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Адміністративна
відповідальність» передбачається опанування здобувачами вищої освіти основних
теоретичних положень адміністративно-юрисдикційної діяльності; вивчити ознаки
та види адміністративної відповідальності; оволодіти поняттям, метою, системою
адміністративних стягнень; обчислення строків накладення адміністративного
стягнення.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути наступних компетентностей:
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
– здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації у сфері правоохоронної
діяльності;
– здатність систематизувати закономірності кримінальної та адміністративної
деліктності, визначати особу правопорушника, причини та умови деліктності та її
окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;
– здатність за допомогою засобів та заходів правоохоронної діяльності
протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, проявам тероризму, забезпечувати
кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, здійснювати діяльність
щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
– формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми
адміністративної відповідальності і застосовувати їх до конкретних життєвих
обставин;
– тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;
– правильно використовувати в практичній діяльності види адміністративних
стягнень;
– складати протокол про адміністративне правопорушення;
– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності
професійної діяльності;
– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні свого творчого рівня.

Перелік тем:
Тема 1. Поняття адміністративної відповідальності.
Тема 2. Склад адміністративного правопорушення.
Тема 3. Особливості застосування адміністративної відповідальності.
Тема 4. Адміністративні стягнення.
Тема 5. Повноваження поліції щодо провадження у справах про
адміністративні правопорушення.
Тема 6. Процесуальні документи у справах про адміністративні
правопорушення.
Тема 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці.
Тема 8. Адміністративні правопорушення в галузі здоров’я населення.
Тема 9. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
Тема 10. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського
харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.
Тема 11. Особливості кваліфікації та оформлення матеріалів адміністративних
правопорушень, які посягають на громадський порядок та громадську безпеку.

