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Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННГІ 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття 

або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 
2. Програма навчальної дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни: 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 4 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість 
годин: 

120 Денна Заочна 

Рік вивчення 
дисципліни за 
навчальним планом: 

1 Лекції: 30 8 

Семестр: 2 Практичні заняття: - - 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні 
заняття: 

- - 

аудиторне: 2 
Семінарські 

заняття: 
22 6 

самостійна робота: 4 Самостійна робота: 68 106 

Форма підсумкового 
контролю: 

залік Консультації: - - 

Мова навчання: українська Індивідуальні 
заняття: 

- - 

 

Препозит: Постпозит: 
Теорія держави та права,  Юридична 
деонтологія, Логіка для юристів, 
Філософія права Конституційне право. 

Адміністративно-процесуальне право, 

Адміністративне судочинство,  Судові 

та правоохоронні органи України, 

Адвокатура і прокуратура України, 

Суб’єкти надання адміністративних та 

нотаріальних послуг в Україні.    
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Мета вивчення дисципліни «Адміністративне право» – оволодіння 

студентами теоретичними правовими категоріями в сфері управлінської діяльності, 

набуття знань щодо правового статусу органів державної виконавчої влади та інших 

суб’єктів адміністративно-правових відносин, дії юридичних актів управління, 

юридичної відповідальності за адміністративні правопорушення та порядку 

застосування адміністративних стягнень, а також особливості адміністративно-

правового регулювання в різних сферах державного управління з метою розуміння 

тих процесів, що відбуваються у державі, можливості реалізовувати набутті знання у 

повсякденній практичній діяльності. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною 

(за Освітньою програмою): 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами  як усно, 

так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

  ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

здобувач вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та 

спеціальними (СК) компетентностями відповідно до Стандарту вищої освіти 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis%20tr.pdf


 

magis tr.pdf 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 

Комунікаці

я 

Відповідальні

сть і 

автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 
     

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ПРН 10, 
ПРН 

8,18,20,21 
ПРН 19 ПРН 6 

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ПРН10 
ПРН 

8,18,20,21 
ПРН 6 ПРН 5 

ЗК4. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово. 

ПРН 10 
ПРН 

5,8,18,20 
ПРН 19 ПРН 21 

ЗК7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН 10 
ПРН 

5,8,20,21 
ПРН 18 ПРН 19 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК3. Повага до честі і 

гідності людини як 

найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх 

правової природи. 

ПРН 5,6 
ПРН 

18,20,21 
ПРН 19 ПРН 23 

СК4. Знання і розуміння 

міжнародних стандартів 

прав людини, положень 

Конвенції про захист прав 

людини та 

основоположних свобод, 

а також практики 

Європейського суду з 

прав людини.  

ПРН 10 
ПРН 

5,8,18,20 
ПРН 19 ПРН 21 

СК7. Здатність 

застосовувати знання 

завдань, принципів і 

доктрин національного 

права, а також змісту 

правових інститутів, 

щонайменше з таких 

галузей права, як: 

конституційне право, 

ПРН 6, 8 ПРН 5,14,15 ПРН 19 ПРН 21,22,23 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis%20tr.pdf


 

адміністративне право і 

адміністративне 

процесуальне право, 

цивільне і цивільне 

процесуальне право, 

кримінальне і 

кримінальне 

процесуальне право 

СК8. Знання і розуміння 

особливостей реалізації 

та застосування норм 

матеріального і 

процесуального права. 

ПРН 5 ПРН 8,18,20 ПРН 6 ПРН 21 

СК11. Здатність 

визначати належні та 

прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

ПРН 18 ПРН 5,20,21 ПРН 6 ПРН 8 

СК12. Здатність 

аналізувати правові 

проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові 

позиції. 

ПРН  

18, 19, 21 
 ПРН 6, 8,14  ПРН 10, 20 

ПРН 5 

СК13. Здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих 

знань у професійній 

діяльності.  

ПРН18,19 

20 
ПРН 5,14,21 ПРН 10,20 ПРН 6, 8, 18 

СК14. Здатність до 

консультування з 

правових питань, 

зокрема, можливих 

способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог 

професійної етики, 

належного дотримання 

норм щодо 

нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної 

інформації.  

ПРН  

18, 19,21,23 
ПРН 5,6,14, ПРН 21 ПРН 21,23 

СК15. Здатність до 

самостійної підготовки 

ПРН 10 

 
ПРН 6,14, ПРН 15 ПРН 21,22 



 

проектів актів 

правозастосування. 

СК16. Здатність до 

логічного, критичного і 

системного аналізу 

документів, розуміння їх 

правового характеру і 

значення 

ПРН 10,20 ПРН 5,8,21 ПРН 21 ПРН 14,15 

 

 

 
 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Адміністративне право – фундаментальна галузь публічного права 

1.Предмет, метод адміністративного права 

2.Мета, завдання адміністративного права 

3.Система адміністративного права 

4.Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права 

5.Основні поняття адміністративного права: «публічна влада», «суб’єкт владних 

повноважень», «публічне адміністрування» 

 

Тема 2.  Принципи  та джерела адміністративного права 

1.Поняття та значення принципів адміністративного права 

2.Принцип верховенства права 

3. Принципи належного урядування 

4. Поняття джерел права та джерел адміністративного права 

5. Судові рішення в системі джерел адміністративного права 

 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права. 

1.Поняття та види суб’єктів адміністративного права 

2.Адміністративно-правовий статус фізичних осіб 

3.Суб’єктивні публічні права особи 

4.Спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних осіб (статус членів 

адміністративних колективів, статус суб’єктів адміністративної опіки, статус 

жителів територій з особливим адміністративно-правовим режимом, 

адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства) 

 

Тема 4.  Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади 

1.Система органів виконавчої влади 

2.Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України 

3.Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

4.Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 

 

Тема 5. Публічна служба  

1.Публічна служба: поняття, види, відмінність від інших видів трудової 

діяльності особи   

 



 

2. Поняття, ознаки, види  публічних службовців, їх правовий статус 

3.Обмеження публічних службовців. Антикорупційні вимоги 

4. Поняття і види конфлікту інтересів на публічній службі: способи 

врегулювання 

5. Способи заміщення посад на публічній службі 

 

Тема 6. Державна служба, як різновид публічної служби 

1. Управління державною службою 

2. Права та обов’язки державних службовців 

3.Конкурсне заміщення посад державної служби 

4.Проходження державної служби, кар’єрний ріст  

5. Припинення державної служби  

 

Тема 7. Інструменти (форми) діяльності публічної адміністрації  

1.Поняття та види інструментів (форм) діяльності публічної адміністрації 

2. Поняття, ознаки та види нормативних актів як форми діяльності публічної 

адміністрації 

3. Вимоги до нормативних актів публічної адміністрації. Набуття чинності. 

4. Незаконність нормативного акту публічної адміністрації 

5. Плани та акти-дії як форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 

 

Тема 8. Адміністративний акт та адміністративний договір 

1.Адміністративний акт: поняття, ознаки та види 

2.Вимоги, що висуваються до адміністративних актів 

3.Набуття чинності та припинення дії адміністративних актів 

4.Нікчемність адміністративних актів 

5.Адміністративний договір: поняття, ознаки та відмежування від інших видів 

договорів 

6.Вимоги, що висуваються до адміністративних договорів 

7.Нікчемність адміністративних актів 

 

Тема 9. Адміністративні послуги та електронне урядування 

1.Поняття та ознаки та види адміністративних послуг 

2.Принципи, гарантії та стандарти надання адміністративних послуг 

3.Публічна адміністрація як суб’єкт надання адміністративних послуг 

4.Процедура надання адміністративних послуг. 

5.Відповідальність посадових осіб  в сфері надання адміністративних послуг. 

6.Поняття та значення електронного урядування 

7.Електронна петиція, її мета і порядок подання. 

 

 Тема 10. Адміністративно-правові режими 

1. Поняття адміністративно-правового режиму та його складові 

2. Класифікація адміністративно-правових режимів 

3. Режим воєнного стану 



 

4. Підстави формування, функції та повноваження військово-цивільних 

адміністрацій 

5. Режим надзвичайного стану 

6. Правовий режим на тимчасово окупованій території України 

 

Тема 11. Адміністративні процедури  

1.Поняття адміністративних процедур 

2.Види адміністративних процедур 

3.Структура адміністративних процедур 

 

Тема 12.  Позасудовий захист публічних прав осіб  

1.Поняття та зміст адміністративного оскарження 

2.Принципи адміністративного оскарження 

3.Стадії процедури адміністративного оскарження 

4.Суб’єкти розгляду адміністративної скарги. 

 

Тема 13. Позасудовий контроль діяльності публічної адміністрації  

1.Поняття та роль позасудового контролю в діяльності публічної адміністрації. 

2.Види позасудового контролю в діяльності публічної адміністрації. 

3.Парламентський контроль.  

4.Внутрішній адміністративний контроль 

5.Контроль з боку президента України. 

6.Громадський контроль. 

 

Тема 14. Адміністративна відповідальність та адміністративні 

правопорушення  

1.Поняття та ознаки адміністративної відповідальності 

2.Адміністративна відповідальність юридичних осіб 

3.Поняття та ознаки адміністративного правопорушення 

4.Юридичний склад адміністративного правопорушення 

5.Поняття та види адміністративних стягнень 

6.Загальні правила накладення адміністративних стягнень 

 

Тема 15. Провадження в справах про адміністративні правопорушення  

1.Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

2.Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

3.Особи, що беруть участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення: 

4.Адміністративне розслідування 

5.Розгляд справи про адміністративне правопорушення 

6.Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення. 

7.Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення 



 

 3. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 
ДЕННА ФОРМА 

ЗАОЧНА ФОРМА 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього 
у тому числі 

л п/ 
лаб. сем. с. р. 

РОЗДІЛ 1.ДЕРЖАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Адміністративне право – фундаментальна галузь публічного 

права 
8 

1 

 

1 

6 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього 
у тому числі 

л п/ 
лаб. сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

РОЗДІЛ 1.ДЕРЖАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Адміністративне право – фундаментальна галузь публічного 

права 
8 

2 

 

2 

4 

Тема 2. Принципи та джерела адміністративного права 8 2 
 

1 
5 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права.  8 2 
 

2 
4 

Тема 4. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади 8 2 
 

2 
4 

Тема 5. Публічна служба 8 2 
 

1 
5 

Тема 6. Державна служба, як різновид публічної служби 8 2 
 

1 
5 

РОЗДІЛ 2.ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Тема 1. Інструменти (форми) діяльності публічної адміністрації 8 2 
 

2 
4 

Тема 2. Адміністративний акт та адміністративний договір 8 2 
 

2 
4 

Тема 3. Адміністративні послуги та електронне урядування 8 2 
 

2 
4 

Тема4.Адміністративно правові режими 6 2 
 

2 
2 

Тема5. Адміністративні процедури 
8 

2  
1 

5 

Тема 6. Позасудовий захист прав приватних осіб 8 2 
 

1 
5 

Тема 7. Позасудовий контроль діяльності публічної адміністрації 8 2  1 5 

Тема 8. Адміністративна відповідальність та адміністративні 

стягнення 8 
2 

 

1 

5 

Тема 9. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 
10 

2  
1 

7 

Разом 120 30  22 68 

Залік      

Усього годин 120     

 



 

Тема 2. Принципи та джерела адміністративного права 8  
 

 
8 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права.  8 
1 

 
1 

6 

Тема 4. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади 8 1 
 

1 
6 

Тема 5. Публічна служба 8 
1 

 
1 

6 

Тема 6. Державна служба, як різновид публічної служби 8  
 

 
8 

РОЗДІЛ 2.ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Тема 1. Інструменти (форми) діяльності публічної адміністрації 8 1 
 

1 
6 

Тема 2. Адміністративний акт та адміністративний договір 8  
 

 
8 

Тема 3. Адміністративні послуги та електронне урядування 8 1 
 

1 
6 

Тема4.Адміністративно правові режими 8  
 

 
8 

Тема5. Адміністративні процедури 
8 

  
 

8 

Тема 6. Позасудовий захист прав приватних осіб 8  
 

 
8 

Тема 7. Позасудовий контроль діяльності публічної адміністрації 
6 

  
 

6 

Тема 8. Адміністративна відповідальність та адміністративні 

стягнення 8 
2 

 

 

6 

Тема 9. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 
10 

  
 

10 

Разом 
120 

8  6 106 

Залік      

Усього годин 120     

      
 

 

4. Організація самостійної роботи 

4.1. Підготовка до семінарських занять.  Здобувачі вищої освіти 

відповідно до визначеного планів практичних занять готують теоретичний 

матеріал, користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової 

літератури. Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання 

кейсів та обговорюється їх вирішення на заняттях. 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

4.3. Індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання (ІЗ) з дисципліни 

«Адміністративне право» виконуються самостійно кожним студентом на основі 

вільного вибору теми завдання. ІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою 

виконання ІЗ є поглиблення знань студентів у тих темах курсу, що найменш 

розглядаються у лекційних і практичних заняттях. При виконанні та оформленні 

ІЗ студент може використати комп’ютерну техніку, інформацію з Інтернету, 

статистичний, довідковий та інші необхідні матеріали. 

Завдання для самостійного вибору студентом: 

- виступ на студентській або іншій науковій конференції, круглому столі 

з науковою доповіддю (повідомленням) в межах тематики навчальної 

дисципліни; 

- підготовка студентської наукової роботи в межах тематики програми з 



 

навчальної дисципліни для участі її у всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт; 

- публікація 2-х тез наукових доповідей з тематики навчальної 

дисципліни у матеріалах наукових конференцій; 

- публікація 1 статті в науковому виданні в межах тематики програми 

навчальної дисципліни; 

- тематичне узагальнення правозастосовної практики у сфері, що 

досліджується в ході вивчення навчальної дисципліни; 

- підготовка і написання реферату за однією з рекомендованих кафедрою 

тем в рамках навчальної дисципліни; 

- підготовка презентації за заданою викладачем темою курсу, 

представлення її за допомогою технічних засобів; 

- складання задач по темам курсу на основі практичних ситуацій (не 

менше 3-х задач); 

- підготовка невеликої (не більше 5-10 - ти хв.) наукової доповіді в межах 

тематики програми навчальної дисципліни, її презентація на практичному 

занятті в рамках вивчення поточної теми; 

- пошук та підготовка довідкової інформації за визначеною викладачем 

темою 

навчального курсу; 

- анотування наукової періодичної літератури (наукових статей, тез 

тощо); 

відвідування наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів 

та інших заходів, пов‘язаних з навчальною дисципліною, складання звіту про 

них. 

Теми есе і рефератів: 

1. Адміністративна реформа та її перспективи.  

2. Нове призначення адміністративного права в світлі реформи адміністративного 

права.  

3. Роль місцевих органів самоврядування у справі захисту прав споживачів. 

4. Державна служба зайнятості: повноваження, функції, перспективи 

удосконалення. 

5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, структура і повноваження. 

6. Акти державного управління.  

7. Управління обороною України, організаційно-правові засади, повноваження і 

система органів військового управління. 

8. Провадження за зверненнями громадян. 

9. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.  

10. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій.  

11. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою.  

12. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом та дорожнім 

господарством. 

13. Основні аспекти адміністративної відповідальності за корупцію і корупційні 

діяння. 

14. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією.  



 

15. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною 

діяльністю.  

16. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою.  

17. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та 

недопущення недобросовісної конкуренції.  

18. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою. 

19. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням.  

20. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим 

комплексом. 

21. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною 

природних ресурсів.  

22. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом.  

23. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою. 

24. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я 

населення.  

25. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, 

фізичною культурою, спортом та туризмом. 

26. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення.   

27. Центральні та інші підвідомчі Кабінету Міністрів органи виконавчої влади.   

28. Адміністративно-територіальний, організаційний, фінансово-економічний і 

правовий аспекти реформування організації територіального устрою та системи 

місцевого самоврядування. 

29. Реформування інституту адміністративної відповідальності. 

30. Адміністративно-правова характеристика системи державної прикордонної 

служби України.  

31. Правове регулювання сфери адміністративно-правового забезпечення виборчих 

прав громадян України.  

32. Роль громадськості у контролі а діяльністю органів державної влади та 

місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України. 

33. Адміністративно-правовий захист прав дитини.  

34. Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів громадян України у 

сфері власності.  

35. Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами.  

36. Імплементація норм адміністративного права зарубіжних країн у систему 

адміністративного законодавства.  

37. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме 

майно.  Система, склад і види проступків проти громадського порядку. 

38. Крайня необхідність, як обставина, що виключає адміністративну 

відповідальність.   

39. Громадський контроль за дотриманням законності і дисципліни в державному 

управлінні. 

40. Розвиток законодавства про державне регулювання і управління в окремих 

сферах суспільного життя 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 
1. Поняття та сутність публічного права 



 

2. Адміністративне право в системі права України 

3. Предмет і  завдання адміністративного права 

4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи 

адміністративного права 

5. Система адміністративного права. Підгалузі та  інститути адміністративного 

права 

6. Система джерел адміністративного права  

7. Принцип верховенства права та його співвідношення з принципом законності в 

адміністративному праві. 

8. Концепція належного урядування 

9. Принципи належної адміністрації 

10. Зміст матеріальних принципів належної адміністрації 

11. Зміст процедурних принципів належної адміністрації 

12. Поняття і види суб’єктів адміністративного права, їхня загальна характеристика.  

13. Адміністративно-правовий статус  фізичних осіб 

14. Спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних осіб 

15. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань 

16. Адміністративно-правовий статус політичних партій 

17. Адміністративно-правовий статус молодіжних та дитячих громадських 

організацій 

18. Адміністративно-правовий статус релігійних громадських організацій 

19. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права : поняття, ознаки, 

види 

20. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації 

21. Повноваження: поняття та види. Виникнення та припинення повноважень 

22. Система органів виконавчої влади 

23. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права 

24. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України 

25. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права 

26. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування 

27. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій  

28. Суб’єкти делегованих повноважень 

29. Поняття, ознаки та види адміністративних актів.  

30. Вимоги, що висуваються до адміністративних актів 

31. Вимоги, що висуваються до процедури прийняття адміністративних актів 

32. Чинність адміністративного акта.  

33. Дефектні акти публічної адміністрації. 

34. Поняття, ознаки та види нормативних актів як форми діяльності публічної 

адміністрації 

35. Вимоги до нормативних актів публічної адміністрації. Набуття чинності. 

36. Плани як форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 

37. Акти-дії як форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 

38. Адміністративний договір: поняття, ознаки та відмежування від інших видів 

договорів 

39. Поняття, ознаки і види публічної служби 



 

40. Управління державною службою 

41. Прийняття на державну службу 

42. Проходження державної служби 

43. Припинення державної служби 

44. Відповідальність державного службовця 

45. Поняття, ознаки, види  публічних службовців 

46. Умови та обмеження при вступі на публічну службу. Антикорупційні вимоги 

47. Поняття і види конфлікту інтересів на публічній службі: способи врегулювання. 

48. Права та обов’язки державних службовців 

49. Поняття та особливості адміністративного примусу. 

50. Поняття та риси адміністративної відповідальності 

51. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика  

52. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення 

53. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 

54. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Юридичний склад 

адміністративного правопорушення 

55. Особи, що беруть участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення 

56. Адміністративне розслідування як стадія провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

57. Розгляд справи про адміністративне правопорушення як стадія провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 

58. Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення як стадія 

провадження у справах про адміністративні правопорушення 

59. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення як стадія 

провадження у справах про адміністративні правопорушення 

60. Державні службовці як суб’єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення 

61. Електронне врядування 

62. Адміністративні процедури: поняття, види 

63. Структура адміністративних процедур 

64. Принципи адміністративної процедури 

65. Поняття та правова природа адміністративної юстиції 

66. Територіальна організація влади та адміністративно-територіальна реформа в 

Україні 

67. Адміністративно-правові режими: поняття та види 

68. Правовий режим надзвичайного стану.  

69. Правовий режиму воєнного стану. 

70. Правовий режим секретності.  

71. Адміністративні послуги: поняття, правове регулювання, класифікація  

72. Процедура надання адміністративних послуг 

73. Поняття, сутність та види позасудового контролю в діяльності публічної 

адміністрації  

74. Внутрішній адміністративний контроль 

75. Парламентський контроль.  



 

76. Громадський контроль. 

77. Поняття та зміст адміністративного оскарження 

78. Принципи адміністративного оскарження 

79. Стадії процедури адміністративного оскарження  

80. Право громадян на звернення та механізм його реалізації 

81. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  

82. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні      

правопорушення. 

83. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

поняття, види, правовий статус. 

84. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

85. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення. 

86. Державні службовці як суб’єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення 

87. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна 

характеристика 

88. Порушення справи про адміністративне правопорушення. 

89. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення 

90. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення 

5. Критерії та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, 

розроблено таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку 

отримати максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі заліку. 

Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і нижче здає 

залік із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не здав пропущені 

без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не допускається.  

Підсумкової формою контролю якості отриманих знань є залік. Залік 

може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на два 

теоретичних питання. 

5. 1.Політика курсу 

Студенту забороняється під час виконання аудиторних і самостійних 

завдань: 

- списування, використання шпаргалок та інших незаконних способів 

отримання інформації з метою допомоги собі та будь-кому іншому; 

-  плагіат, тобто крадіжку й видачу за власні результати будь-чиїх ідей або 

висновків, представлення відповідної роботи (проекту, презентації, реферату, 

есе та ін.); 



 

- інші форми недостойної академічної поведінки. 

У випадку порушення вищеперелічених правил академічної 

доброчесності викладач не приймає завдання до перевірки і не виставляє оцінку 

по темі. 
 5.2.Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Дані критерії призначені для використання при оцінці знань студентів на семінарських, 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань, 

поточного та рубіжного контролю. 
Поточний контроль складається із контролю активності здобувачів вищої освіти; усного та 

письмового опитування. 

Контроль активності студентів передбачає: 

а) письмовий контроль (за рішення практичних завдань) - 0 - 3 бали; 
б) усна відповідь з питань семінарів - 0 - 4 бали; 

в) бліцопитування - 0 - 1 бал; 

г) змістовні доповнення під час обговорення питань семінарів - 1-2 бали; 
д) підготовка та презентація реферату - 2 - 3 бали; 

є)    складання комплексного кросворду - 1 - 3 бали; 

з)    складання тематичних тестів - 2 - 4 бали; 
ж)  виконання індивідуального дослідного завдання - 2-5 балів. 

Здобувач вищої освіти додатково отримує 5 балів у разі виконання всіх наступних умов: 75 % 

відвідування занять; відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді; наявності хоча б однієї усної 

відповіді, оціненої позитивно. 
Письмовий контроль для отримання заліку здійснюється шляхом виконання тестових завдань. 

За результатами виконання тестового завдання здобувач вищої освіти може отримати від 0 до 40 

балів. У разі використання недозволених джерел і підказок здобувач вищої освіти отримує 0 балів. 
Критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти перед складанням екзамену 

(заліку). 

Запам’ятайте: якщо з поважних причин здобувач вищої освіти протягом семестру не набрав 
60 балів із 100: 

- з поважних причин - він має право звернутись до викладача і виконати відповідні контрольні 

завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії, та у разі 
їх виконання буде допущений до складання заліку; 

- без поважних причин - він не допускається до складання заліку. Порядок складання визначає 

викладач. 
Підсумковий контроль: здійснюється у формі заліку. 

5.3.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E виконання відповідає мінімальним 
критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

 



 

 

6.Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою). Технічні засоби: пристрої 

збереження та обробки інформації (ПК, ноутбук, планшет,тощо). Програмне 

забезпечення: Mac OS X, Microsoft (Word, Excel, PowerPoint). 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основні нормативні акти 

Конституція України 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 

Акти міжнародного права 

1. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

2. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (ратифіковано Законом України № 1678-VII від 

16.09.2014) URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/print1454426885682487. 

Закони України 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 

7.12.1984. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984, додаток до № 51. Ст.1122. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України. Закон України від 

06.07.2005. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446.  

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я Закон України від 

19.11.1992. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4, Ст.19. 

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27, стор. 1438, Ст. 282. 

5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 52. Ст. 455. 

6. Про адміністративні послуги: Закон України від 6.09.2012. Відомості 

Верховної Ради України. 2013. № 32, стор. 1705, Ст. 409.  

7. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016. Урядовий 

кур’єр від 03.06.1999.  

8. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 

25.03.1992. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 33. Ст. 270. 

9. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012. Відомості 

Верховної Ради України від 04.01.2013. 2013. № 1. Ст. 1. 

10. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001. Відомості 

Верховної Ради. 2001. № 1. Ст. 65. 

11. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015. Відомості Верховної 

Ради України. 2016, № 4. Ст. 43. 

12. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018. Відомості 



 

Верховної Ради України. 2018. № 26, стор. 5, Ст. 219. 

13. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України 

від 22.02.2006. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 29, ст.233. 

14. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993. Відомості Верховної 

Ради України. 1993. № 31. Ст. 338. 

15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст.314. 

16. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. Відомості 

Верховної Ради України від 05.12.2014. 2014. № 49, стор. 3186. Ст. 2056. 

17. Про запобігання та протидію домашньому насильству. Закон України від 

07.12.2017. Урядовий кур’єр від 24.01.2018. № 16. 

18. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Закон 

України від 06.09.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32, стор. 

1720, ст. 412. 

19. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 380. 

20. Про Збройні сили України: Закон України від 06.12.1991. Офіційний 

вісник України. 2000. № 44. Ст. 1877. 

21. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256. 

22. Про імміграцію: Закон України від 7.06.2001. Відомості Верховної Ради. 

2001. № 41. Ст. 197. 

23. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10. 1996. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272. 

24. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20.05.1997. 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 

25. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999. 

Відомості Верховної Ради України. 1999. №20–21. Ст. 190. 

26. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 141. 

27. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991. Відомості Верховної 

Ради України. 1992. № 9, Ст. 106. 

28. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001. 

Відомості Верховної Ради. 2001. № 48. Ст. 254. 

29. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. 

Відомості Верховної Ради. 2001. № 23. Ст. 118. 

30. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000. 

Офіційний вісник України. 2000. № 17. Ст. 691. 

31. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000. 

Офіційний вісник України. 2000. № 15. Ст. 588. 

32. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України 

від 22.09.2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 179. 

33. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014. Відомості Верховної Ради 

України. 2015. № 2-3. Ст. 12. 

34. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 



 

15.09.1999. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397. 

35. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 28. 

36. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382. 

37. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 

07.06.2001. Урядовий кур’єр. 200. № 116. 

38. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 22.12.1997. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

39. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.06.2000. Офіційний вісник України. 2000. № 30. 

Ст. 1248. 

40. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002. Відомості 

Верховної Ради України від 31.05.2002. 2002., № 21, Ст. 135. 

Підзаконні акти 

1. Про затвердження військово-адміністративного поділу території України: 

Указ Президента України від 5.02.2016 № 39/2016. Урядовий кур’єр від 

09.02.2016. № 25. 

2. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: наказ МВС від 06.11.2015  №1376. 

Офіційний вісник України від 22.12.2015. 2015. № 99, стор. 201, стаття 3405. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ МВС від 07.11.2015 № 
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