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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: 

 

 
Мета вивчення дисципліни «Проблеми адміністративного права та процесу» передбачає 

дослідження складного комплексу суспільних відносин, що складаються у сфері державного 

управління, функціонування публічної виконавчої влади. Зокрема, у курсі  «Проблеми 

адміністративного права та процесу» вивчаються особливості функціонування та організації 

органів виконавчої влади, їх взаємовідносини між собою та з іншими суб'єктами права - 

громадянами, іноземцями, підприємцями, організаціями та установами; форми та методи 

діяльності органів виконавчої влади; гарантії та способи забезпечення законності у діяльності 

органів державного управління; підстави та особливості адміністративної відповідальності; 

порядок розгляду адміністративних справ; особливості організації управління 

адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах державного 

управління. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною 
(за Освітньою програмою): 

ПРН 1 Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму, та отримання нових знань у сфері права. 
ПРН 3 Розробляти та реалізовувати наукові проекти та нормативно-правові акти, розв’язувати 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 3 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість годин: 90 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 
2 Лекції: 12 8 

Семестр: 3 Практичні заняття: - - 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 12 4 

самостійна робота: 4 Самостійна робота: 66 78 

Форма підсумкового 

контролю: 
Залік Консультації: - - 

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Препозит: Постпозит: 

Засади конституційного ладу. Примус у 

конституційному ладі. Управлінська природа 

адміністративного права. 

 

Порівняльне адміністративне право. 

Суспільство і злочинність на сучасному етапі 

становлення правової держави в Україні. 
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значущі наукові проблеми права з врахуванням етичних, соціальних, економічних та соціологічних 

аспектів. 

ПРН 4 Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та дотичних міждисциплінарних 
напрямів з використанням сучасних методів, методик з дотриманням норм професійної та академічної 

етики. 

ПРН 5 Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і доробок інших 

науковців у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної наукової проблематики 
ПРН 6 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані 

бази даних та інформаційні системи. 

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 
У результаті опанування навчальної дисципліни «Проблеми адміністративного права 

та процесу» 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-magis tr.pdf 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ПРН1 ПРН5 ПРН4 ПРН5 

ЗК 2 Здатність розробляти 

проєкти та управляти ними. 

ПРН5 
ПРН 3 ПРН4 ПРН3 

ЗК 3 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

ПРН1 
ПРН3 ПРН5 ПРН4 

ЗК 6 Здатність 

використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології 

ПРН6 

ПРН6 ПРН3 ПРН6 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ФК 2 Здатність обґрунтовувати 

та захищати методологію 

наукового пізнання, результати 

досліджень, проекти. 

Використання сучасних та 

ефективних методик та засобів 

їх досліджень у самостійній 

науково-дослідній діяльності. 

ПРН1 

ПРН4 ПРН3 ПРН5 

ФК 4 Здатність здійснювати 

наукове тлумачення норм 

національного законодавства, в 

тому числі на деокупованих 

територіях. Застосовувати 

Європейське законодавство та 

акти міжнародних наукових 

інституцій та аналізувати їх 

вплив на національне 

законодавство. Володіти 

нормопроектною технікою для 

складання практичних 

ПРН1 

ПРН6 ПРН5 ПРН4 

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


 

рекомендацій по 

вдосконаленню вітчизняних та 

міжнародних нормативно-

правових актів. 

ФК 5 Здатність до 

законодавчої та 

правозастосовної діяльності. 

Вміння застосовувати норми 

права, подавати обґрунтовані 

пропозиції. 

ПРН4 

ПРН3 ПРН6 ПРН3 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права. 

Історичні умови виникнення адміністративного права. Особливості та структура 

суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права. Суб'єкти 

управлінських відносин, що складають предмет регулювання адміністративного права. 

Відносини, що виникають між адміністративною владою та громадянами, державними та 

недержавними організаціями. Внутрішньо - апаратні відносини як предмет регулювання 

адміністративного права. делеговані повноваження як предмет адміністративного права. 

Метод адміністративного права та його особливості, які проявляються у встановленні 

правового положення сторін, способом визначення прав і обов'язків сторін, порядку їх 

захисту та підставах, з якими пов'язується виникнення, зміни та припинення 

адміністративних правовідносин. Поняття системи адміністративного права. Склад та 

цілісність адміністративного права. Основні інститути адміністративного права. 

Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного 

законодавства Визначення адміністративного права як самостійної галузі права. Основні цілі 

та принципи галузі адміністративного права. Відмінність адміністративного права від інших 

галузей права України. Перспективи реформування адміністративного права України. Наука 

адміністративного права. 

 
Тема 2. Адміністративно-правові норми та відносини. 

Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її 

особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою 

нормою. Структура адміністративно-правової норми (диспозиція, гіпотеза, санкція). 

Класифікація адміністративних норм за цільовим призначенням, за змістом, за методом 

впливу, за границею дії, в залежності від того, кому вони адресовані, за юридичною силою, за 

строком дії. Дія адміністративної норми у часі (пряма, негайна та зворотня дія). Форми 

реалізації адміністративно-правової норми (виконання, використання, додержання, 

застосування). Поняття джерел адміністративного права, їх види. Поняття та ознаки 

адміністративно-правового акту. Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-

правових актів. Юридичні акти як джерела адміністративного права. Акти Президента 

України. Акти Кабінету Міністрів України. Відомчі нормативні акти. Умови дійсності 

відомчих адміністративних актів. Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і 

відомств. Адміністративні-правові акти органів виконавчої влади на місцях. 

Адміністративно-правові договори як джерела адміністративного права. Локальні акти. 

Основні напрямки удосконалення системи адміністративного законодавства України. 

Поняття адміністративно-правових відносин. Спільні та відмінні риси адміністративно-

правових відносин в порівнянні з іншими суспільними відносинами, які регулюються правом 

України. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями, за складом учасників, 

за характером зв'язку між сторонами). Структура адміністративних правовідносин: суб'єкт, 

 



 

об'єкт та зміст адміністративних правовідносин (матеріальний та юридичний). Підстави 

виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. 

 

Тема 3. Особливості правового регулювання діяльності державних органів. 

Удосконалення форм і методів діяльності державних органів. 

Основні проблеми законодавчого врегулювання державних органів. Проблеми 

класифікації видів державних органів. Перспективи поділу державної служби на цивільну, 

мілітаризовану та спеціалізовану. Проблеми систематизації законодавства про державну 

службу. Служба в органах місцевого самоврядування - вид державної служби. 

Проблемні питання законодавчого забезпечення державної служби в Україні. Загальна 

характеристика Закону України «Про державну службу». Поняття та зміст цивільної служби. 

Патронатна служба. 

Поняття та види методів діяльності державних органів. Переконання та стимулювання 

в діяльності державних органів. Примус в діяльності державних органів. Законодавче 

забезпечення застосовування адміністративного примусу. Загальна характеристика Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Поняття та види форм діяльності державних органів. Характеристика форм діяльності 

державних органів. Забезпечення законності в діяльності державних органів. (контроль, 

нагляд, звернення громадян). 

Поняття та види адміністративних стягнень. Співвідношення адміністративного 

примусу з іншими видами державного примусу. Заходи адміністративного попередження: 

поняття та види. Заходи адміністративного припинення: поняття та види. Заходи 

адміністративної відповідальності: поняття та види. Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх. Адміністративна відповідальність військовослужбовців. 

Забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації (контроль, нагляд, 

звернення громадян). Розмежування понять «контроль» та «нагляд» в діяльності публічної 

адміністрації. Поняття звернень громадян. Форми звернень громадян. Фізичні та юридичні 

особи в адміністративно-правових відносинах. 

 

Тема 4. Адміністративно-деліктне право в системі адміністративного права. 

Місце адміністративно-деліктного права в системі публічного права. Система 

адміністративно-деліктного права. Теорія адміністративно-деліктного права. Зарубіжне 

адміністративно-деліктне право. Матеріальне адміністративно-деліктне право. Процесуальне 

адміністративно-деліктне право. Види адміністративних санкцій. Особливості 

адміністративної відповідальності спеціальних категорій фізичних осіб: реалії та доцільність 

встановлення. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. Учасники 

адміністративно-деліктного процесу. Процедури адміністративно-деліктного процесу. 

Особливості адміністративних процедур щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності за такі види правопорушень: особливості кваліфікації та оформлення 

матеріалів окремих категорій адміністративних правопорушень. 

 

Тема 5. Адміністративно-процесуальне право в системі адміністративного права: 

наукові підходи та сучасна практика. 

Методологія дослідження адміністративно-процесуального права в системі 

адміністративного права: наукові підходи та сучасна практика. Співвідношення 

адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу. 

Адміністративний судовий процес, правові підстави та порядок його здійснення за 

Кодексом адміністративного судочинства України. Позасудові адміністративні процедури, 

правові підстави та порядок їх здійснення. Адміністративне судочинство. Адміністративна 

юстиція в європейських державах. 

 

Тема 6. Актуальні питання надання адміністративних послуг органами публічної 

адміністрації. Електронні послуги органів публічної адміністрації. 



 

Правова основа надання адміністративних послуг в Україні. Поняття адміністративних 

послуг. Ознаки надання адміністративних послуг. Місце адміністративних послуг в 

адміністративному праві. Характеристика закону України «Про адміністративні послуги». 

Сутність реєстру адміністративних послуг в Україні. Зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг в України. Особливості провадження з надання адміністративних 

послуг. Оцінювання якості надання адміністративних послуг. Принципи надання 

адміністративних послуг. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з надання 

адміністративних послуг. Напрямки удосконалення процедур надання адміністративних 

послуг в Україні. 

Основні тенденції розвитку електронного урядування в Україні. Загальна 

характеристика органів публічної адміністрації як суб’єкта надання електронних послуг. 

Електронні послуги в державах-членах ЄС: досвід і особливості. Поняття і сутність 

електронних послуг в Україні. Нормативно-правова основа надання електронних послуг в 

Україні: підходи до класифікації. Поняття і зміст адміністративних процедур надання 

електронних послуг. Загальна характеристика основних світових моделей надання 

електронних послуг. Основні проблеми впровадження електронних послуг в Україні. 

Характеристика заходів з підвищення якості надання електронних послуг органами публічної 

адміністрації. Перспективні напрями розвитку електронних послуг в Україні. Загальна 

характеристика основних платформ надання електронних послуг в Україні. 

 

 
 3. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

ДЕННА ФОРМА 

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.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

 Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права. 

 
15 

2 

 

2 

11 

Тема 2. Адміністративно-правові норми та відносини. 

 
15 2 

 
2 

11 

Тема 3. Особливості правового регулювання діяльності державних 

органів. Удосконалення форм і методів діяльності державних 

органів. 

 

15 

2 

 

2 

11 

РОЗДІЛ 2.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
 

Тема 1. Адміністративно-деліктне право в системі 

Адміністративного права. 

 

15 
2 

 

2 

11 

Тема 2. Адміністративно-процесуальне право в системі 

адміністративного права: наукові підходи та сучасна практика. 

 

15 
2 

 

2 

11 

Тема 3. Актуальні питання надання адміністративних послуг 

органами публічної адміністрації. Електронні послуги органів 

публічної адміністрації. 

 

15 

2 

 

2 

11 

Разом 90 
12  12 66 

Залік      

Усього годин 90 12  12 66 

 



 

ЗАОЧНА ФОРМА 

 

 

 

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 «Проблеми 

адміністративного права і процесу» 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; 

- публікація 4-х тез наукових доповідей з тематики навчальної дисципліни у 

матеріалах наукових конференцій; 

- публікація 3 статті в науковому виданні в межах тематики програми навчальної 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Всього 
у тому числі 

л п/ 
лаб. сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

РОЗДІЛ 1.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

 Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права. 

 
 

2 

 

 

14 

Тема 2. Адміністративно-правові норми та відносини. 
 

 2 
 

 
14 

Тема 3. Особливості правового регулювання діяльності державних 
органів. Удосконалення форм і методів діяльності державних 

органів. 

 

 

 

 

 

16 

РОЗДІЛ 2.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
 

Тема 1. Адміністративно-деліктне право в системі 

Адміністративного права. 

 

 
2 

2 

 

14 

Тема 2. Адміністративно-процесуальне право в системі 

адміністративного права: наукові підходи та сучасна практика. 

 

 
2 

2 

 

14 

Тема 3. Актуальні питання надання адміністративних послуг 

органами публічної адміністрації. Електронні послуги органів 

публічної адміністрації. 

 

 

 

 

 

6 

Разом  
    

Залік      

Усього годин 90 8 4  78 



 

дисципліни; 

- тематичне узагальнення правозастосовної практики у сфері, що досліджується в 

ході вивчення навчальної дисципліни; 

- 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 тез конференцій та наукових статей: 

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 за 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 

91. Порівняйте  категорії - «адміністративний процес» та «адміністративне судочинство». 

92. Розкрийте та проаналізуйте процесуальну складову основних принципів адміністративного 

судочинства. 

93. Основні стадії провадження в адміністративних судах. 

94. Процесуальний порядок розгляду адміністративних справ в суді першої інстанції.  

95. Процесуальна складова розгляду адміністративних справ в апеляційній та касаційній 

інстанції. 

96. Поняття та особливості дисциплінарної процедури. 

97.  Види дисциплінарних процедур.  

98. Особливості адміністративно-процесуального статусу суб’єктів дисциплінарної 

процедури. 

99. Стадії дисциплінарної процедури. 

100. Процесуальний порядок та особливості накладення дисциплінарних стягнень. 

101. Особливості здійснення дисциплінарної процедури. 

102. Поняття та  групи об’єктів державної реєстрації. 

103. Процесуальні особливості реєстраційних процедур. 

104. Поняття та види реєстраційних процедур. 

105. Розкрийте зміст поняття «дозвільна система». 

106.  Поняття та види дозвільних документів. 

107. Процесуальний зміст стадій дозвільної процедури. 

108. Поняття та правові підстави здійснення виконавчого провадження. 

109. Особливості здійснення виконавчого провадження. 

110. Суб’єкти виконавчого провадження. 

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 вище перелічених правил академічної доброчесності викладач 

не приймає завдання до перевірки і не виставляє оцінку по темі. 



 

 5.2.Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 Контрольна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Максимальні 

бали 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Мінімальні 

бали 

5 5 5 5 5 5 15 15 

 

Підсумковий контроль: здійснюється у формі заліку. 
 

5.3.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
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. 

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 

 



 

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 № 1395. Офіційний вісник України від 

13.11.2015. 2015. № 88, стор. 176, стаття 2964. 

4. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів 

ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: наказ МВС та МОЗ від 

09.11.2015  № 1452/735. Офіційний вісник України від 13.11.2015. 2015. № 88, стор. 217, 

стаття 2965. 

5. Про затвердження Положення про дозвільну систему України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.10.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-

%D0%BF/print. 

6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2015 № 877. Урядовий кур’єр від 06.11.2015. № 207. 
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статті 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
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Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України від 30.07.2015 року № 2-в/2015 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/o79/page. 
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