
 



                                              1.Опис навчальної дисципліни 
 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній     

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість 

кредитів: 4 

 

Галузь знань 

26 Цивільна 

безпека 

 

Спеціальність: 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Модулів: 

денна - 2 

 

 

 

Освітній 

ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 
120 

 

3-й 3,4-й 

Лекції 

  30 год. 8 год 

          Семінарські 

24 год 6 год. 

        Практичні 

     6 год 2год 

Самостійна робота 

60 год. 104 год. 

Вид контролю: іспит 

    

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є 

формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо змісту та 

особливостей адміністративного права в Україні. 

Завданням навчальної дисципліни - є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на семінарських заняттях згідно тематичного плану. Реалізації цього 



завдання сприяють лекції викладача, робота на семінарських та практичних заняттях, 

індивідуальна робота з викладачем, самостійне вивчення наукових праць.  

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни «Адміністративне право»: 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ 

правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави.  

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і 

правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок.  

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.  

СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного 

впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової 

діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак 

правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях, а також 

здатність надавати домедичну допомогу. 

 СК17. Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними 

особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових 

речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється 

дозвільна система. 

 СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення 

загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці. Додаткові спеціальні 

(фахові, предметні) компетентності для формування унікальності ОПП  

СК21. Здатність вживати заходів з метою запобігання та протидії домашньому 

насильству. 



СК22. Здатність забезпечувати права дітей, які перебувають у контакті або у 

конфлікті із законом.  

 

Результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти 

розвитку правоохоронної діяльності.  

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.  

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати 

процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські 

заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.  

ПРН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в 

державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та 

припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки 

держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).  

ПРН.24. Здійснювати діяльності у сфері забезпечення прав і свобод дитини.  

 

Міждисциплінарні зв’язки «Адміністративне право» як складова частина 

національного права має безпосередній зв’язок з: 

 конституційним правом; 

 кримінальним правом; 

 цивільним правом та процесом; 

 теорією держави та права; 

 адміністративним процесом; 

та іншими галузями права та дисциплінами, що вивчаються в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Тема №1. «Адміністративне право в системі публічного права» 

Поняття адміністративного права та його співвідношення з публічним та 

приватним правом. Публічне право та його складові. Предмет адміністративного 

права. Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна. Мета 

адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання: 

імперативний, диспозитивний, субординації, координації, реординації, 

адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій.  Система 

(загальна та особлива частини)  і   адміністративного права. Джерела 

адміністративного права та їх види. Зв'язок адміністративного права з іншими 

галузями національного права. 

 



Тема №2. «Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові 

відносини» 

Механізм адміністративно-правового регулювання та його елементи. 

Адміністративно-правові норми: поняття, зміст та структура. Предмет регулювання 

адміністративно-правових норм. Класифікація адміністративно-правових норм. 

Вимоги до застосування норм адміністративного права. Форми реалізації 

адміністративно-правових норм та їх характеристика.. Систематизація 

адміністративного законодавства та її види. Поняття адміністративно-правових 

відносин. Характерні  риси адміністративно-правових відносин. Структура 

адміністративно-правових відносин Особливості суб’єктів адміністративно-

правових відносин. Класифікація адміністративно-правових відносин. 

Характеристика суб’єктів, об’єктів, юридичних фактів (дії, події) адміністративно-

правових відносин. Особливості адміністративної правоздатності, дієздатності 

суб’єктів адміністративно-правових відносин.   

 

Тема №3. «Приватні особи, як  суб’єкти адміністративного права» 

Загальна характеристика та класифікація суб’єктів адміністративного права. 

Індивідуальні суб’єкти адміністративного права. Громадяни. Іноземці. Особи без 

громадянства. Захист прав приватної у сфері публічного адміністрування. 

 

Тема №4. «Державні органи та органи, як  суб’єкти адміністративного права» 

Державні органи та організації як колективні суб’єкти адміністративного 

права. Система органів виконавчої влади. Повноваження Президента України у сфері 

виконавчої влади. Компетенція і повноваження Кабінету Міністрів України як 

вищого органу виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві 

органи виконавчої влади. Недержавні органи та організації як колективні суб’єкти 

адміністративного права. 

 

Тема №5.  «Публічне адміністрування» 

Поняття управління та його види (соціальне, біологічне та механічне). Соціальне 

управління: особливості, система та види. Державне управління та недержавне 

управління (місцеве самоврядування, управління в громадських об’єднаннях, 

управління в приватних організаціях). Публічне адміністрування, його особливості 

та складові. Види публічного адміністрування. Співвідношення  державного 

управління з публічним адмініструванням. Характерні риси, правові основи  та  

принципи  публічного адміністрування.  

 

Тема №6. «Інструменти публічного адміністрування» 

Інструменти публічного адміністрування. Розуміння інструментів публічного 

адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування. Вибір інструмента 

публічного адміністрування. Форми публічного адміністрування. Методи публічного 

адміністрування. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування. Види 

нормативно-правових актів. Вимоги до нормативно-правового акта. Порядок 

підготовки та ухвалення нормативно-правового акт. Адміністративний акт як 

інструмент публічного адміністрування. Види індивідуальних актів. Процедура 



ухвалення (видання) індивідуальних актів. Адміністративний договір як інструмент 

публічного адміністрування. Поняття, юридичне значення та ознаки 

адміністративного договору. Види адміністративних договорів. План як інструмент 

публічного адміністрування. Фактична дія як інструмент публічного 

адміністрування. Інформування населення. Здійснення моніторингу як інструмент 

публічного адміністрування. Адміністративний розсуд у публічному 

адмініструванні. Умови застосування адміністративного розсуду. Електронне 

врядування. Елементи електронного врядування. Співвідношення понять 

«електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія», 

«електронний парламент», «електронний уряд», «електронний суд». 

 

Тема №7. «Публічна служба та публічні службовці» 

Поняття та види служби. Поняття, правове регулювання та особливості державної 

служби. Організаційно-правові засади державної служби. Види службової діяльності. 

Служба в органах місцевого самоврядування. Публічна служба та її складові.  Посада 

і посадова особа. Класифікація посад публічних службовців, їх види. Права і 

обов’язки публічних службовців. Обмеження для публічних службовців. 

Проходження публічної служби. Атестація публічних службовців. Відповідальність 

публічних  службовців. Публічна служба на політичних посадах, її правове регулювання 

та особливості. Порядок проходження державної служби. Засади кадрового забезпечення 

публічної служби. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу. 

Обмеження, що застосовуються до публічних службовців щодо запобігання корупційним 

проявам. 

 

Тема №8. «Адміністративні послуги» 

Поняття «адміністративна послуга».  Ознаки адміністративних послуг. Види 

адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг. Стандарти надання 

адміністративних послуг. Принципи надання адміністративних послуг. Порядок 

надання адміністративних послуг. Суб’єкти відносин щодо надання 

адміністративних послуг. Організаційне забезпечення надання адміністративних 

послуг. Поняття та правовий статус адміністратора. Центри надання 

адміністративних послуг. Вимоги до якості надання адміністративних послуг. Плата 

за надання адміністративних послуг. 
 

Тема №9. «Адміністративна процедура» 

Поняття адміністративних процедур. Ознаки адміністративних процедур. Види 

адміністративних процедур. Реєстраційні процедури. Дозвільні процедури. 

Інспекційні процедури. Принципи адміністративної процедури. Учасники 

адміністративних процедур. Стадії адміністративних процедур.. Адміністративний 

орган. Представництво в адміністративній процедурі.   Процедури розгляду звернень 

громадян. Процедури із надання адміністративних послуг. Заохочувальні процедури. 

Ліцензійні процедури. Процедури прийняття адміністративних актів. 
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Тема №10.  «Адміністративний примус» 

Поняття та види адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу та 

їх характеристика. Правові основи, підстави  та порядок застосування заходів 

адміністративного запобігання. Запобігання домашньому насильству. Правові основи, 

підстави та порядок застосування заходів адміністративного припинення: 

адміністративного затримання; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів та вогнепальної зброї. Заходи адміністративної відповідальності та правові основи 

їх застосування. 

 

Тема №11. «Адміністративно-правові режими» 

Поняття, зміст і види правових режимів.  Адміністративно-правові режими: поняття, 

мета, зміст та правові основи їх функціонування.  Види адміністративно-правових 

режимів та їх класифікація. Загальні та спеціальні адміністративно-правові режими 

та порядок їх введення. Режим таємності. Режим надзвичайного стану. Режим 

воєнного стану. Режим на території проведення операції об’єднаних сил.  

Адміністративна відповідальність за порушення правил адміністративно-правових 

режимів. 

 

Тема №12. «Забезпечення законності і дисципліни в публічному 

адмініструванні» 

Принцип законності у публічному адмініструванні, його зміст та значення. 

Співвідношення законності та дисципліни. Поняття та види способів забезпечення 

законності в публічному адмініструванні. Поняття та види контролю. Державний 

контроль в управлінні, його види. Контроль органів законодавчої влади. Контрольні 

повноваження Президента України. Контроль органів виконавчої влади. 

Адміністративний нагляд. Функції, повноваження та система державних інспекцій. 

Контроль органів судової влади, форми його здійснення. Громадський контроль в 

публічному адмініструванні та його значення. 

 

Тема №13. «Адміністративна відповідальність» 

Поняття, ознаки та особливості адміністративної відповідальності. Принципи 

адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної 

відповідальності. Співвідношення адміністративної відповідальності з цивільно-

правовою, кримінальною та дисциплінарною. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення: зміст, система та структура. Поняття адміністративного 

правопорушення (проступку). Юридичний склад адміністративного проступку.    

Особливості юридичного складу адміністративного проступку,  зафіксованого в 

автоматичному режимі. Ознаки адміністративного проступку. Склад 

адміністративного проступку, його поняття та значення. Структура 

адміністративного проступку. Обставини, що виключають протиправність і винність 

діяння. Відмежування адміністративного проступку  від кримінального 

правопорушення. Адміністративні стягнення та їх характеристика.  

 

 

 



Тема №14. «Провадження в справі про адміністративний проступок» 

Провадження в справі про адміністративний проступок. Види проваджень. 

Звичайне провадження. Спрощене провадження. Стадії провадження у справі про 

адміністративний  проступок. Правовий статус учасників. Акти, що ухвалюються на 

окремих стадіях провадження. Докази в справі про адміністративне  правопорушення 

та їх оцінювання. Пояснення особи, яку притягують до адміністративної 

відповідальності.  Пояснення потерпілих. Законні представники та представники. 

Захисник. Пояснення свідків. Висновок експерта. Перекладач. Речові докази.  

Розгляд справи про адміністративний проступок.  Порядок розгляду справи.  Місце 

розгляду справи. 

 

Тема №15. «Адміністративне судочинство» 

Історичні передумови становлення адміністративних судів в Україні. Правова 

основа діяльності адміністративних судів в Україні. Задачі адміністративних судів. 

Система та структура адміністративних судів в Україні. Принципи діяльності 

адміністративних судів (верховенство права; законність; рівність усіх учасників 

процесу перед законом і судом; змагальність сторін, диспозитивність та офіційне 

з'ясування всіх обставин у справі; гласність і відкритість процесу; забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду;  

обов'язковість судових рішень). Предметна, територіальна та інстанційна 

юрисдикція  адміністративних справ. Проблемні питання визначення підсудності 

адміністративних справ по окремих категоріях адміністративних спорів. Юрисдикція 

адміністративних судів. Адміністративний позов та вимоги до нього. Способи 

судового захисту. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с п інд с.р. л с п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1.  

Тема 

№1.Адміністративне 

право в системі 

публічного права. 

8 2 2   4 12 2 2   8 

Тема № 2. 

Адміністративно-

правові норми та  

адміністративно-

правові відносини. 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 3. 

«Приватні особи, як  

суб’єкти 

8 2 2   4 4     4 



адміністративного 

права» 

Тема № 4. Державні 

органи та органи, як  

суб’єкти 

адміністративного 

права 

8 2 2   4 4     4 

Тема № 5. Публічне 

адміністрування. 

8 2 2   4 4     4 

Тема № 6. 

Інструменти 

публічного 

адміністрування.  

 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 7.  

Публічна служба та 

публічні службовці. 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 8. 

Адміністративні 

послуги. 

8 

 

2  2  4 

 

12 2 2   8 

Тема № 9. 

Адміністративна 

процедура. 

8 2 2   4 8     8 

Разом за першим 

модулем 

72 18 16 2  36 68 4 4   60 

 

Модуль 2. 

Тема № 10.  

Адміністративний 

примус. 

8 2  2  4 8     8 

Тема №11. 

Адміністративно-

правові режими. 

8 2 2   4 8     8 

Тема №12.  

Забезпечення 

законності і 

дисципліни в 

публічному 

адмініструванні. 

8 2 2   4 4     4 

Тема № 13.  

Адміністративна 

відповідальність. 

8 2 2   4 12 2 2   8 



Тема № 14. 

Провадження в 

справі про 

адміністративний 

проступок. 

8 

 

2 

 

 

 

2  4 

 

12 

 

2  2  8 

 

Тема № 15. 

Адміністративне 

судочинство. 

 

8 

 

2 

 

2 

   

4 

 

8 

     

8 

Разом за другим 

модулем 

48 12 8 4  24 52 4 2 2  44 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну 

120 30 24 6  60 120 8 6 2  104 

 

5. Теми семінарських занять 

 (денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Адміністративне право в системі 

публічного права. 

2 

2. Тема 2. Адміністративно-правові норми та 

адміністративно-правові відносини.  

2 

3. Тема 3. Приватні особи, як  суб’єкти 

адміністративного права. 

2 

4. Тема 4. Державні органи та органи, як  

суб’єкти адміністративного права. 

2 

5. Тема 5. Публічне адміністрування. 2 

6. Тема 6. Інструменти публічного 

адміністрування. 

2 

7. Тема 7. Публічна служба та публічні 

службовці. 

2 

8. Тема 9. Адміністративна процедура. 2 

9. Тема 11. Адміністративно-правові режими. 2 

10. Тема 12. Забезпечення законності і дисципліни 

в публічному адмініструванні. 

2 

11. Тема 13. Адміністративна  відповідальність. 2 

12. Тема 15. Адміністративне судочинство. 2 

Разом 24 



Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Адміністративне право в системі публічного 

права 

2 

2. Тема 8. Адміністративні послуги 2 

3. Тема 13. Адміністративна  відповідальність  2 

Разом 6 

 

6.Теми практичних занять 

 (денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 8. Адміністративні послуги 2 

2. Тема 10. Адміністративний примус 2 

3. Тема 14. Провадження в справі про адміністративний 

проступок 

2 

Разом 6 

 

Теми практичних занять 

 (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 14. Провадження в справі про адміністративний 

проступок. 

2 

Разом 2 



7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Адміністративне право в системі публічного 

права. 

4 

2. Тема 2. Адміністративно-правові норми та 

адміністративно-правові відносини.  

4 

3. Тема 3. Приватні особи, як  суб’єкти адміністративного 

права. 

4 

4. Тема 4. Державні органи та органи, як  суб’єкти 

адміністративного права. 

4 

5. Тема 5. Публічне адміністрування. 4 

6. Тема 6. Інструменти публічного адміністрування. 4 

7. Тема 7. Публічна служба та публічні службовці. 4 

8. Тема 8. Адміністративні послуги.  4 

9. Тема 9. Адміністративна процедура. 4 

10 Тема 10. Адміністративний примус. 4 

11. Тема 11. Адміністративно-правові режими. 4 

12. Тема 12. Забезпечення законності і дисципліни в 

публічному адмініструванні. 

4 

13. Тема 13. Адміністративна  відповідальність. 4 

 14. Тема 14. Провадження в справі про адміністративний 

проступок. 

4 

15. Тема 15. Адміністративне судочинство. 4 

Разом 60 



Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Адміністративне право в системі публічного 

права. 

8 

2. Тема 2. Адміністративно-правові норми та 

адміністративно-правові відносини.  

8 

3. Тема 3. Приватні особи, як  суб’єкти адміністративного 

права. 

4 

4. Тема 4. Державні органи та органи, як  суб’єкти 

адміністративного права. 

4 

5. Тема 5. Публічне адміністрування. 4 

6. Тема 6. Інструменти публічного адміністрування. 8 

7. Тема 7. Публічна служба та публічні службовці. 8 

8. Тема 8. Адміністративні послуги.  8 

9. Тема 9. Адміністративна процедура. 8 

10. Тема 10. Адміністративний примус. 8 

11 Тема 11. Адміністративно-правові режими. 8 

12. Тема 12. Забезпечення законності і дисципліни в 

публічному адмініструванні. 

4 

13. Тема 13. Адміністративна  відповідальність. 8 

14. Тема 14. Провадження в справі про адміністративний 

проступок. 

8 

15. Тема 15. Адміністративне судочинство. 8 

Разом 104 

 

8.Індивідуальні завдання 

 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної 

роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у 

вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати 

виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи здобувача вищої освіти і його 

можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень. До 



літератури належать: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і надати доповіді під час 

проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка. 

 

9.Методи навчання. 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у  вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

10.Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;  40 балів 

- за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни 

та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх 

отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 



семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь 

на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» 

балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо добре 

орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, знає 

основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав правильну, але не 

зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням 

одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому 

складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає 

помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ здобувача 

з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі 

данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді 

та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 



роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має 

право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю прирівнюється 

до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої освіти до 

підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює 

відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за поточний 

контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється до 

незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти підсумковий 

контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним окремим 

графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора 

інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом 

час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 



перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до 

початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету.  

 

11.Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та 

адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому 

засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими 

упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє 

ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає 

матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і 

визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними 

ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; 

допускає неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка F, Fx / “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою  навчального 
закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 
 Екзамен залік 



90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 
82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 
35-59 

FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

12. Питання для підсумкового контролю. 

Питання для іспиту. 

 

1. Поняття  адміністративного права та його особливості.  

2. Основоположні категорії адміністративного права.  

3. Визначення та історія становлення адміністративного права. 

4. Адміністративне право та публічне право.  

5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями національного права. 

6. Предмет, метод та джерела адміністративного права.  

7. Методи адміністративно-правового регулювання:  імперативний, 

диспозитивний, субординації, координації. 

8. Принципи адміністративного права.  

9. Джерела адміністративного права. 

10. Конституція України та інші джерела адміністративного права.  

11. Місце адміністративного права в правовій системі.  

12. Адміністративне право як навчальна дисципліна і як наука. 

13. Наука адміністративного права та її предмет.  

14. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові 

частини (елементи).  

15. Адміністративно-правові норми та їх особливості. 

16. Поняття, структура і характеристика адміністративно-правових норм. 

17. Види адміністративно-правових норм та їх класифікація. 

18. Реалізація адміністративно-правових норм  

19. Адміністративно-правові відносини та їх структура. 

20. Поняття адміністративно-правових відносин і їх особливості. 

21. Елементи адміністративно-правових відносин. 

22. Класифікація адміністративно-правових відносин. 

23. Загальна характеристика поняття «суб’єкт адміністративного права», його 

особливості та види. 

24. Адміністративна правосуб'єктність. 

25. Класифікація суб'єктів адміністративного права. 

26. Фізичні особи  та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 



27. Громадяни  як суб'єкти адміністративного права. 

28. Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти адміністративного права. 

29. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права. 

30. Види органів виконавчої влади. 

31. Міністерства як суб'єкти адміністративного права.  

32. Державні служби як суб'єкти адміністративного права. 

33. Державні агентства як суб'єкти адміністративного права. 

34. Державні інспекції як суб'єкти адміністративного права. 

35. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як суб'єкти 

адміністративного права. 

36. Місцеві органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права. 

37. Інші державні органи та організації як суб'єкти адміністративного права. 

38. Недержавні органи та організації як колективні суб'єкти адміністративного права. 

39. Соціальне управління . 

40. Поняття, види та характеристика управління. 

41. Поняття, характерні риси та види соціального управління.  

42. Структура соціального управління. 

43. Публічне адміністрування. 

44. Поняття та характеристика публічного адміністрування. 

45. Управління в органах місцевого самоврядування. 

46. Публічне управління, його зміст та складові. 

47. Публічне адміністрування: поняття та наукові підходи.  

48. Співвідношення публічного управління з державним управління, місцевим 

самоврядуванням та публічним адмініструванням. 

49. Виконавча влада та публічне адміністрування. 

50. Публічне адміністрування: поняття та наукові засади. 

51. Органи виконавчої влади в публічному адмініструванні. 

52. Поняття та правове положення органу виконавчої влади. 

53. Види органів виконавчої влади. 

54. Система органів виконавчої влади. 

55. Поняття інструмента публічного адміністрування. 

56. Види інструментів публічного адміністрування. 

57. Вибір інструмента публічного адміністрування. 

58. Форми публічного адміністрування як інструменти публічного адміністрування. 

59. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування. 

60. Видання нормативних актів. 

61. Види нормативних актів.  

62. Вимоги до нормативного акту.   

63. Порядок підготовки та ухвалення.     

64. Зміст і значення антикорупційної експертизи.   

65. Державна реєстрація нормативного акту.    

66. Процедура оприлюднення та набрання чинності нормативним актом.  

67. Підстави для визнання нормативного акту протиправним.     

68. Зв’язок протиправності з фактом недотримання формальних вимог під час 

підготовки та видання акту.    



69. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування.    

70. Види адміністративних актів.    

71. Процедура ухвалення (видання) адміністративних актів.     

72. Чинність адміністративного акту.     

73. Нікчемність адміністративного акту. Підстави визнання адміністративного акту 

нікчемним.    

74. Укладення адміністративних договорів як інструмент публічного 

адміністрування.    

75. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору.    

76. Види адміністративних договорів.  

77. Чинність адміністративного договору (умови чинності, припинення чинності). 

78. Поняття нікчемності адміністративного договору.     

79. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним.    

80. Учинення інших юридично значущих адміністративних дій як інструмент 

публічного адміністрування.   

81. Здійснення матеріально-технічних операцій як інструмент публічного 

адміністрування.    

82. План як інструмент публічного адміністрування.    

83. Поняття, юридичне значення та ознаки плану.    

84. Сфера застосування та види планів. 

85.  Фактична дія як інструмент публічного адміністрування.     

86. Поняття, юридичне значення та ознаки фактичної дії.    

87. Основні види фактичних дій.    

88. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.     

89. Поняття, сутність і види адміністративного розсуду.     

90. Умови застосування адміністративного розсуду.    

91. Методи публічного адміністрування як інструменти публічного адміністрування.    

92. Заходи адміністративного примусу.    

93. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності публічної адміністрації. 

94. Заходи адміністративного припинення.     

95. Адміністративні стягнення.     

96. Адміністративно-правовий режим як інструмент публічного адміністрування. 

97. Поняття та класифікація адміністративно-правових режимів.     

98. Надзвичайні адміністративно-правові режими.    

99. Контроль та нагляд як інструменти публічного адміністрування. 

100. Адміністративний нагляд.     

101. Адміністративно-правові режими. 

102. Адміністративні послуги.  

103. Поняття «адміністративна послуга».  

104.  Ознаки адміністративних послуг.  

105. Види адміністративних послуг.  

106. Класифікація адміністративних послуг.  

107. Стандарти надання адміністративних послуг.  

108. Принципи надання адміністративних послуг.  

109. Порядок надання адміністративних послуг.  
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110. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг.  

111. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг.  

112. Поняття та правовий статус адміністратора.  

113. Центри надання адміністративних послуг.  

114. Вимоги до якості надання адміністративних послуг.  

115. Плата за надання адміністративних послуг. 

116. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні. 

117. Поняття електронного врядування.    

118. Елементи електронного врядування.   

119. Співвідношення понять «електронне врядування»,  «електронна держава», 

«електронна демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», 

«електронний суд».   

120. Адміністративні провадження. Класифікація адміністративних проваджень  їх 

характеристика та правова основа.  

121. Розуміння адміністративної процедури.  

122. Поняття та ознаки адміністративної процедури.  

123. Види адміністративних процедур.  

124. Реєстраційні процедури. 

125. Дозвільні процедури. 

126. Інспекційні процедури.  

127. Процедури притягнення до адміністративної відповідальності. 

128. Принципи адміністративної процедури.  

129. Система принципів адміністративної процедури.  

130. Загальні принципи адміністративної процедури.  

131. Зміст спеціальних принципів адміністративної процедури.  

132. Учасники адміністративної процедури. 

133. Адміністративний орган.  

134. Адресат (зокрема заявник) адміністративної процедури.  

135. Заінтересовані особи.  

136. Представництво в адміністративній процедурі. 

137. Стадії адміністративної процедури. Ініціювання та початок провадження. 

138. Підготовка справи до розгляду . 

139. Розгляд і вирішення справи. 

140. Оформлення адміністративного акта, його доведення до відома адресатів  й 

заінтересованих осіб. 

141. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері 

публічного адміністрування. 

142. Види інструментів захисту особи та їх співвідношення між собою   

143. Медіація як засіб вирішення адміністративних суперечок.  

144. Адміністративне оскарження.  

145. Підстави та порядок подання скарги.  

146. Предмет адміністративного оскарження.  

147. Суб’єкти адміністративного осадження.  

148. Процедура розгляду та вирішення справи за скаргою.   

149. Можливі наслідки розгляду скарги.  
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150. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним 

особам.   

151. Підстави та процедури, за якими суб’єкт публічного адміністрування 

відшкодовує шкоду, завдану приватній особі.  

152. Способи відшкодування шкоди.  

153. Поняття та види публічної служби.  

154. Поняття і сутність державної служби та служби в органах місцевого  

самоврядування як основних різновидів публічної служби.  

155. Поняття державного службовця.  

156. Посади державної служби та їх категорії. 

157. Обов’язки та права державного службовця.  

158. Вступ на державну службу.  

159. Проходження державної служби і службова кар’єра. 

160. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державного службовця. 

161. Матеріальне й соціальне забезпечення державного службовця. 

162. Припинення державної служби.  

163. Поняття службовця в органі місцевого самоврядування. Посади в органах 

місцевого самоврядування та їх категорії.  

164. Обов’язки та права службовця в органі місцевого самоврядування.  

165. Вступ на службу в органі місцевого самоврядування. Проходження служби в 

органі місцевого самоврядування і службова кар’єра.  

166. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовця  в органі місцевого 

самоврядування.  

167. Матеріальне й соціальне забезпечення службовця в органі місцевого  

самоврядування.  

168. Припинення служби в органі місцевого самоврядування.  

169. Обмеження щодо використання службових повноважень  чи свого становища.  

170. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню 

неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.  

171. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

172. Антикорупційні обмеження для публічних службовців.  

173. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

174. Правила етичної поведінки публічних службовців. 

175. Фінансовий контроль щодо публічних службовців.  

176. Проходження державної служби.  

177. Вступ на державну службу.  

178. Службова кар’єра.  

179. Припинення державної служби.  

180. Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

181. Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

182. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

183. Система дисциплінарних стягнень та принципи їх застосування.  

184. Матеріальна відповідальність державних службовців.  

185. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.  



186. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності.  

187. Принципи адміністративної відповідальності.  

188. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в разі їх фіксації працюючими  в автоматичному режимі 

спеціальними технічними засобами.  

189. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.  

190. Поняття адміністративного правопорушення.  

191. Ознаки адміністративного правопорушення.  

192. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального 

правопорушення.  

193. Відмежування адміністративного правопорушення  від дисциплінарного 

правопорушення.  

194. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення. 

195. Структура юридичного складу адміністративного правопорушення.  

196. Види юридичних складів адміністративного правопорушення.  

197. Поняття адміністративного стягнення.  

198. Види адміністративних стягнень.  

199. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб  за вчинення 

адміністративних правопорушень.  

200. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.   

201. Провадження у справі про адміністративні правопорушення. 

202. Провадження з відпрацьовування і ухвалення актів управління. 

203. Провадження по зверненням громадян.   

204. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних судів.  

205. Система адміністративних судів.   

206. Принципи адміністративного судочинства.  

207. Юрисдикція адміністративних судів.  

208. Адміністративний позов і вимоги до нього.  
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1. Адміністративно-процесуальні норми.  

2. Адміністративно-процесуальні відносини. 

3. Історія виникнення та розвитку адміністративного права. 

4. Адміністративно-процесуальне право.  

5. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.  

6. Суб’єкти адміністративного права.  

7. Види та класифікація адміністративно-правових норм. 

8. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.  

9. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України.  

10. Проходження служби в поліції. 

11. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. 

12. Адміністративні процедури.  

13. Центральні та місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного 
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14. Органи публічної адміністрації: поняття, характеристика та види.  

15. Адміністративно-правовий примус як правова категорія.  

16. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.  

17. Публічна служба.  

18. Проходження публічної служби.  

19. Акти державного управління.  

20. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.  
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26. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.  

27. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина.  

28. Забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні.  

29. Адміністративна відповідальність за домашнє насильство.  

30. Дисциплінарна відповідальність поліцейських в Україні.  

http://www.liga.kiev.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://parlament.org.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws


31. Адміністративно-деліктне право.  

32. Адміністративні акти.  

33. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права.  

34. Учасники адміністративного процесу. 

35. Юридичний склад адміністративного правопорушення.  

36. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.  

37. Адміністративно-правові основи провадження зі звернень громадян в Україні.  

38. Адміністративний процес.  

39. Адміністративно-правові заходи запобігання корупції.  

40. Адміністративні провадження та адміністративні процедури. 

41. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

42. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх 

профілактики.  

43. Публічне адміністрування.  

44. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні.  

45. Захист прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування. 

46. Оскарження постанов по справах про адміністративні правопорушення.  

47. Докази в справі про адміністративне правопорушення.  

48. Нормотворче провадження.  

49. Адміністративна відповідальність військовослужбовців в Україні.  

50. Адміністративна відповідальність посадових осіб.  

51.  Принципи адміністративно-процесуального права 

52. Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та 

осіб без громадянства. 

53. Адміністративне право зарубіжних  країн.  

54. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізація. 55. 

Адміністративно-правовий режим воєнного стану.  

56. Адміністративно-правовий статус посадової особи.  

57. Адміністративний нагляд поліції.  

58. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. 

59. Інструменти публічного адміністрування.  

60. Громадський контроль в Україні.  

61. Захист прав приватної особи в публічному адмініструванні.  

62. Контрольно-наглядова діяльність органів виконавчої влади України.  

63. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.  

64. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.  

65. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади.  

66. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян.  

67. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. 68.Адміністративний 

нагляд в Україні.  

69. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.  

70. Адміністративні акти.  

71. Адміністративно-правові режими.  

72. Принципи адміністративного права.  

73. Адміністративна відповідальність за порушення правил карантину людей. 74. 



Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів.  

75. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.  

76.Центри надання адміністративних послуг.  

77. Адміністративно-правовий статус тимчасово окупованих територій України. 78. 

Строки притягнення до адміністративної відповідальності.  

79. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

80. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

81. Адміністративне затримання.  

82. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

83. Адміністративне судочинство. 
 

 

16.Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти заочної форми навчання для виконання контрольної 

роботи обирає варіант в залежності від літери з якої починається його прізвище.  

 

Варіант №1  

 Питання  

1.Місце адміністративного права в системі права України.  

2.Адміністративні послуги.  

 Задача  

12.11.2021р близько10.10 год. у м. Миколаїв громадянин Панасюк Віктор Петрович 
перебуваючи у магазині «АТБ» по вулиці Антонова 34Б таємно викрав дві пляшки 
алкогольних напоїв на суму 154 грн 35 коп. у присутності свідків Петрик Галини 
Іванівни та Косигиної Алли Вікторівни. Раніше громадянин Панасюк В.П. до 

адміністративної відповідальності притягувався по  
ст. 51 КУпАП а саме 15.07.2020р.  

1. Складіть адміністративний матеріал (протокол). 

2. Надайте юридичну оцінку.  

Варіант №2 

Питання  

1.Виникнення та розвиток адміністративного  права.  

2.Адміністративна процедура.   

Задача  

06.11.2020 о 16 год 00 хв в м. Києві по вул. Політехнічній, 37, гр. Іванов І.І. перебував 
в приміщенні Київського політехнічного інституту без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема без респіратора або захисної маски, що закриває 
ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно  Свідки: Мельничук Віталій 
Віталійович, м. Київ вул. Борщагівська 2, кв. 5   

Прокопчук Тетяна Федорівна, вул. Хрещатик 44, кв. 5  

1. Складіть адміністративний матеріал(постанова). 

2. Надайте юридичну оцінку.  

 



Варіант №3 

Питання  

1.Інструменти публічного адміністрування.  

2.Адміністративно-правові режими.  

Задача  

20.10.2021р о 00.15 год. У м. Вінниця по вул. М. Оводова біля будинку 49 Тамбовський 
О.В. розпивав слабоалкогольні напої у невстановленому для цього місці чим 
принижував людську гідність і мораль.    

1. Складіть адміністративний матеріал(постанова). 

2. Надайте юридичну оцінку.  

 

Варіант №4 

  

Питання  

1.Публічне адміністрування.  

2.Реєстраційно-дозвільні процедури.  

Задача  

25.12.2021р. у м. Херсон близько 18.00 год громадянин Гук Іван Іванович 15.07.1995 

року народження вчинив відносно свого батька та матері домашнє насильство, а 

саме виражався їхній бік нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою, 

чим могла бути завдана шкода їхньому фізичному та психічному здоров’ю. 

1. Складіть адміністративний матеріал(постанова).  

2. Надайте юридичну оцінку.  

 

 

Варіант №5 

  

Питання  

1.Медіація, як засіб вирішення адміністративних суперечок.  

2.Виконавче провадження.  

Задача  

4.05.20210р.о 3год 45хв у м. Вінниця по вул. М. Оводова буд.98 мешканець кв. №2 

Гончаров Дмитро Олегович голосно кричав чим заважав відпочивати сусідам з кв. 

№4 та кв №5. 

1. Складіть адміністративний матеріал(протокол).  

2. Надайте юридичну оцінк
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