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Освіта вища юридична, у 2002 році з відзнакою закінчила 

Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність», з 2002 року працювала в органах 

внутрішніх справ, у 2003 році закінчила Одеський юридичний 

інститут  Харківського національного університету внутрішніх справ 

за спеціальністю «Правознавство» (заочна форма), у 2004 році 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат 

юридичних наук в ад’юнктурі Харківського національного 

університету внутрішніх справ (денна форма навчання). 

З 2004 року по 2010 рік працювала в оперативних підрозділах 

органів внутрішніх справ. З серпня 2010 року працювала в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ на посаді начальника 

факультету заочного та дистанційного навчання працівників органів 

внутрішніх справ, з 2012 року по теперішній час на посаді професора 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

факультету підготовки фахівців підрозділів превентивної діяльності. 

Пройшла понад 10 тренінгів під патронатом Консультативної  

Місії Європейського Союзу, 3 закордонні міжнародні стажування та 

отримала сертифікат тренера по підготовці патрульних поліцейських 

(НАВС м. Київ, 2015). Наукове закордонне стажування для освітян 

«Академічна доброчесність: виклики сучасності», яке відбулося у 

Варшаві 24-30 червня 2019 року в рамках теми стажування 

“Академічна доброчесність: виклики сучасності” (сертифікат про 

участь). 

Автор понад 150 наукових публікацій у фахових наукових 

журналах, міжнародних виданнях, серед яких підготовлено особиста 

монографія, 3 методичних посібника, 5 публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до науково метричної бази Scopus та Web of 
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Science. 

Сфера наукових інтересів: 

- Адміністративне право та публічне адміністрування 

- Адміністративне судочинство 

- Організаційно-правові засади діяльності Національної 

поліції 

- Міграційна політика 

- Адміністративно-процесуальні провадження, 

адміністративний процес 

Фундаментальні роботи (монографія, підручник, скопус): 

1. Рудой К.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

органів поліції України в міжнародних операціях з підтримання миру 

і безпеки: Монографія / Катерина Рудой. Х.: Майдан, 2019. 382 с. 

2. Музычук О., Безпалова О., Рудой К. и Калениченко Л. (2020). 

Международный опыт обеспечения общественной безопасности и 

порядка полицейскими силами во время массовых мероприятий и 

возможности его применения в Украине. Amazonia Investiga , 9 (25), 

493-499. 

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1099 

3. Olha Bezpalova, Maryna Dzhafarova, Olena Volkovych, Kateryna 

Rudoi,  

Olga Minchenko Competence as a Subject of Countering and Combating 

Illicit Drug Trafficking. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 

2020. Vol. 23. Issue 4. P. 1-6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/police-competence-as-a-subject-of-

countering-and-combating-illicit-drug-trafficking-9459.html 

4. Смазчук А.Л., Рудой К.М. Адміністративно-правовий статус 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України// The 

9th International scientific and practical conference “Scientific 

achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing 

House, Liverpool, United Kingdom. 2020. p. 1019-1023. 

5. Рудой К.М. Підвищення кваліфікації працівників Національної 

поліції України, які беруть участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки// Адміністративно-правова доктрина і 

практика в умовах сучасних викликів: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 червня 2020 року / ред. 

кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. – К.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – 67-71. 

6. Прогонюк Л.Ю., Калініна І.В., Горуйко К.В., Рудой К.М., Купін 

А.В. Протидія адміністративним правопорушенням у сфері 

економічної діяльності.  International Journal of Management, 11(5), 

2020, pp.1094-1102. (Скопус). 
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3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у четвертому семестрі на другому році навчання (денна 

форма) і п’ятому семестрі на третьому році навчання (заочна форма).  

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна 

кількість годин:  

- з них 

аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

- практичні 

заняття 

- самостійна 

робота: 

3 

 

120 

 

60 (денна)       16 (заочна) 

30 (денна)        6 (заочна) 

20 (денна)        6 (заочна) 

 

10 (денна)         2 (заочна) 

 

60 (денна)       104 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Адміністративний процес» є 

універсальною, базовою юридичною дисципліною, яка вивчається у 

закладах вищої освіти юридичного профілю. Вона передбачає 

вивчення складного комплексу теоретичних положень, правових 

інститутів, широкого діапазону суспільних відносин, що складаються 

при вирішенні управлінських справ (видання нормативних та інших 

актів) органами публічного адміністрування, посадовими особами та 

державними службовцями.  

Предмет навчальної дисципліни «Адміністративний процес» – це 

система знань про адміністративно-процесуальні провадження, 

організацію та діяльність як державних органів, які здійснюють 

правоохоронну і правозахисну діяльність, так і недержавних органів, 



які здійснюють правозахисну діяльність. 

Метою викладання курсу «Адміністративний процес»  є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними основами та 

категоріальним апаратом навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес», її об’єктом, предметом, методами. 

9. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Інформаційне право, Конституційне право, 

Міжнародне право, Адміністративне право, Цивільне право. 

10. Форми і 

методи навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  занять. Лекції 

здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 

11 Форма 

контролю: 

Залік 

12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

               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 Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 



робота 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 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: знати: правові 

джерела адміністративного процесу, можливі способи захисту прав та 

інтересів громадян, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм адміністративно-процесуального 

законодавства. 

вміти: застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів 

адміністративно процесуального права, визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти, аналізувати правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції, здійснювати 

критичний та системний аналіз правових явищ і застосовувати набуті 

знання у професійній діяльності, проводити логічний, критичний і 

системний аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1.     Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України від 28 черв. 1996 р. // http://www.rada.gov.ua. 

2.     Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. 

– К., 1992. – С.18-24. 

3.     Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист 

прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права 

людини і професійні стандарти для юристів в документах 

міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. //  Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. 

– Ст.1122  (з наступними змінами та доповненнями). 

5. Про звернення громадян: Закон України від 12.10.1996// Відомості 

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

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

//  Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2011. - № 32. - Ст.314. 

7. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2016. - №4. – Ст.43. 

8. Про виконавче провадження: Закон України вiд 02 червня 2016 р.  

№ 1404- VІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. - № 

30. - ст. 542. 

9. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 



№ 794-VІI // Відомості Верховної Ради України. - 2014 р. - № 13. - ст. 

222. 

10. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: Схвалена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/15 // [Електронний 

ресурс]. – Режим до¬ступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran9#n9. 

11. Адміністративний процес України: монографія/ О.М.Бандурка. – 

Харків: ХНУВС, Майдан, 2019. – 422 с. 

 

 

 


