
 



 

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  
Нормативна 

 
Спеціальність:  

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

  

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 120 
2-й 2-й, 3-й 

 Семестр 

  
4-й 4-й, 5-й 

Лекції 

 

30 год.  6 год. 

Семінарські 

20 год. 8 год. 

Практичні 

10 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 100 год. 

 

Вид контролю: залік 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є 

формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо змісту та 

особливостей адміністративного процесу в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний процес» є: 

 засвоєння здобувачами вищої освіти питань передбачених навчальною 

програмою дисципліни, правильне розуміння основних категорій інститутів та 

понять, які є предметом вивчення, набуття навичок застосування матеріальних норм 

адміністративного та деяких інших галузей права шляхом застосування 

адміністративно-процесуальних норм; 

 формування самостійного мислення, поглиблення навичок аналізу основ 

адміністративного процесу, проблем адміністративно-правового реформування 

України, порівняння та співставлення їх з проблемами зарубіжних країн; 

 формування у майбутніх фахівців цілісного уявлення про норми 

адміністративно-процесуального характеру, органи державної влади і державних 

службовців уповноважених приймати управлінські рішення, правову основу 

прийняття управлінських рішень та порядок їх виконання. 

Перелік компететностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосувати знання у практичній ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і володівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність приймати обгрунтовані рішення. 

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

усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та 

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

громадянина в Україні. 

Спеціальні компететності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форми реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави. 

СК2. Здатність організувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

 СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність для критичного та систематичного 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. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 



формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні дляюридичного аналізу факти.  

СК11 Здатніст до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків). 

СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічної 

безпеці.  

СК21. Здатність вживати заходів з метою запобіганн та протидії  домашньому 

насильству. 

Резкльтати начання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел,  аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах  для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

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 . 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної дільності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового 

досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та 

під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.    

Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право», «Адміністративне право 

України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Цивільне право та 

процес». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття адміністративно-процесуального права та 

адміністративного процесу, їх основні характеристики. 

Поняття, предмет адміністративно-процесуального права. Місце 

адміністративно-процесуального права в системі права України.  

Система адміністративно-процесуального права.  

Поняття адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. 

Новели та зміни в адміністративному процесі. Відмінність адміністративного 

процесу від інших юридичних процесів. 

 



 

Тема 2. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-

процесуальні відносини.  

Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні 

відносини. Відмінності адміністративних процесуальних норм від норм інших 

галузей права. 

Структура адміністративної процесуальної норми. Гіпотеза та її види. 

Диспозиція та її особливості. Санкція. 

Класифікація адміністративних процесуальних норм. Адміністративно 

управлінські, адміністративно-судочинні, адміністративно- деліктні процесуальні 

норми. 

 

Тема 3. Суб’єкти адміністративного процесу. 

Поняття суб’єкта адміністративного процесу. Класифікація суб’єктів 

адміністративного процесу. Система суб’єктів адміністративного процесу. 

Громадяни як суб’єкти адміністративного права.  Органи публічного 

адміністрування, в ролі суб’єктів адміністративного процесу. Органи прокуратури 

як суб’єкти адміністративного процесу. Національна поліція як суб’єкт 

адміністративного процесу. 

 

Тема 4. Учасники адміністративного процесу. 

Розмежування понять «суб’єкт» та «учасник» адміністративного процесу. 

Поняття сторін в адміністративному процесі. Права та обов’яки учасників.  

Особи, які регулюють і вирішують адміністративні справи. Особи, які обстоюють в 

адміністративному процесі особисті права та законні інтереси. Особи, які 

представляють та захищають інтереси інших осіб. Особи, які сприяють 

адміністративним провадженням та здійсненню адміністративного судочинства. 

 

Тема 5. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних 

проваджень. 

Поняття, завдання та принципи адміністративного провадження.  

Види  адміністративно-процесуальних проваджень. Стадії адміністративних 

проваджень. 

Адміністративні процедури в адміністративному процесі. Адміністративна 

юрисдикція і підсудність адміністративних справ. 

Порядок та строки розгляду справ. Провадження в суді першої інстанції. 

Порядок виконання та перегляду рішень адміністративного суду.   

 

Тема 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Поняття, задачі та принципи провадження справи про адміністративні 

правопорушення. Правова база та стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Учасники та їх адміністративно-правовий статус. Засоби 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Підвідомчість, місце та строки розгляду справ, виконання рішень у справах про 

адміністративні правопорушення. 



 

Тема 7. Провадження по зверненням громадян. 

Правова основа та процесуальний порядок розгляду звернень громадян. 

Поняття та види звернень громадян. Вимоги до оформлення, порядок обліку та 

розгляду звернень громадян. 

Повноваження та відповідальність керівників установ, підприємств, організацій 

та державних органів за організацію роботи зі зверненням громадян. Строки, 

особливості розгляду звернень громадян та порядок оскарження рішень по ним. 

 

Тема 8. Дисциплінарне провадження.  

Поняття, правова основа та особливості дисциплінарного провадження. Види 

дисциплінарних проваджень та їх загальна характеристика. Стадії, суб’єкти, строки 

дисциплінарного провадження.  

Види, підстави та процесуальний порядок накладення дисциплінарних 

стягнень. Особливості дисциплінарного провадження відносно працівників 

Національної поліції України 

 

Тема 9. Виконавче провадження.  

Поняття, правова основа, задачі, особливості та принципи виконавчого 

провадження. Учасники виконавчого провадження та їх процесуальний статус. 

Види виконавчих проваджень та їх особливості.  

Роль органів державного управління по забезпеченню законності при 

здійсненні виконавчого провадження, відповідальність за порушення порядку 

виконавчого провадження. 

 

Тема 10. Реєстраційно-дозвільні провадження. 

Поняття та правове положення дозвільної системи України. Предмети, об’єкти 

та підприємства на які встановлено особливий порядок користування та 

експлуатації. Підстави, порядок видачі та порядок анулювання дозволів на 

придбання, зберігання, перевезення та реалізацію вогнепальної зброї. Органи 

держави, які здійснюють контроль за додержанням правил дозвільної системи, 

відповідальність за їх порушення. 

 

Тема 11. Адміністративні провадження з підготовки та ухвалення 

нормативних та індивідуальних актів управління. 

Поняття, задачі та принципи провадження з підготовки та ухвалення 

нормативних та індивідуальних актів управління.  

Правова база та стадії провадження з підготовки та ухвалення нормативних та 

індивідуальних актів управління. Учасники провадження та їх адміністративно-

правовий статус. 

 

Тема 12. Провадження із забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Визначення термінів публічна безпека і порядок, громадська безпека, 

громадський порядок, публічне місце. Суб’єкти забезпечення публічної безпеки і 

порядку. Повноваження в сфері забезпечення публічної безпеки і оборони, якими 



наділені працівники правоохоронних органів. Превентивна робота. Адміністративна 

діяльність поліції. Адміністративні примусові заходи. 

 

Тема 13. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних 

судів. 

Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. Ознаки 

адміністративного судочинства. Система адміністративних судів та їх 

повноваження. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. Поняття підсудності 

адміністративних справ.  

Склад суду та відводи. Одноособовий та колегіальний розгляд 

адміністративних справ. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок 

здійснення. Фіксування адміністративного процесу. 

 

Тема 14. Контрольні провадження. Провадження із здійснення діловодства. 

Контроль, як форма адміністративного процесу. Сутність і призначення 

контролю. Суб’єкти та об’єкти контролю. Контрольно-ревізійні підрозділи. 

Спеціальні контрольні провадження. 

Поняття провадження із діловодства. Поняття діловодства та документообігу. 

Суб’єкти провадження із діловодства. Функції та задачі діловодства. Формування 

справи.   

 

 

4. Структура навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 
 

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 

Тема № 1 

Поняття адміністративно-

процесуального права та 

адміністративного 

процесу, їх основні 

характеристики. 

8 2 2   4 10 2    8 

Тема № 2 

Адміністративно-

процесуальні норми і 

адміністративно-

процесуальні відносини.  

8 2 2   4 8     8 

Тема № 3 Суб’єкти 

адміністративного 

процесу. 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема № 4 Учасники 

адміністративного 

процесу. 

8 2 2   4 6     6 

Тема № 5 Загальна 

характеристика 

8 2 2   4 8  2   6 



адміністративно-

процесуальних 

проваджень 

Тема № 6 

Провадження у справах 

про адміністративні 

правопорушення. 

14 4 2 2  6 12 2  4  6 

Тема № 7 Провадження 

по зверненням громадян. 

8 2  2  4 10 2  2  6 

Тема № 8 Дисциплінарне 

провадження. 

8 2  2  4 8  2   6 

Тема № 9 Виконавче 

провадження  

8 2 2   4 8     8 

Тема № 10 Реєстраційно-

дозвільне провадження 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 11 

Адміністративні 

провадження з підготовки 

та ухвалення нормативних 

та індивідуальних актів 

управління. 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 12 Провадження 

із забезпечення публічної 

безпеки і порядку. 

8 2  2  4 8     8 

Тема № 13 Правова 

основа діяльності та 

компетенція 

адміністративних судів. 

8 2 2   4 10  2   8 

Тема № 14. Контрольні 

провадження. 

Провадження із 

здійснення діловодства. 

10 2  2  6 8     8 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 

120 30 20 10  60 120 6 8 6  100 

 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 
№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Поняття адміністративно-процесуального права та 

адміністративного процесу, їх основні характеристики. 

2 

2. Тема № 2. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-

процесуальні відносини. 

2 

3. Тема № 3. Суб’єкти адміністративного процесу. 2 

4. Тема № 4. Учасники адміністративного процесу. 2 

5. Тема № 5. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних 

проваджень  

2 

6. Тема № 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 2 

7. Тема № 9. Виконавче провадження.  2 

8. Тема № 10. Реєстраційно-дозвільне провадження 2 



9. Тема № 11. Адміністративні провадження з підготовки та ухвалення 

нормативних та індивідуальних актів управління. 

2 

10. Тема № 13. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних 

судів. 

2 

 Всього 20 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 
№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 3. Суб’єкти адміністративного процесу. 2 

2. Тема № 5. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних 

проваджень 

2 

3. Тема № 8. Дисциплінарне провадження. 2 

4. Тема № 13. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних 

судів. 

2 

 Всього 8 

 

6. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 2 

2. Тема № 7.Провадження по зверненням громадян. 2 

3. Тема № 8. Дисциплінарне провадження. 2 

4. Тема № 12. Провадження із забезпечення публічної безпеки і порядку. 2 

5. Тема № 14. Контрольні провадження. Провадження із здійснення 

діловодства. 

2 

 Всього 10 

 

Теми практичних занять 

(заочна форма навчання) 

№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 4 

2. Тема № 7.Провадження по зверненням громадян. 2 

 Всього 6 

 

7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Поняття адміністративно-процесуального права та 

адміністративного процесу, їх основні характеристики. 

4 

2. Тема № 2. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-

процесуальні відносини. 

4 

3. Тема № 3. Суб’єкти адміністративного процесу. 4 



4. Тема № 4. Учасники адміністративного процесу. 4 

5. Тема № 5. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних 

проваджень  

4 

6. Тема № 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 6 

7. Тема № 7. Провадження по зверненням громадян. 4 

8. Тема № 8. Дисциплінарне провадження. 4 

9. Тема № 9. Виконавче провадження.   4 

10. Тема № 10. Реєстраційно-дозвільне провадження 4 

11. Тема № 11. Адміністративні провадження з підготовки та ухвалення 

нормативних та індивідуальних актів управління. 

4 

12. Тема № 12. Провадження із забезпечення публічної безпеки і порядку. 4 

13. Тема № 13. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних 

судів. 

4 

14. Тема № 14. Контрольні провадження. Провадження із здійснення 

діловодства. 

6 

 Всього 60 

 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Поняття адміністративно-процесуального права та 

адміністративного процесу, їх основні характеристики. 

8 

2. Тема № 2. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-

процесуальні відносини. 

8 

3. Тема № 3. Суб’єкти адміністративного процесу. 6 

4. Тема № 4. Учасники адміністративного процесу. 6 

5. Тема № 5. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних 

проваджень  

6 

6. Тема № 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 6 

7. Тема № 7. Провадження по зверненням громадян. 6 

8. Тема № 8. Дисциплінарне провадження. 6 

9. Тема № 9. Виконавче провадження.   8 

10. Тема № 10. Реєстраційно-дозвільне провадження 8 

11. Тема № 11. Адміністративні провадження з підготовки та ухвалення 

нормативних та індивідуальних актів управління. 

8 

12. Тема № 12. Провадження із забезпечення публічної безпеки і порядку. 8 

13. Тема № 13. Правова основа діяльності та компетенція адміністративних 

судів. 

8 

14. Тема № 14.Контрольні провадження. Провадження із здійснення 

діловодства. 

8 

 Всього 100 

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. 

Перелік питань для підготовки до заліку. 

1. Поняття та місце науки адміністративно-процесуального права в системі 

юридичної науки. 

2. Предмет та система об'єктів адміністративного процесу 

3. Історія виникнення і розвитку адміністративно-процесуального права. 

4. Місце та роль адміністративно-процесуального права в системі права 

України. 

5. Місце адміністративної юстиції в системі правових наук України. 

6. Відмінність адміністративного процесу від інших видів юридичних 

процесів (цивільного, кримінального). 

7. Співвідношення понять "юстиція" та "юрисдикція". 

8. Поняття та види юридичних процесів. 

9. Ознаки юридичних процесів. 

10. Поняття адміністративного процесу та його особливості. 

11. Зміст структурних елементів адміністративного процесу. 

12. Відмінність адміністративного процесу від інших юридичних процесів. 

13.  Поняття, предмет та система адміністративного процесу. 

14. Джерела адміністративного процесу. 

15. Зв'язок адміністративного процесу з іншими галузями права.  

16. Стадії адміністративного процесу. Види та зміст стадій адміністративного 

процесу. 

17. Обов’язкові й факультативні стадії адміністративного процесу: поняття, 

зміст, загальна характеристика 

18. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних норм. 

19. Класифікація адміністративно-процесуальних норм. 

20. Реалізація адміністративно-процесуальних норм. 

21. Передумови виникнення адміністративно-процесуальних відносин. 

22. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних відносин. 

23. Зміст адміністративно-процесуальних відносин. 

24. Класифікація адміністративно-процесуальних відносин. 

25. Поняття та класифікація суб'єктів адміністративного процесу. 

26. Права та обов'язки громадян як суб'єктів адміністративного процесу. 

27.  Адміністративно - процесуальна правоздатність суб’єктів 

адміністративного процесу. 

28. Адміністративно-процесуальна дієздатність суб’єктів адміністративного 

процесу. 

29. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі. 

30. Повноваження сторін. 

31. Позивач в адміністративному процесі. 

32. Відповідач в адміністративному процесі. 

33. Участь у адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

34. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність. 

35. Поняття, види та особливості адміністративних проваджень. 



36. Юрисдикційні провадження. 

37. Неюрисдикційні провадження. 

38. Загальні стадії адміністративного процесу. 

39. Принципи та характерні ознаки адміністративної юрисдикції. 

40. Етапи та особливості становлення адміністративної юстиції в Україні. 

41. Поняття, сутність та правова природа управлінських рішень. 

42. Поняття, сутність та правова природа актів управління. 

43. Стадії провадження по вирішенню та прийняттю актів управління. 

44. Процес прийняття управлінських рішень та його роль в здійсненні 

управлінських задач. 

45. Учасники процесу прийняття управлінських рішень, їх правове 

становище. 

46. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

47. Особливості підготовки та прийняття управлінських рішень. 

48. Організаційно-правові фактори вдосконалення процесу прийняття 

управлінських рішень. 

49. Поняття, задачі та принципи провадження по справах про адміністративні 

правопорушення. 

50. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

51. Учасники провадження по справах про адміністративні правопорушення, 

їх адміністративно-правовий статус. 

52.  Доказування і докази в адміністративному процесі. 

53. Підвідомчість, місце та строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. 

54. Порядок порушення провадження по справах про адміністративні 

правопорушення. 

55.  Правова база провадження по справах про адміністративні 

правопорушення. 

56. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення 

правопорушника. 

57. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

58. Оскарження та опротестування як факультативна стадія. 

59. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення 

60. Виконання рішень по справах про адміністративні правопорушення. 

61. Відмінність адміністративно-попереджувальних заходів та заходів заходів 

адміністративного припинення. 

62. Поняття та особливості пропозицій, заяв та скарг. 

63. Вимоги, які пред’являються до оформлення пропозицій, заяв та скарг. 

64. Порядок обліку та розгляду звернень громадян. 

65. Риси, які різняють провадження за скаргами громадян від проваджень за 

іншими видами звернень. 

66. Повноваження та відповідальність керівників установ, підприємств, 

організацій та державних органів за організацію роботи із зверненнями 

громадян. 



67. Строки розгляду звернень. 

68. Порядок одержання та зберігання матеріалів по зверненням громадян. 

69. Визначте порядок обліку та розгляду звернень громадян. 

70. Порядок оскарження рішень по зверненням громадян. 

71. Стадії дисциплінарного провадження. 

72. Поняття, правова база, задачі та особливості дисциплінарного 

провадження. 

73. Види дисциплінарного провадження та їх загальна характеристика. 

74. Підстави, стадії та учасники провадження по дисциплінарних проступках. 

75. Строки дисциплінарного провадження. 

76. Особливості дисциплінарного провадження відносно працівників 

Національної поліції України 

77. Особливості дисциплінарного провадження по проступкам, скоєних 

співробітниками суду та прокуратури. 

78.  Поняття та сутність адміністративно-юрисдикційних проваджень. 

79. Поняття, задачі та особливості виконавчого провадження.  

80. Сутність та принципи виконавчого провадження 

81. Принципи виконавчого провадження. 

82. Стадії виконавчого провадження. 

83. Учасники виконавчого провадження та їх правовий статус. 

84. Види виконавчих проваджень та їх особливості. 

85. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.  

86. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України. 

87. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних 

справ. 

88. Система адміністративних судів. 

89. Структура адміністративних судів. 

90. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.  

91. Поняття та види адміністративного позову. 

92. Форма та зміст адміністративного позову 

93. Порядок та строки звернення до адміністративного суду.  

94. Судові витрати в адміністративному процесі. 

95. Строки звернення до адміністративного суду. 

96. Провадження в суді першої інстанції.  

97. Порядок перегляду судових рішень.  

98. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

99. Забезпечення адміністративного позову. 

100. Роль органів державного управління по забезпеченню законності при 

здійсненні виконавчого провадження. 

101. Відповідальність посадових осіб за порушення порядку виконавчого 

провадження. 

102. Стадії та особливість провадження з видачі паспорта громадянина 

України. 

103. Поняття та зміст паспортно-реєстраційної системи України 



104. Зміст та призначення паспорта громадянина України та паспорту 

громадянина України для виїзду за межі України. 

105. Поняття та зміст паспортної системи України. 

106. Підстави та порядок видачі службових паспортів, посвідчення моряка, 

паспорта громадянина України для виїзду за межі держави, посвідчення 

особи без громадянства. 

107. Категорія осіб, яким не видаються документи для виїзду за межі 

держави. 

108. Особливості адміністративної відповідальність за порушення правил 

дозвільної системи. 

109. Поняття та правове положення дозвільної системи України. 

110. Поняття, правове положення та предмети і об'єкти дозвільної системи 

України. 

111. Охарактеризуйте адміністративне реєстраційно-дозвільне провадження. 

112. Принципи, речовини та підприємства на які встановлений державою 

особливий порядок користування та експлуатації. 

113. Підстави та порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, 

перевезення та реалізацію вогнепальної зброї в Україні. 

114. Підстави та порядок анулювання дозволів на зберігання, використання 

та реалізацію вогнепальної зброї. 

115. Особи, яким не видається дозвіл на придбання, зберігання або 

реалізацію вогнепальної зброї. 

116. Органи держави, які здійснюють контроль за додержанням правил 

дозвільної системи. 

117. Поняття «публічна безпека» 

118. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

119. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

120. Роль поліції громадської безпеки у протидії правопорушенням, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

121. Стадії провадження із застосування запобіжних заходів та 

адміністративно-попереджувальних заходів 

122. Що таке контроль, як форма адміністративного процесу. 

123. Сутність і призначення контролю. 

124. Контрольно-ревізійні підрозділи. 

125. Суб’єкти контрольних проваджень. 

126. Поняття провадження із діловодства.  

127. Поняття діловодства та документообігу.  

128. Суб’єкти провадження із діловодства.  

129. Функції та задачі діловодства.  

130. Формування справи. 
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ВАРІАНТ № 1. 

1. Поняття, предмет та принципи адміністративного процесуального права. 

2. Поняття, принципи та ознаки провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

 

Задача №. 1. 

27 травня 2020 року здобувач 2-го курсу Одеського Національного 

морського університету Гавриш прийшов на заняття у нетверезому стані. На 
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зауваження свого однокурсника Юхіменко, у зв'язку з його зовнішнім 

виглядом, Гавриш відповів брутальною лайкою. Під час лекції, Гавриш 

перочинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, потім 

перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Юхіменко з питанням, 

чому той до нього чіплявся. На зауваження лектора Гавриш нецензурно 

відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, відвертаючи 

увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми лекції. 

До якого виду відповідальності можна притягти Гавриша за здійснені 

ним вчинки? 

Задача № 2. 

Підготуйте макет адміністративної справи по ч.1 ст. 178 КУпАП.  

 

ВАРІАНТ № 2. 

1. Поняття, види та класифікація адміністративних проваджень. 

2. Правова основа та процесуальний порядок розгляду звернень 

громадян. Види звернень громадян.  

 

Задача № 1. 

Інспектор патрульної поліції хотів оштрафувати Панченко за перехід 

вулиці у невстановленому місці. Платити штраф Панченко відмовився, 

заявивши, що він військовий, знаходиться у відпустці, тому і одягнутий у 

цивільний одяг. Командир їм пояснював, що вони несуть відповідальність 

тільки по Дисциплінарному статуту. Інспектор патрульної поліції Лучний 

пояснив, що до порушення дорожнього руху це не стосується. Крім того, 

Панченко в даний момент не виконує військовий обв'язок, а значить повинен 

нести відповідальність на загальних підставах. 

Хто з них має рацію? Як у таких випадках вирішується питання про 

підвідомчість?  

Задача № 2. 

Підготуйте макет адміністративної справи по ст. 173 КУпАП.  

ВАРІАНТ № 3. 

1. Поняття, структура та види адміністративно-процесуальних норм. 

2. Виконавче провадження. Контрольне провадження.  

 

Задача № 1. 

Громадянин Кісенко, хворий на наркоманію, ухилявся від медичного 

огляду на наявність наркотичного сп’яніння та на неодноразові законні 

вимоги працівника поліції пройти до відділення для складання протоколу про 

адміністративне правопорушення відмовлявся в грубій формі. 

Кваліфікуйте дії Кісенко? 

Які особливості накладання адміністративних стягнень при вчиненні 

кількох адміністративних правопорушень? 

 

Задача № 2. 

Підготуйте макет адміністративної справи по ч.1 ст. 173-2 КУпАП. 



 

ВАРІАНТ № 4. 

1. Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних відносин. 

2. Поняття, принципи та ознаки провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

 

Задача № 1. 

15 листопада інспектор патрульної поліції затримав Макарова, який 

керував автомобілем, не маючи прав на керування. При оформленні 

матеріалів справи було встановлено, що Макаров після звільнення з 

військової служби, на облік не ставав, живе без реєстрації в гуртожитку 

заводу "Продмаш", де його брат виконує обов'язки коменданта, працює 

слюсарем на автобазі № 3. 15 листопада після роботи він їхав до своєї 

знайомої в смт. Іванівка. 

Хто і за скоєння яких правопорушень може бути притягнутий до 

адміністративної відповідальності? 

 

Задача № 2. 

Підготуйте макет адміністративної справи по ст. 185 КУпАП. 

 

ВАРІАНТ № 5. 

1. Реєстраційно-дозвільне  провадження. 

2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 

Задача № 1. 

Громадянин Негляд був оштрафований начальником відділу 

Національної поліції за скоєння дрібного хуліганства. Через 12 днів Негляд 

оскаржив постанову по справі, але начальник відділу Національної поліції 

відхилив скаргу. 

Дайте правову оцінку прийнятому рішенню? 

 

Задача № 2. 

Підготуйте макет адміністративної справи по ст. 160 КУпАП. 
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