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1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про 

викладача. 

Грохольський Володимир Людвігович  – доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор понад 130 наукових 

праць. Досвід роботи 31 рік. 

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, 

адміністративна відповідальність, державне управління 

та інформаційне направлення.  

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса , пров. 

Сабанський , 4 каб. 230,електронна адреса 

volodimirgroholskiy@gmail.com 

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 на денній формі навчання. 

Викладається у четвертому та п’ятому семестрі на 

другому та третьому курсі на заочній формі навчання 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

-практичні 

- самостійна робота: 

4          4,5 

 

120     120 

 

60        20 

30        6 

20        8 

10        6 

60       100 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

  Навчальна дисципліна «Адміністративний процес», 

розкриває загальні положення та особливості 

адміністративно-юрисдикційних та неюрисдикційних  

проваджень. 

 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. 

 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Адміністративний процес» як складова 

частина національного права має безпосередній зв’язок з:   

 конституційним правом; 

 адміністративним правом; 

 кримінальним правом; 

 кримінальним процесом; 

 цивільним правом та процесом. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 11.Форми 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. 

 

 

 



 

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; 

           

   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 



 

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). 

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.  

 

13.Результати навчання:  У результаті вивчення навчальної дисципліни  



 

знати:  

 поняття адміністративного процесу та його 

співвідношення з адміністративно-процесуальним 

правом; 

 суб’єктів та учасників адміністративного процесу;  

 основні теоретико-правові положення інституту 

адміністративної відповідальності; 

 різновиди адміністративних проваджень, та їх 

стадії;  

 процесуальний порядок розгляду та вирішення 

конкретної адміністративної справи; 

 систему і структуру чинного законодавства України 

про адміністративні правопорушення, зокрема 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

вміти: 

 відокремлювати  правовідносини,  що 

регулюються адміністративним процесом;  

 відтворювати основні поняття та категорії, що 

відображають сутність адміністративно-

процесуальних відносин 

 виділяти та класифікувати джерела адміністративного 

процесу;  

 визначати та класифікувати суб’єктів 

адміністративного процесу; 

 тлумачити законодавчі акти, що стосуються діяльності 

органів публічної адміністрації;  

 правильно  тлумачити  та застосовувати   норми 

адміністративного процесу;  

 оформлювати процесуальні документи, що 

використовуються під час провадження у справах 

про адміністративні правопорушення; 

 кваліфікувати конкретні адміністративні проступки; 

 здійснювати превентивні та примусові поліцейські 

заходи, а також кваліфікацію адміністративних та 

кримінальних правопорушень; 

 правильно застосовувати заходи забезпечення 

законності;   

 застосовувати норми КУпАП та іншого 

адміністративного законодавства України. 
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