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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні вправи, 

задачі, ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести та інші 

інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); 

дистанційна (онлайн-діяльність); змішана (контактні години + онлайн-

діяльність)*. 

Матеріальне та 

технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії (столи, 

стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність та 

доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі додатково 

передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого мобільного пристрою, 

навушників, мікрофону, веб-камери; за потреби, встановлення спеціальних 

програм (сервери веб-конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або Scуpe. 

 
*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в аудиторії; 

онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між собою та з 

контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  
Навчальна дисципліна «Адміністративне право та процесс України: методологія, 

тлумачення та застосування» є фундаментальною.  Програма навчальної дисципліни 
складена кафедрою фундаментальних юридичних дисциплін відповідно до  освітньо-
професійної програми підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні  вищої освіти 
з галузі знань 08 «Право» осіб для денної та заочної форми навчання.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми які регулюють суспільні  
відносини, що складаються у сфері державного управління. Норми адміністративного  
права визначають порядок створення, реорганізації та ліквідації органів управління, а  
також підприємств, організацій і установ та їх взаємовідносини з органами управління. До  
предмету курсу входять такі основні елементи: опанування певного інструментарію науки  
адміністративного права; вивчення сутності, форм та методів державного управління;  
системи виконавчої влади ті її функцій; проблем адміністративного примусу в  
державному управлінні і відповідальності; державного керівництва економікою,  
управління соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю  
та міжгалузевим державним управлінням.  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право та процесс 
України: методологія, тлумачення та застосування» є  підготовка кваліфікованих фахівців 
для органів та установ державної  кримінальновиконавчої служби України. Усвідомлення 
соціальної значущості своєї  майбутньої професії, нетерпимості до корупційної поведінки, 
поважливого ставлення до  права й закону.   

Здатність вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний  
рівень. Основні завдання вивчення дисципліни: навчити курсантів (студентів) правильно  
користуватися нормативними актами, вільно орієнтування в системі державного  
управління.  

3. Пререквізити. основи законодавства, українська мова, історія України.  



4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна  
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти,  
сформульованим у термінах результатів навчання):  

Інтегральна компетентність  

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (зекспертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 
людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 
правових систем з правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у  
правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а  
також кримінальної юстиції.  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 
розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї,  
зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.  

Отримуються наступні програмні результати навчання:  

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими  
цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.   

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,  
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.   

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно  
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та  
практичної діяльності.  

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 
систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних 
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права. 

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 
та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної 
юстиції. 

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 
інститутів. 

ПРН16. Брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 
впливу на відповідні суспільні відносини. 

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 



5. Опис навчальної дисципліни  

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня підготовка, 

подача нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або 

повторення термінології; 

очна лекція; презентація 

нового матеріалу; пошук 

відповідей на питання; діалог 

з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи з 

темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, в 

режимі відео конференції. 

Семінарські заняття 

(тренування, практична 

робота, оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі усні 

/ письмові відповіді на 

питання; тестування, задачі, 

доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; он-

лайн тестування, пошук відповідей на 

питання; індивідуальні та групові 

завдання (звіт, презентація, проєкт, 

реферат тощо); усна відповідь, 

виконання практичного завдання, 

письмова робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, рефлексія, 

зворотній зв’язок). 

Групові та індивідуальні 

консультації, коментарі, 

запитання та відповіді під час 

заняття від викладача; 

тестування, наукові роботи 

(доповіді), реферати, 

письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, що 

виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для 

самоконтролю; опитування аудіо-, 

відео- або текстові повідомлення з 

коментарем завдання. 

Підсумковий модульний 

контроль 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання; 

тестування. 

Письмове завдання, письмові відповіді 

на питання з фото, або відео фіксацією. 

 

5.1. Загальна інформація  
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Денна 1 1 3 90 32 28   30  іспит 

Заочна 1 1 3 90 6 28   56  іспит 

 



5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

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

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Адміністративне право як галузь 

національного права 

 2 2   3       

Тема 2. Тлумачення адміністративно-правової 

норми та адміністративно-правових відносин 

 2 2   3       

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права  та 

об’єднання громадян як учасники адміністративно-

правових відносин 

 4 3   4       

Тема 4. Методологія  державного управління та 

державної служби в Україні 

 4 3   4       

Тема 5. Забезпечення законності і дисципліни в 

державному управлінні та астосування 

адміністративного примусу 

 4 4   4       

Разом за  ЗМ1  16 14   18       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 6. Структура складу адміністративного 

проступку та провадження у справах про 

адміністративні проступки 

 2 2   2       

Тема 7 Адміністративний процес та 

адміністративне судочинство 

 4 3   2       

Тема 8. Методологія виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень 

 4 3   2       

Тема 9. Провадження в справах про звернення 

громадян 

 2 3   2       

Тема 10. Державне управління в адміністративно-

політичній сфері та в соціально-культурній сфері 

 4 3   4       

Разом за ЗМ 2  16 14   12       

Усього годин   32 28   30       

 

 

5.3. Зміст семінарських завдань 
 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Адміністративне право як галузь національного права 2 

2.  Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові 

відносини 

2 

3.  Суб’єкти адміністративного права 1 

4.  Об’єднання громадян як учасники адміністративноправових 

відносин 

1 

5.  Державне управління 2 

6.  Державна служба та її адміністративноправове регулювання 2 

7.  Форми та методи державного управління 2 



8.  Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні 2 

9.  Адміністративний примус 1 

10.  Адміністративний проступок 1 

11.  Поняття складу адміністративного проступку 2 

12.  Структура складу адміністративного проступку 2 

13.  Провадження у справах про адміністративні проступки 2 

14.  Адміністративний процес та адміністративне судочинство 2 

15.  Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 2 

16.  Провадження в справах про звернення громадян 2 

17.  Запобігання і протидія корупції (боротьба з корупцією) 2 

18.  Державне управління в адміністративнополітичній сфері 1 

19.  Державне управління в соціальнокультурній сфері 1 

 Разом 28 

 

 

6. Система контролю та оцінювання  
Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування,  
тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 
Форма підсумкового контролю: ___іспит_________.   

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 
є: - контрольні роботи;  

- тести;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

- студентські презентації та виступи на наукових заходах.  

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Сума балів  Оцінка ЕСТS  оцінка за національною шкалою 

екзамен  залік 

90-100  A  відмінно  відмінно 

82-89  B добре  добре  

74-81  C 

64-73  D задовільно  задовільно  

60-63  E 

35-59  FX  незадовільно  незадовільно  

1-34  F 

Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу 

викладача, який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього процесу в 

ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до Положення 

про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 



 
 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

 

Політика академічної доброчесності 

 

Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення академічної 

доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf). 

Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 

викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. Списування (копіювання тексту) під час 

виконання письмових робіт та екзаменів заборонені. Користування мобільними пристроями 

допускається лише з дозволу викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних 

завдань. Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні 

текстові посилання на використані інформаційні джерела. 

 

 

7. Рекомендована література  

 

Основна:  
1. Загальне адміністративне право : підручник / [Грищенко І.С., Мельник Р.С. Пухтецька  
А.А. та інші]; за аг. ред. І.С. Грищенка. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.  2. 
Адміністративне право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. / О. А.  
Задихайло. − Харків : Право, 2016. − 296 с.   
3. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька  
А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. − К. : Юрінком Iнтер, 2015. − 568 с. 4. Основи 

Поточне оцінювання 
(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

за іспит 

Сумарна 

кількість 

балів 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т 

10 

Міні-

мум 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 60 

Мак-

симум 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 



адміністративного права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Р.  БілаТіунова [та ін.] ; 
Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». − Одеса : Фенікс, 2015. − 120 с.  5. Ткаченко О.Г., Мулявка 
Д.Г. Гречанюк С.К. Проблеми адміністративної  відповідальності пов'язаної з 
порушенням режиму утримання в установах виконання  покарань: (монографія) − 
Чернігів РВВ Чернігівського юридичного коледжу Державної  пенітенціарної служби 
України, 2013. − 130 с.  

Допоміжна:  
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 
141. 2. Декларація про державний суверенітет України: Декларація від 16.07.1990 № 
55-XII (поточна редакція від 16.07.1990) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12 – Заголовок з екрана.  
3. Кодекс України про Адміністративні правопорушення : Кодекс України від 07.12.1984  
№  

8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 − 1984 р., № 51, ст. 1122. 4. Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон 
України від 01.12.1994 № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України від 27.12.1994 – 
1994 р., № 52, стаття 455.  
5. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон 
України від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 – 
2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.  
6. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI 
// Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 – 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1. 
7. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Відомості 
Верховної Ради України від 30.03.2001 − 2001 р., № 13, стаття 65.  
8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005  
№  
2713-IV // Відомості Верховної Ради України від 29.07.2005 – 2005 р., № 30, стор. 
1214, стаття 409.  
9. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості 
Верховної Ради України від 22.01.2016 – 2016 р., № 4, стор. 60.  
10. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон  
України  

від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України від 05.07.1994 – 1994 р., № 27, 

стаття 218. 

 

 Інформаційні ресурси 

 

 (нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 

  

1. Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

http://www.president.gov.ua 

2. Офіційний портал Верховної Ради 

України 

http://rada.gov.ua 

3. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/ 

4. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

http://www.ombudsman.gov.ua 

5. Міністерство внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua 

6. Національна поліція України https://www.npu.gov.ua/ 

7. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 

8. Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/ua 

http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/


9. Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua 

10. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних 

справ 

http://sc.gov.ua 

 

Матеріально-технічне забезпечення  
Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники,  
посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема  
«Законодавство України» тощо. 
 
 
 
 
 
 

http://www.scourt.gov.ua/
http://sc.gov.ua/

