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2. ПРН06. Оцінювати недоліки і переваги певних 

правових аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК10 

ЗК11 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 

 ПРН07. Складати та узгоджувати план 
власного прикладного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними 

джерелами. 

Обговорення під час 
занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
СК15 

СК16 

ДСК01 

 ПРН09. Самостійно визначати ті обставини, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК10 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 

СК11 

СК12 

 ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної правової проблематики доступно і 
зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, есе, 
контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

СК05 
СК07 

СК09 

СК10 

СК12 

 ПРН13. Знати та розуміти особливості 

реалізації та застосування норм матеріального 

і процесуального права. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК10 

ЗК11 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 
СК12 

ДСК01 

 ПРН20. Виокремлювати і аналізувати 

юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

ЗК11 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 

СК11 

СК12 

СК16 

 ПРН22. Надавати консультації щодо 
можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Обговорення під час 
занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
ЗК02 

ЗК10 

ЗК11 

ЗК12 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 

СК15 

СК16 
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 ДПРН02. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК11 

СК05 

СК07 

СК09 

СК10 

СК16 

 ДПРН03. Знати основи контрольно-наглядової 
діяльності компетентних органів у сфері 

будівництва. 

Обговорення під час 
занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
ЗК02 

СК07 

СК09 

СК10 

СК15 

СК16 

ДСК01 

14) Структура курсу 
 

Семестр Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Контрольна 

робота 

СРС Форма підсумкового 

контролю 

денна 60 60 1 90 Іспит 

заочна 18 32 1 160 Іспит 

Сума годин: 210 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 7 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 120(4,0) 

заочна 50(1,67) 

 
15) Зміст курсу:  

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Змістовий модуль 1. «Загальна частина: теорія адміністративного права » 

Тема 1. Адміністративне право як галузь публічного права 

Тема 2. Принципи адміністративного права 

Тема 3. Джерела адміністративного права 
Тема 4. Підготовка проектів нормативно-правових актів, порядок їх погодження та прийняття 

Тема 5. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 6. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 7. Об'єднання громадян та політичні партії як суб’єкти адміністративного права. 

Тема 8. Інструменти публічного адміністрування 

Тема 9. Адміністративна процедура. 

Тема 10. Адміністративна послуга. 

Тема 11. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування. 

Тема 12. Здійснення державного нагляду (контролю) 

Тема 13. Права фізичних та юридичних осіб на звернення до органів влади та отримання інформації 

Тема 14. Службове право 

Змістовий модуль 2. «Адміністративне деліктне право» 

Тема 15. Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність.  

Тема 16. Заходи адміністративної відповідальності 

Тема 17. Провадження у справі про адміністративні правопорушення 

Змістовий модуль 3. «Публічне адміністрування в деяких сферах» 

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення будівельної діяльності 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

Змістовий модуль 4. Основні положення та зміст адміністративного процесу 

Тема 19. Предмет, метод та джерела адміністративного процесу 

Тема 20. Юрисдикція адміністративних судів 

Тема 21. Склад суду. Відводи 

Тема 22. Учасники адміністративного процесу 
Тема 23. Докази і доказування в адміністративному процесі 

Тема 24. Судові витрати в адміністративному процесі 

Тема 25. Процесуальні строки в адміністративному процесі 
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Змістовий модуль 5. Розгляд справи в суді першої інстанції 

Тема 26. Звернення до адміністративного суду та розгляд справи по суті 

Тема 27. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ 

Змістовий модуль 6. Перегляд та виконання судових рішень в адміністративному процесі 

Тема 28. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному провадженнях 

Тема 29. Процесуальні особливості виконання судових рішень в адміністративних справах 

 

Контрольна робота. Тематика 

МОДУЛЬ 1 
Адміністративне право як складова публічного права.  

Система адміністративного права.  

Поняття та значення принципів адміністративного права. 

Суть та види джерел адміністративного права.  

Поняття джерел адміністративного права.  

Юридична сила джерел адміністративного права.  

Національні джерела адміністративного права.  

Міжнародні джерела адміністративного права.  

Рішення судових органів у системі джерел адміністративного права.  

Поняття та система суб ’сктів публічного адміністрування. 

Система органів виконавчої влади.  
Класифікація органів виконавчої влади. 

Суб ’скти місцевого самоврядування.  

Види суб’єктів місцевого самоврядування та їх призначення. 

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права.  

Суб'єктивне публічне право.  

Особливості неурядової організації як суб 'єкта адміністративного права.  

Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування. 

Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування.  

Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування  

Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування. 

Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні. 
Використання електронного врядування в публічному адмініструванні.  

Поняття та види адміністративної процедури.  

Принципи адміністративної процедури.  

Учасники адміністративної процедури.  

Стадії адміністративної процедури. 

Поняття, ознаки та види адміністративних послуг  

Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг.  

Порядок надання адміністративних послуг.  

Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування.  

Підстави та порядок подання скарги.  

Перегляд рішення суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, за ініціативою особи.  

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби  
Основи правового статусу державного службовця.  

Запобігання корупційим проявам у публічній службі.  

Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність.  

Поняття та ознаки адміністративного проступку.  

Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.  

Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності.  

Адміністративне стягнення.  

Провадження в справі  про адміністративний проступок.  

Механізм адміністративно-правового забезпечення будівельної галузі.  

Система суб’єктів забезпечення функціонування в будівельній галузі.  

Адміністративна відповідальність у будівельній галузі.  

 

МОДУЛЬ 2 

Поняття, предмет, методи адміністративного процесу. 

Принципи адміністративного процесу. 

Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів 

Поняття, склад та класифікація учасників адміністративного процесу. 
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Сторони в адміністративному процесі, їх права та обов’язки.  

Поняття адміністративно-процесуального доказування 

Джерела доказів у адміністративному процесі 

Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі 

Класифікація доказів в адміністративному процесі 

Процесуальні строки в адміністративному процесі 

Поняття та склад судових витрат в адміністративному процесі 

Судовий збір в адміністративному процесі 
Розподіл судових витрат в адміністративному процесі 

Заходи процесуального примусу 

Поняття та види заходів процесуального примусу 

Підготовче провадження в адміністративному процесі 

Врегулювання спору за участю судді 

Розгляд справи по суті в адміністративному процесі 

Судові рішення в адміністративному процесі 

Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження 

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних 

повноважень 

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 
Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної 

ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з 

референдуму, членів цих комісій 

Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців 

Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України 

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони 

Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних органів 
Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в 

разі невиконання ним вимог щодо несумісності 

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця 

Особливості провадження у зразковій справі 

Особливості провадження у типовій справі 

Загальна характеристика апеляційних та касаційних розглядів. 

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах 
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186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/wsar_2019_1_30 

 

Інформаційні ресурси  
http://library.knuba.edu.ua/. Бібліотека КНУБА. 

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 
kmu.gov.ua. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній сайт КНУБА. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 
18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота Індив. 

завд. 

Іспит Сума 

М1 М2 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 

20 5 5 15 5 5 15 30 100 
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19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у четвер о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 

3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання заліку/іспиту. 

В цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

сесіями. 

6. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 
визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
20) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3856 

 


