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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна/ заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сучасне бачення та 

перспективи розвитку 

адміністративного 

права 

11 1 – – – 10 

2. Адміністративно-

правові норми та 

відносини 
11 1 – – – 10 

3. Принципи 

адміністративного 

права та принципи 

Європейського 

адміністративного 

простору 

10 1 1 – – 8 

4. Джерела 

адміністративного 

права 

10 1 1 – – 8 

5. Суб’єктивні публічні 

права та основні 

напрями 

вдосконалення 

законодавчого 

регулювання 

адміністративно-

правового статусу 

громадянина 

10 1 1 – – 8 

6. Суб’єкти публічної 

адміністрації 
11 2 1 – – 8 

7. Публічні службовці у 

системі суб’єктів 

публічної 

адміністрації 

12 1 1 – – 10 

8. Інструменти 

діяльності публічної 

адміністрації 

12 1 1 – – 10 

9. Позасудовий захист 

прав, свобод та 

законних інтересів 

приватних осіб у 

відносинах із 

публічною 

адміністрацією 

11 1 1 – – 10 
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10. Захист приватної 

особи у сфері 

публічного 

адміністрування 

12 1 1 – – 10 

11. Сучасні концепції 

адміністративної 

відповідальності 

10 1 – – – 8 

 Усього годин: 120 12 8 – – 100 

 
 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

 Змістовий модуль 1  

1. Сучасне бачення та перспективи розвитку адміністративного права 1 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

1.6. 

 

Адміністративне право як складовий елемент публічного права та 

його відмежування від приватного права.  

Теорія субординації (теорія влади-підпорядкування). Спеціально-

правова теорія. Двоступенева теорія.  

Сучасні підходи до розуміння предмету та методу 

адміністративного права. 

Процесуальний аспект адміністративного права: особливості 

тлумачення. 

Система адміністративного права.  

Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування 

українського адміністративного права. Європейські стандарти 

адміністративного права. 

 

2. Адміністративно-правові норми та відносини 1 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

2.6. 

2.7. 

Поняття, зміст адміністративно-правової норми та її особливості. 

Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-

правовою нормою.  

Класифікація адміністративних норм. 

Форми реалізації адміністративно-правової норми. 

Суть, практичне значення, ознаки та види адміністративно-

правових відносин.  

Структура адміністративних правовідносин. 

Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-

правових відносин. 

 

3. Принципи адміністративного права та принципи Європейського 

адміністративного простору 

1 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

3.4. 

 

3.5. 

 

 

Значення принципів адміністративного права. 

Тлумачення змісту принципу верховенства права у зарубіжних і 

вітчизняних дослідженнях. Роль принципу верховенства права у 

формуванні європейської адміністративно-правової доктрини. 

Принципи належного врядування.  

Поняття та класифікація європейських принципів 

адміністративного права.  

Характеристика європейських принципів адміністративного права, 

їх значення для забезпечення демократичних стандартів діяльності 

органів публічної адміністрації. 
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3.6. Європейський адміністративний простір як новела української 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

3.9. 

 

3.10. 

адміністративно-правової науки, його загальна характеристика. 

Характеристика основних аспектів поняття «Європейський 

адміністративний простір»: юридичний, політичний та 

ідеологічний.  

Принципи Європейського адміністративного простору. 

Характеристика стану запровадження принципів Європейського 

адміністративного простору в законодавстві України.  

Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах 

адміністративно-правового характеру.  

 

4. Джерела адміністративного права 1 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

 

4.7. 

Поняття та класифікація джерел адміністративного права. 

Формалізовані національні джерела адміністративного права. 

Формалізовані міжнародні (європейські) джерела 

адміністративного права.  

Судові рішення у системі джерел адміністративного права.  

Неформалізовані джерела адміністративного права.  

Супідрядність формалізованих джерел адміністративного права. 

Колізії норм адміністративного права.  

Чинність джерел адміністративного права у часі, у просторі, за 

колом осіб. 

 

5. Суб’єктивні публічні права та основні напрями вдосконалення 

законодавчого регулювання адміністративно-правового статусу 

громадянина 

1 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

5.5. 

 

 

5.6. 

5.7. 

Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.  

Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація.  

Проблеми правового регулювання організації і проведення масових 

публічних акцій (мирних зібрань).  

Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання 

адміністративно-правового статусу громадянина. Врахування вимог 

Європейської конвенції з прав людини.  

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.  

Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту.  

 

6. Суб’єкти публічної адміністрації 2 

6.1. 

6.2. 

 

6.3. 

 

6.4. 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

6.5. 

6.6. 

Система та види суб’єктів публічної адміністрації.  

Система органів виконавчої влади, їх адміністративно-правовий 

статус. 

Система органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-

правовий статус. 

Інші суб’єкти публічної адміністрації: 

Національні комісії регулювання природних монополій.  

Установи (заклади) публічного права.  

Фонди публічного права.  

Суб’єкти делегованих повноважень.  

Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.   

Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

 

7. Публічні службовці у системі суб’єктів публічної адміністрації 1 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Поняття, особливості та види публічної служби. 

Основні моделі публічної служби.  

Характеристика поняття «публічний службовець». Співвідношення 

понять «посадова особа» та «службова особа».  
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1 2 3 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

 

7.11. 

Правовий статус публічного службовця. 

Вступ на публічну службу. 

Службова кар’єра та порядок проходження публічної служби.  

Припинення публічної служби.  

Особливості служби в органах місцевого самоврядування. 

Особливості інших видів публічної служби.  

Проблеми правового регулювання публічної служби, шляхи 

удосконалення чинного законодавства. 

Засоби правового захисту публічних службовців. Захист права на 

державну службу. 

 

8. Інструменти діяльності публічної адміністрації 1 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

 

8.8. 

Нормативні акти публічної адміністрації як інструмент діяльності 

публічної адміністрації.  

Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної 

адміністрації.  

Поняття, юридичне значення, ознаки та види адміністративного 

договору.  

Поняття, основні ознаки та порядок надання адміністративних 

послуг. 

Фактична дія як інструмент публічного адміністрування.  

Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.  

Використання електронного врядування в публічному 

адмініструванні. 

План як інструмент публічного адміністрування.  

 

9. Позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів приватних 

осіб у відносинах із публічною адміністрацією 
1 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

 

 

9.4. 

 

9.5. 

Поняття та форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини. 

Забезпечення прав, свобод людини і громадянина та законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб у процесі проваджень за 

заявами, скаргами та пропозиціями громадян. 

Публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб 

засобами громадянського суспільства.  

Адміністративне оскарження.  

 

10. Захист приватної особи у сфері публічного адміністрування 1 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

10.4. 

Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у 

сфері публічного адміністрування.  

Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації 

приватним особам.   

Захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у 

системі адміністративного судочинства.  

Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах 

адміністративно-правового характеру.  

 

11. Сучасні концепції адміністративної відповідальності 1 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

 

11.4. 

11.5. 

Поняття та види адміністративної відповідальності. 

Склад адміністративного правопорушення. 

«Управлінська концепція» інституту адміністративної 

відповідальності.   

Адміністративна  відповідальність  юридичних  осіб. 

«Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака  
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1 2 3 

 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

11.9. 

 

11.10. 

 

11.11. 

управлінського характеру адміністративної відповідальності. 

Поняття та види заходів адміністративного стягнення.  

Адміністративна деліктологія як наука.  

Генезис інституту адміністративної відповідальності.  

Загальна характеристика  проекту Кодексу України про 

адміністративні проступки.  

Проблеми застосування адміністративних стягнень на сучасному 

етапі. 

Види адміністративних проступків за проектом Кодексу України 

про адміністративні проступки. 

 

 Усього 12 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 3. Принципи адміністративного права та принципи Європейського 

адміністративного простору 

Тема 4. Джерела адміністративного права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Тлумачення змісту принципу верховенства права у зарубіжних і вітчизняних 

дослідженнях. Роль принципу верховенства права у формуванні європейської адміністративно-

правової доктрини. 

1.2. Принципи належного врядування.  

1.3. Характеристика європейських принципів адміністративного права, їх значення для 

забезпечення демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації. 

1.4. Характеристика основних аспектів поняття «Європейський адміністративний 

простір»: юридичний, політичний та ідеологічний.  

1.5. Принципи Європейського адміністративного простору. 

1.6. Характеристика стану запровадження принципів Європейського адміністративного 

простору в законодавстві України.  

1.7. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

1.8. Поняття та класифікація джерел адміністративного права. 

1.9. Формалізовані національні джерела адміністративного права. 

1.10. Формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права.  

1.11. Судові рішення у системі джерел адміністративного права.  

1.12. Неформалізовані джерела адміністративного права.  

1.13. Супідрядність формалізованих джерел адміністративного права. Колізії норм 

адміністративного права.  

1.14. Чинність джерел адміністративного права у часі, у просторі, за колом осіб. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: принципи адміністративного права, принцип верховенства права, Європейський 

адміністративний простір, принципи Європейського адміністративного простору, принципи 

належного урядування, джерело адміністративного права, закони, підзаконні нормативно-

правові акти, судові рішення, формалізовані джерела адміністративного права, неформалізовані 

джерела адміністративного права.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 
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студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 значення принципів адміністративного права; 

 тлумачення змісту принципу верховенства права у зарубіжних і вітчизняних 

дослідженнях; 

 законність, юридична визначеність, заборона свавілля, доступ до незалежного та 

безстороннього суду, дотримання прав людини, заборона дискримінації та рівність перед 

законом, принцип ієрархічної вищості закону, принцип заснованості на законі; 

 принципи належного врядування, принцип участі у прийнятті рішення, принцип 

прозорості, принцип підзвітності (відповідальності), принцип ефективності, принцип 

неупередженості; 

 поняття європейських принципів адміністративного права; 

 класифікація європейських принципів адміністративного права; 

 європейські принципи адміністративного права щодо організації публічної 

адміністрації (інституційні принципи); 

 принцип децентралізації, принцип централізації, принцип деконцентрації; 

 європейські принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації 

та взаємостосунків з приватними особами; 

 походження принципів права Європейського Союзу; 

 характеристика європейських принципів адміністративного права; 

 нормативні джерела європейських принципів адміністративного права; 

 роль принципу верховенства права у формуванні європейської адміністративно-

правової доктрини; 

 значення європейських принципів адміністративного права для забезпечення 

демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації; 

 загальна характеристика Європейського адміністративного простору; 

 Європейський адміністративний простір як новела української адміністративно-

правової науки; 

 характеристика основних аспектів поняття «Європейський адміністративний простір»: 

юридичний, політичний та ідеологічний; 

 принципи Європейського адміністративного простору: юридична визначеність; 

відкритість і прозорість, відповідальність, ефективність та результативність; 

 характеристика стану запровадження принципів Європейського адміністративного 

простору в законодавстві України; 

 юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру; 

 недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд; 

 поняття та класифікація джерел адміністративного права; 

 формалізовані національні джерела адміністративного права; 

 Конституція України як першоджерело адміністративного права; 

 закони України як джерела адміністративного права; 

 загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

 характеристика розділів XVIII, ХIХ Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. 

№ 4495-VI як вагомого джерела адміністративного права; 

 перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні; 

 підзаконні юридичні акти як джерела адміністративного права; 

 формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права; 

 міжнародні договори як джерела адміністративного права; 

 юридичні акти ЄС як джерела адміністративного права. «М’яке право» (soft law) у 

системі джерел адміністративного права;  

 судові рішення у системі джерел адміністративного права; 

 рішення Конституційного Суду України, рішення Верховного Суду України та 

Верховного Суду, рішення вищих спеціалізованих судів України, рішення пленуму вищого 
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спеціалізованого суду, рішення Європейського суду з прав людини як джерела 

адміністративного права; 

 неформалізовані джерела адміністративного права; 

 правова доктрина як джерело адміністративного права; 

 супідрядність формалізованих джерел адміністративного права;  

 колізії норм адміністративного права; 

 чинність джерел адміністративного права у часі; 

 чинність джерел адміністративного права у просторі; 

 чинність джерел адміністративного права за колом осіб. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 5. Суб’єктивні публічні права та основні напрями вдосконалення 

законодавчого регулювання адміністративно-правового статусу громадянина 

Тема 6. Суб’єкти публічної адміністрації 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

2.2. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.  

2.3. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація.  

2.4. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій 

(мирних зібрань).  

2.5. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання адміністративно-правового 

статусу громадянина. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини.  

2.6. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.  

2.7. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту.  

2.8. Система та види суб’єктів публічної адміністрації.  

2.9. Система органів виконавчої влади, їх адміністративно-правовий статус. 

2.10. Система органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-правовий статус. 

2.11. Інші суб’єкти публічної адміністрації: 

2.11.1. Національні комісії регулювання природних монополій.  

2.11.2. Установи (заклади) публічного права.  

2.11.3. Фонди публічного права. 

2.11.4. Суб’єкти делегованих повноважень.  

2.12. Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.  

2.13. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: суб’єктивні публічні права, приватна особа, адміністративно-правовий статус, 

адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, іноземець, особа без 

громадянства, біженець, особа, яка потребує додаткового захисту, особи, які потребують 

тимчасового захисту, мирні зібрання, публічна адміністрація, суб’єкт публічної адміністрації, 

державний орган, орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, центральний 

орган виконавчої влади із спеціальним статусом, міністерство, служба, агентство, інспекція, 

органи місцевого самоврядування. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 суть категорії «суб’єктивні публічні права»; 

 значення суб’єктивних публічних прав; 
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 передумови суб’єктивних публічних прав; 

 сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи; 

 приватна особа як суб’єкт адміністративного права; 

 місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права; 

 види приватних осіб: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, фізичні 

особи-підприємці; 

 підприємства, установи, організації тощо як суб’єкти адміністративного права; 

 адміністративна правосуб’єктність приватної особи; 

 адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна 

деліктоздатність; 

 загальний та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи; 

 окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація; 

 право на участь в ухваленні рішень; 

 право на звернення, право на доступ до публічної інформації; 

 право на свободу об’єднань; 

 право на свободу мирних зібрань; 

 права та обов’язки приватних осіб щодо публічного майна; 

 проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій 

(мирних зібрань); 

 організатор мирного зібрання: вимоги, права та обов’язки; 

 права та обов’язки учасника мирного зібрання; 

 зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання; 

 вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання; 

 повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із 

забезпечення проведення мирного зібрання; 

 повноваження державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких 

проводиться мирне зібрання; 
 особливості проведення спонтанного мирного зібрання; 

 повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання; 

 обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань; 

 порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу 

мирних  зібрань; 

 оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадянина; 

 адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України; 

 права та обов’язки громадян у сфері публічного управління; 

 гарантії реалізації прав та обов’язків громадян; 

 напрямки вдосконалення законодавчого регулювання адміністративно-правового 

статусу громадянина; 

 врахування вимог Європейської конвенції з прав людини; 

 правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного 

демографічного реєстру та видачі документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус; 

 Єдиний державний демографічний реєстр: поняття, структура; 

 основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру; 

 інформація Єдиного державного демографічного реєстру; 

 гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного демографічного реєстру; 

 права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного 

державного демографічного реєстру; 

 порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру; 

 отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру; 
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 документи, що оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру; 

 оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення документів; 

 порядок отримання та оформлення окремих документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України; 

 правовий статус іноземців та осіб без громадянства; 

 особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу 

громадян України; 

 адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту; 

 порядок надання статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового 

захисту; 

 права та обов’язки особи, якій надано статус біженця і особи, яка потребує додаткового 

захисту; 

 умови втрати та позбавлення статусу біженця та  додаткового захисту; 

 поняття «суб’єкти публічної адміністрації»; 

  публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади; 

 види публічного адміністрування; 

 поняття публічної адміністрації; 

 система та види суб’єктів публічної адміністрації; 

 поняття та ознаки державного органу; 

 визначення органу виконавчої влади та особливостей, що його характеризують; 

 класифікація органів виконавчої влади за характером компетенції, порядком вирішення 

підвідомчих питань, територіальним масштабом діяльності; 

 смислові аспекти поняття «система органів виконавчої влади»; 

 організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: вищий, центральний, 

місцевий (територіальний); 

 система органів виконавчої влади; 

 органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим; 

 система органів місцевого самоврядування; 

 інші суб’єкти публічної адміністрації; 

 національні комісії регулювання природних монополій; 

 установи (заклади) публічного права; 

 фонди публічного права; 

 суб’єкти делегованих повноважень; 

 правовий статус суб’єктів публічної адміністрації; 

 цільовий компонент правового статусу; 

 організаційно-структурний компонент правового статусу; 

 компетенція суб’єкта публічної адміністрації; 

 розуміння адміністративних повноважень; 

 види адміністративних повноважень; 

 виникнення і припинення адміністративних повноважень; 

 правовий статус Кабінету Міністрів України; 

 порядок призначення Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України; 

 завдання Кабінету Міністрів України; 

 акти Кабінету Міністрів України; 

 система центральних органів виконавчої влади; 

 поняття, основні завдання міністерства; 

 завдання та види центральних органів виконавчої влади; 

 поняття служби як центрального органу виконавчої влади; 
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 поняття агентства як центрального органу виконавчої влади; 

 поняття інспекції як центрального органу виконавчої влади; 

 повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади; 

 порядок формування складу місцевих державних адміністрацій; 

 завдання місцевих державних адміністрацій у сфері виконавчої влади; 

 структура місцевих державних адміністрацій; 

 акти місцевих державних адміністрацій; 

 повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними 

адміністраціями; 

 повноваження Президента України у сфері виконавчої влади; 

 адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій; 

 суть публічного правонаступництва; 

 види публічного правонаступництва; 

 процедури здійснення публічного правонаступництва; 

 засади побудови і функціонування системи органів виконавчої влади на сучасному 

етапі; 

 конституційні засади демократичної організації виконавчої влади в Україні; 

 оптимізація системи органів виконавчої влади на сучасному етапі; 

 законодавче регулювання організації, повноважень та порядку діяльності Кабінету 

Міністрів України та центральних органів виконавчої влади України; 

 дотримання демократичних вимог щодо функціонування органів виконавчої влади; 

 публічна правосуб’єктність органів виконавчої влади: проблеми теорії; 

 порядок реєстрації юридичних осіб публічного права; 

 розвиток законодавства про державне регулювання і управління в окремих сферах 

суспільного життя; 

 розвиток адміністративно-правового регулювання у сфері економіки на сучасному 

етапі; 

 характеристика нової нормативно-правової бази і змін у системі органів управління 

соціально-культурною та адміністративно-політичною сферою; 

 майно, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації; 

 майно державних і комунальних підприємств, організацій, закладів, фондів; 

 публічні грошові кошти як вид публічного майна; 

 використання публічного майна та розпорядження ним. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 7. Публічні службовці у системі суб’єктів публічної адміністрації 

Тема 8. Інструменти діяльності публічної адміністрації 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття, особливості та види публічної служби. 

3.2. Основні моделі публічної служби.  

3.3. Правовий статус публічного службовця. 

3.4. Вступ на публічну службу. 

3.5. Службова кар’єра та порядок проходження публічної служби.  

3.6. Проблеми правового регулювання публічної служби, шляхи удосконалення чинного 

законодавства. 

3.7. Засоби правового захисту публічних службовців. Захист права на державну службу. 

3.8. Нормативні акти публічної адміністрації як інструмент діяльності публічної 

адміністрації. 

3.9. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації.  
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3.10. Поняття, юридичне значення, ознаки та види адміністративного договору.  

3.11. Поняття, основні ознаки та порядок надання адміністративних послуг. 

3.12. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування.  

3.13. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.  

3.14. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні. 

3.15. План як інструмент публічного адміністрування.  

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: публічна служба, модель публічної служби, державна служба, служба в  органах 

місцевого самоврядування, цивільна служба, мілітаризована державна служба, патронатна 

служба, правовий статус, службова кар’єра, порядок проходження публічної служби, захист 

права на державну службу, інструмент діяльності публічної адміністрації, нормативні акти 

публічної адміністрації, адміністративний акт, адміністративний договір, адміністративні 

послуги, фактична дія, адміністративний розсуд, електронне врядування, план. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття і особливості публічної служби; 

 основні моделі публічної служби; 

 характеристика поняття «публічний службовець»; 

 співвідношення понять «посадова особа» та «службова особа»; 

 поняття і види посад; 

 способи заміщення посад; 

 види публічної служби; 

 державна служба як різновид публічної служби; 

 законодавче регулювання державної служби; 

 зміст принципів державної служби: верховенства права; законності; професіоналізму; 

патріотизму; доброчесності; ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; 

політичної неупередженості; прозорості; стабільності; 

 порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; 

 призначення на посаду державної служби; 

 випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді; 

 стажування державних службовців; 

 проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком; 

 проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних 

прав; 

 службова кар’єра та порядок проходження публічної служби; 

 ранги державних службовців; 

 особливості звань (чинів) службовців спеціалізованої державної служби; 

 переведення державних службовців; 

 службове відрядження; 

 зміна істотних умов державної служби; 

 оцінювання результатів службової діяльності; 

 підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 

 особливості проходження державної служби в окремих державних органах; 

 особливості патронатної служби; 
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 порядок припинення публічної служби;  

 характеристика підстав для припинення державної служби; 

 напрямки вдосконалення правового регулювання порядку припинення публічної 

служби; 

 особливості служби в органах місцевого самоврядування; 

 посади в органах місцевого самоврядування та їх класифікація; 

 загальні умови вступу на державну службу; 

 спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу; 

 прийняття на службу в органи місцевого самоврядування; 

 зміст основних принципів служби в органах місцевого самоврядування: служіння 

територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів; верховенства права, 

демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; гласності; пріоритету прав та 

свобод людини і громадянина; рівних можливостей доступу громадян до служби в органах 

місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; підконтрольності, 

підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання 

службових обов’язків; дотримання прав місцевого самоврядування; правової і соціальної 

захищеності посадових осіб місцевого самоврядування; захисту інтересів відповідної 

територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за 

рахунок коштів місцевого бюджету; самостійності кадрової політики в територіальній громаді; 

 ранги посадових осіб місцевого самоврядування; 

 атестація посадових осіб місцевого самоврядування; 

 аналіз підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування; 

 поняття адміністративно-правового статусу державного службовця; 

 структура адміністративно-правового статусу публічного службовця; 

 права державного службовця; 

 обов’язки публічного службовця; 

 правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування як публічних службовців; 

 правообмеження, пов’язані зі статусом публічного службовця; 

 обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування; 

 дисциплінарна відповідальність державних службовців; 

 матеріальна відповідальність публічних службовців; 

 адміністративна відповідальність публічних службовців; 

 кримінальна відповідальність публічних службовців; 

 проведення службового розслідування; 

 засоби правового захисту державних службовців; 

 особливості інших видів публічної служби; 

 проблеми правового регулювання публічної служби, шляхи удосконалення чинного 

законодавства; 

 правова культура (антикультура) у сфері публічної служби; 

 захист права на державну службу; 

 загальна характеристика адміністративного судочинства у справах щодо розгляду 

спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби; 

 характеристика нормативних актів публічної адміністрації як інструмента діяльності 

публічної адміністрації; 

 суть та значення нормативних актів публічної адміністрації; 

 види нормативних актів публічної адміністрації; 

 юридичні передумови нормативних актів публічної адміністрації; 

 повноваження на видання нормативних актів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%EF%F0%E8%EF%E8%ED%E5%ED%ED%FF#w115
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 формальні вимоги до нормативних актів публічної адміністрації; 

 матеріальні вимоги до нормативних актів публічної адміністрації; 

 незаконність нормативних актів публічної адміністрації та її наслідки; 

 адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації; 

 суть та значення адміністративного акта; 

 основні риси адміністративного акта; 

 види адміністративних актів; 

 наказові, правовстановлюючі та підтверджуючі адміністративні акти; 

 обтяжуючі та сприяючі адміністративні акти; 

 юридичні передумови адміністративних актів публічної адміністрації; 

 основні критерії законності адміністративного акта; 

 допустимість адміністративного акта; 

 формальні вимоги до адміністративного акта; 

 процедури видання адміністративного акта; 

 форма адміністративного акта; 

 матеріальні вимоги до адміністративного акта; 

 видання адміністративного акта на підставі дискреційних повноважень; 

 видання адміністративного акта, який зачіпає права великої кількості осіб; 

 чинність адміністративного акта; 

 припинення дії адміністративного акта; 

 дефектність адміністративного акта та її наслідки; 

 заперечний адміністративний акт; 

 нікчемний адміністративний акт; 

 наслідки порушення процедури видання адміністративного акта; 

 адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації; 

 поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору; 

 розуміння адміністративного договору; 

 розмежування адміністративних договорів та приватно-правових договорів; 

 види адміністративних договорів; 

 юридичні передумови адміністративного договору; 

 незаконний адміністративний договір; 

 юридичні наслідки незаконного адміністративного договору; 

 запровадження договірних форм у адміністративно-правовій сфері; 

 поняття «адміністративний договір» у законодавстві та теорії адміністративного права; 

 дискусійні питання правової природи адміністративного договору; 

 аналіз загально-правових ознак договору в публічному праві; 

 характеристика підходів до визначення сутності адміністративного договору; 

 специфічні ознаки адміністративного договору: предмет договору, суб’єкти договору, 

обов’язкова наявність адміністративної правосуб’єктності сторін, мета договору; 

 види адміністративних договорів; 

 особливості застосування адміністративних договорів; 

 чинність адміністративного договору (умови чинності, припинення чинності); 

 поняття нікчемності адміністративного договору; 

 підстави визнання адміністративного договору нікчемним; 

 адміністративні послуги – новий інститут адміністративного права; 

 поняття та основні ознаки адміністративних послуг; 

 відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері; 

 класифікація адміністративних послуг; 

 принципи надання адміністративних послуг; 

 правові наслідки діяльності з надання адміністративних послуг; 

 суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг; 
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 суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративних послуг; 

 характеристика повноважень щодо надання адміністративних послуг; 

 поняття і зміст стандартів надання адміністративних послуг; 

 центри надання адміністративних послуг: поняття, порядок утворення та організація 

роботи; 

 адміністратори; 

 надання супутніх послуг; 

 порядок надання адміністративних послуг; 

 стадії процедури надання адміністративної послуги; 

 юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних 

послуг; 

 строки надання адміністративних послуг; 

 плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); 

 реєстр адміністративних послуг; 

 правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

у сфері надання адміністративних послуг; 

 сфера дії Закону України «Про адміністративні послуги»; 

 принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг; 

 основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг; 

 інформація про адміністративні послуги; 

 вимоги щодо якості надання адміністративних послуг; 

 відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг; 

 фактична дія як інструмент публічного адміністрування; 

 поняття, юридичне значення та ознаки фактичної дії як інструменту публічного 

адміністрування; 

 сфера застосування фактичних дій як інструментів публічного адміністрування; 

 основні види фактичних дій як інструментів публічного адміністрування; 

 інформування населення; 

 проведення перевірки; 

 здійснення моніторингу як інструмент публічного адміністрування; 

 надання довідок як інструмент публічного адміністрування; 

 виплата грошових коштів як інструмент публічного адміністрування; 

 адміністрування реєстрів як інструмент публічного адміністрування; 

 адміністративний розсуд у публічному адмініструванні; 

 поняття, сутність і види адміністративного розсуду; 

 умови застосування адміністративного розсуду; 

 використання електронного врядування в публічному адмініструванні; 

 поняття електронного врядування; 

 елементи електронного врядування; 

 співвідношення понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна 

демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», «електронний суд»; 

 план як інструмент публічного адміністрування; 

 поняття, юридичне значення та ознаки плану як інструменту публічного 

адміністрування; 

 сфера застосування та види планів як інструментів адміністративного права; 

 види планів як інструментів адміністративного права. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 9. Позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у 

відносинах із публічною адміністрацією 
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Тема 10. Захист приватної особи у сфері публічного адміністрування 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття та форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб. 

4.2. Забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини. 

4.3. Забезпечення прав, свобод людини і громадянина та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб у процесі проваджень за заявами, скаргами та пропозиціями громадян. 

4.4. Публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами громадянського 

суспільства.  

4.5. Адміністративне оскарження.  

4.6. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування.  

4.7. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним 

особам.  

4.8. Захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у системі 

адміністративного судочинства.  

4.9. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: адміністративно-правовий захист, форми адміністративно-правового захисту прав, 

свобод, законних інтересів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

забезпечення прав, свобод, заява, скарга, пропозиція, публічний захист прав і свобод, 

адміністративне оскарження, інструменти захисту прав, свобод та інтересів, відшкодування 

шкоди, захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, адміністративне 

судочинство, юрисдикція, Європейський суд з прав людини, справи адміністративно-правового 

характеру. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття та форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 

 забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини; 

 забезпечення прав, свобод людини і громадянина та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб у процесі проваджень за заявами, скаргами та пропозиціями громадян; 

 публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами громадянського 

суспільства; 

 адміністративне оскарження; 

 розуміння адміністративного оскарження; 

 підстави та порядок подання скарги; 

 предмет адміністративного оскарження; 

 суб’єкти адміністративного оскарження; 

 суб’єкти розгляду адміністративної скарги; 

 процедура адміністративного оскарження; 

 процедура розгляду та вирішення справи за скаргою; 

 можливі наслідки розгляду скарги; 

 рішення за наслідками адміністративного оскарження; 
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 інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування; 

 види інструментів захисту особи та їх співвідношення між собою; 

 медіація як засіб вирішення адміністративних суперечок; 

 відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним особам.; 

 підстави та межі відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією; 

 процедури, за якими суб’єкт публічного адміністрування відшкодовує шкоду, завдану 

приватній особі; 

 позасудова (адміністративна) процедура відшкодування шкоди; 

 судова процедура відшкодування шкоди; 

 способи відшкодування шкоди; 

 зміст судового контролю за забезпеченням законності державного управління; 

 захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у системі адміністративного 

судочинства; 

 законодавство  про  адміністративне  судочинство:  проблеми  кодифікації; 

 юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми 

судового захисту прав громадян у державному управлінні; 

 адміністративна юстиція як форма судового захисту прав і свобод громадян; 

 проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві; 

 юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру; 

 недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд; 

 захист прав і свобод громадян України в Європейському суді з прав людини. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Сучасне бачення та перспективи розвитку адміністративного права 

 

Завдання 1. Охарактеризувати сучасні підходи до розуміння предмету та методу 

адміністративного права. 

 

Завдання 2. Скласти порівняльну таблицю:  

Таблиця  

Теорія  Характеристика 

Теорія субординації (теорія влади-

підпорядкування) 

 

Спеціально-правова теорія  

Двоступенева теорія  

 

Завдання 3. Проаналізувати доктринальні засади сучасного розвитку і реформування 

українського адміністративного права. 

 

Завдання 4. Охарактеризувати виникнення та становлення адміністративного права в 

країнах Європи. 
  

Питання для самоконтролю 

 Поясніть суть і зміст публічного інтересу. 

 Охарактеризуйте публічне адміністрування у системі форм реалізації державної 

влади. 

 Назвіть суб’єкти реалізації публічного адміністрування.  

 Які форми прояву публічного адміністрування? 

 Охарактеризуйте адміністративне право як складовий елемент публічного права. 
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 Охарактеризуйте теорію субординації (теорію влади-підпорядкування).  

 Поясніть суть спеціально-правової теорії.  

 Охарактеризуйте двоступеневу теорію.  

 Визначте суть та призначення адміністративного права. 

 Дайте визначення адміністративного права. 

 Яка мета адміністративного права?  

 Назвіть завдання адміністративного права.  

 Здійсніть сучасну характеристику предмету адміністративного права. 

 Проаналізуйте методи адміністративного права. 

 Обґрунтуйте демократизацію адміністративного права як ключове завдання його 

реформування.  

 Визначте особливості тлумачення процесуального аспекту адміністративного права. 

 Що таке «система адміністративного права»?  

 Назвіть складові Загального адміністративного права. 

 Охарактеризуйте Особливе адміністративне право.  

 Поясніть нове бачення перспективи кодифікації адміністративного законодавства. 

 Визначте мету реформи адміністративного права.  

 Поясніть демократичну спрямованість реформування адміністративного права. 

 Розкрийте доктринальні засади сучасного розвитку і реформування українського 

адміністративного права. 

 Яке суспільне призначення адміністративного права? 

 Визначте роль адміністративного права у правовій системі України. 

 Охарактеризуйте європейські стандарти адміністративного права. 

 Поясніть сутність сучасних підходів до розуміння предмету та методу 

адміністративного права. 

 Назвіть форми та тенденції систематизації адміністративного законодавства.  

 Охарактеризуйте кодифікацію як провідну форму систематизації адміністративного 

законодавства. 

 Дайте визначення поняття «порівняльне адміністративне право». 

 Розкрийте виникнення та становлення адміністративного права в країнах Європи.  

 Яке призначення та завдання порівняльного правознавства у сфері адміністративного 

права? 

 Здійсніть загальну характеристику адміністративного права у Центральній та Східній 

Європі.  

 Охарактеризуйте адміністративне право Польщі.  

 Визначте особливості адміністративного права Болгарії.  

 Охарактеризуйте адміністративне право Естонії.  

 Визначте особливості адміністративного права Сполучених Штатів Америки.  

 Назвіть поняття та джерела адміністративного права Франції.  

 Охарактеризуйте адміністративне право Японії. 
 

Тема 2. Адміністративно-правові норми та відносини 

 

Завдання 1. Охарактеризувати способи регулювання управлінських відносин 

адміністративно-правовою нормою.  
 

Завдання 2. Скласти таблицю «Класифікація адміністративних норм»: 

Таблиця  

Критерії класифікації  Види адміністративних норм 

За цільовим призначенням  

За змістом  

За методом впливу  
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За межею дії   

За адресатом  

За юридичною силою  

За строком дії  
 

Завдання 3. Дослідити наукові джерела та заповнити таблицю:  

Таблиця 

Ознаки форм реалізації адміністративно-правової норми 

дотримання виконання використання застосування 

    

 

Завдання 4. Скласти таблицю «Класифікація адміністративно-правових відносин»: 

Таблиця  

Критерії класифікації  Види адміністративно-правових відносин 

За цілями  

За складом учасників  

За характером зв’язку між сторонами  

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття адміністративно-правової норми. 

 Розкрийте зміст адміністративно-правової норми та визначте її особливості.  

 Поясність способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою 

нормою.  

 Охарактеризуйте структуру адміністративно-правової норми.  

 Класифікуйте адміністративні норми за цільовим призначенням, змістом, методом 

впливу, межею дії, адресатом, юридичною силою, строком дії.  

 Визначте дію адміністративної норми у часі.  

 Назвіть форми реалізації адміністративно-правової норми. 

 Розкрийте зміст виконання, використання, дотримання, застосування як форм 

реалізації адміністративно-правової норми. 

 Що таке «адміністративно-правові відносини»? 

 Які особливості адміністративно-правових відносин? 

 Розкрийте суть, практичне значення та ознаки адміністративно-правових відносин.  

 Назвіть види адміністративно-правових відносин (за цілями, складом учасників, 

характером зв’язку між сторонами).  

 Які елементи структури адміністративних правовідносин? 

 Назвіть суб’єкт та об’єкт адміністративних правовідносин. 

 Охарактеризуйте матеріальний та юридичний зміст адміністративних правовідносин. 

 Які підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин? 

 Чи входять підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових 

відносин до структури адміністративно-правових відносин? 

 

Тема 3. Принципи адміністративного права та принципи Європейського 

адміністративного простору 

 

Завдання 1. Підготувати та представити на семінарському занятті презентацію з описом 

і критичним аналізом принципів належного врядування. 

 

Завдання 2. Скласти таблицю «Принципи Європейського адміністративного простору»: 

Таблиця  

Принципи Європейського 

адміністративного простору 
Зміст принципу 
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Юридична визначеність   

Відкритість   

Прозорість   

Відповідальність   

Ефективність   

Результативність   

 

Завдання 3. Здійснити характеристику основних аспектів поняття «Європейський 

адміністративний простір»: юридичний, політичний та ідеологічний. 

 

Питання для самоконтролю 

 Поясність значення принципів адміністративного права.  

 Розкрийте зміст принципу верховенства права.  

 Розтлумачте зміст принципу верховенства права. 

 Яке тлумачення змісту принципу верховенства права викладене у зарубіжних і 

вітчизняних дослідженнях?  

 Що означає законність? 

 Розкрийте зміст юридичної визначеності. 

 Охарактеризуйте заборону свавілля.  

 Розкрийте суть доступу до незалежного та безстороннього суду.  

 Який зміст дотримання прав людини? 

 Що означає заборона дискримінації та рівність перед законом? 

 Розкрийте зміст принципу ієрархічної вищості закону.  

 Охарактеризуйте принцип заснованості на законі.  

 Назвіть принципи належного врядування.  

 У чому полягає суть принципу участі у прийнятті рішення? 

 Розкрийте зміст принципу прозорості.  

 Охарактеризуйте принцип підзвітності (відповідальності).  

 Що означає принцип ефективності? 

 Поясніть сутність принципу неупередженості. 

 Дайте визначення поняття європейських принципів адміністративного права.  

 Назвіть критерії класифікації та види європейських принципів адміністративного 

права.  

 Охарактеризуйте Європейські принципи адміністративного права щодо організації 

публічної адміністрації (інституційні принципи).  

 Розкрийте суть принципу децентралізації.  

 Що означає принцип централізації? 

 Поясніть зміст принципу деконцентрації. 

 Охарактеризуйте Європейські принципи адміністративного права щодо діяльності 

публічної адміністрації та взаємостосунків з приватними особами.  

 Розкрийте походження принципів права Європейського Союзу.  

 Здійсніть характеристику європейських принципів адміністративного права.  

 Назвіть нормативні джерела європейських принципів адміністративного права.  

 Яка роль принципу верховенства права у формуванні європейської адміністративно-

правової доктрини?  

 Розкрийте значення європейських принципів адміністративного права для 

забезпечення демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації. 

 Здійсніть загальну характеристику Європейського адміністративного простору.  

 Проаналізуйте Європейський адміністративний простір як новела української 

адміністративно-правової науки.  

 Охарактеризуйте основні аспекти поняття «Європейський адміністративний 
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простір»: юридичний, політичний та ідеологічний.  

 Розкрийте зміст принципів Європейського адміністративного простору: юридична 

визначеність; відкритість і прозорість, відповідальність, ефективність та результативність.  

 Охарактеризуйте стан запровадження принципів Європейського адміністративного 

простору в законодавстві України.  

 Проаналізуйте юрисдикцію Європейського суду з прав людини у справах 

адміністративно-правового характеру.  

 Розкрийте недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд. 

 

Тема 4. Джерела адміністративного права 

 

Завдання 1. Проаналізувати місце «м’якого права» (soft law) у системі джерел 

адміністративного права. 

 

Завдання 2. Ознайомитись з Указом Президента «Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» та заповнити таблицю 

«Набрання чинності нормативно-правових актів»: 

Таблиця 

Органи влади Види актів Момент набрання чинності нормативно-правових актів 

   

   

 

Завдання 3. Охарактеризувати формалізовані міжнародні (європейські) джерела 

адміністративного права. 

 

Завдання 4. Проаналізувати судові рішення у системі джерел адміністративного права.  

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття джерел адміністративного права.  

 Назвіть види джерел адміністративного права.  

 Наведіть приклади формалізованих національних джерел адміністративного права.  

 Охарактеризуйте Конституцію України як першоджерело адміністративного права.  

 Назвіть закони України, які є джерелами адміністративного права.  

 Здійсніть загальну характеристику Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

 Охарактеризуйте розділи XVIII, ХIХ Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. 

№ 4495-VI як вагомого джерела адміністративного права.  

 Поясність перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні.  

 Наведіть приклади підзаконних юридичних актів, які є джерелами адміністративного 

права. 

 Назвіть формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права.  

 Які міжнародні договори є джерелами адміністративного права? 

 Наведіть приклади юридичних актів ЄС як джерел адміністративного права.  

 Чи є судові рішення джерелами адміністративного права? 

 Назвіть Рішення Конституційного Суду України, які є джерелами адміністративного 

права.  

 Які Рішення Верховного Суду України та Верховного Суду є джерелами 

адміністративного права?  

 Назвіть Рішення Європейського суду з прав людини, які є джерелами 

адміністративного права.  

 Наведіть приклади неформалізованих джерел адміністративного права.  

 Охарактеризуйте правову доктрину як джерело адміністративного права.  
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 Розкрийте супідрядність формалізованих джерел адміністративного права.  

 Як подолати колізії норм адміністративного права? 

 Поясніть чинність джерел адміністративного права у часі.  

 Розкрийте чинність джерел адміністративного права у просторі.  

 Охарактеризуйте чинність джерел адміністративного права за колом осіб. 

 

Тема 5. Суб’єктивні публічні права та основні напрямки вдосконалення законодавчого 

регулювання адміністративно-правового статусу громадянина 

 

Завдання 1. Охарактеризувати особливості правового статусу іноземців по відношенню 

до правового статусу громадян України. 

 

Завдання 2. Проаналізувати напрямки вдосконалення законодавчого регулювання 

адміністративно-правового статусу громадянина. 

 

Завдання 3. Охарактеризувати проблеми правового регулювання організації і 

проведення масових публічних акцій (мирних зібрань). 

 

Завдання 4. Визначити місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного 

права. 
 

Питання для самоконтролю 

 Розкрийте суть категорії «суб’єктивні публічні права». 

 Яке значення суб’єктивних публічних прав?  

 Назвіть передумови суб’єктивних публічних прав.  

 Поясніть сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

 Охарактеризуйте приватну особу як суб’єкта адміністративного права. 

 Поясніть місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права.  

 Назвіть види приватних осіб. 

 Охарактеризуйте підприємства, установи, організації тощо як суб’єкти 

адміністративного права. 

 Дайте визначення поняття «адміністративна правосуб’єктність приватної особи». 

 Що означає адміністративна правоздатність? 

 Коли виникає адміністративна дієздатність?  

 У чому полягає суть адміністративної деліктоздатності? 

 Розкрийте загальний та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної 

особи.  

 Охарактеризуйте окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізацію. 

 Що означає право на участь в ухваленні рішень? 

 Розкрийте суть права на звернення.  

 Охарактеризуйте право на доступ до публічної інформації. 

 Який зміст права на свободу об’єднань? 

 Розкрийте суть права на свободу мирних зібрань.  

 Охарактеризуйте права та обов’язки приватних осіб щодо публічного майна. 

 Назвіть проблеми правового регулювання організації і проведення масових 

публічних акцій (мирних зібрань). 

 Назвіть вимоги, права та обов’язки організатора мирного зібрання. 

 Які права та обов’язки учасника мирного зібрання? 

 Розкрийте зміст і форму повідомлення про проведення мирного зібрання. 

 Назвіть вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання.  

 Охарактеризуйте повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання. 
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 Які повноваження державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, 

органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення 

яких проводиться мирне зібрання? 

 Розкрийте особливості проведення спонтанного мирного зібрання.  

 Назвіть повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного 

зібрання.  

 Які обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань?  

 Розкрийте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право 

на свободу мирних  зібрань.  

 Охарактеризуйте оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадянина.  

 Що означає адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України? 

 Назвіть права та обов’язки громадян у сфері публічного управління. 

 Які гарантії реалізації прав та обов’язків громадян? 

 Поясніть напрямки вдосконалення законодавчого регулювання адміністративно-

правового статусу громадянина.  

 Як враховуються вимоги Європейської конвенції з прав людини? 

 Розкрийте правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного 

державного демографічного реєстру та видачі документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.  

 Дайте визначення поняття «Єдиний державний демографічний реєстр». 

 Яка структура Єдиного державного демографічного реєстру?  

 Охарактеризуйте основні принципи функціонування Єдиного державного 

демографічного реєстру.  

 Яка інформація наявна в Єдиному державному демографічному реєстрі? 

 Розкрийте гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного 

демографічного реєстру.  

 Назвіть права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного 

державного демографічного реєстру. 

 Охарактеризуйте порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру.  

 Чи можна отримати інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру? 

 Які документи оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру? 

 Поясніть порядок оформлення, видачі, обміну, продовження строку дії, надання, 

пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів. 

 Який порядок отримання та оформлення окремих документів, що посвідчують особу 

та підтверджують громадянство України? 

 Охарактеризуйте правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

 Назвіть особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового 

статусу громадян України. 

 Розкрийте адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту.  

 Який порядок надання статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або 

тимчасового захисту? 

 Назвіть права та обов’язки особи, якій надано статус біженця і особи, яка потребує 

додаткового захисту.  

 Поясніть умови втрати та позбавлення статусу біженця та  додаткового захисту. 

 

Тема 6. Суб’єкти публічної адміністрації 

 

Завдання 1. Проаналізувати організаційно-правові рівні системи органів виконавчої 

влади: вищий, центральний, місцевий (територіальний). 
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Завдання 2. Охарактеризувати види публічного правонаступництва. 

 

 

Завдання 3. Заповнити таблицю «Класифікація органів виконавчої влади»: 

Таблиця 

Критерій класифікації Види органів виконавчої влади  

За характером компетенції   

За порядком вирішення 

підвідомчих питань 

 

За територіальним 

масштабом діяльності 

 

 

Завдання 4. Дослідити проблеми теорії публічної правосуб’єктності органів виконавчої 

влади. 

 

Завдання 5. Охарактеризувати засади побудови і функціонування системи органів 

виконавчої влади на сучасному етапі, а також оптимізацію системи органів виконавчої влади на 

сучасному етапі. 

 

Питання для самоконтролю 

 Охарактеризуйте публічне адміністрування як форму реалізації публічної влади.  

 Назвіть види публічного адміністрування. 

 Дайте визначення поняття публічної адміністрації. 

 Розкрийте систему суб’єктів публічної адміністрації.  

 Які види суб’єктів публічної адміністрації? 

 Наведіть дефініцію поняття державного органу. 

 Які ознаки державного органу? 

 Дайте визначення органу виконавчої влади. 

 Назвіть особливості, що характеризують органи виконавчої влади 

 Наведіть класифікацію органів виконавчої влади за характером компетенції, 

порядком вирішення підвідомчих питань, територіальним масштабом діяльності. 

 Які смислові аспекти поняття «система органів виконавчої влади»? 

 Охарактеризуйте організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: 

вищий, центральний, місцевий (територіальний). 

 Розкрийте систему органів виконавчої влади. 

 Який правовий статус органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим? 

 Охарактеризуйте систему органів місцевого самоврядування.  

 Назвіть інші суб’єкти публічної адміністрації. 

 Який правовий статус Національні комісії регулювання природних монополій? 

 Розкрийте правовий статус установ (закладів) публічного права. 

 Який правовий статус фондів публічного права? 

 Наведіть приклади суб’єктів делегованих повноважень.  

 Охарактеризуйте правовий статус суб’єктів публічної адміністрації. 

 Поясніть цільовий компонент правового статусу. 

 Розкрийте організаційно-структурний компонент правового статусу. 

 Що означає компетенція суб’єкта публічної адміністрації? 

 Дайте визначення поняття «адміністративні повноваження». 

 Назвіть види адміністративних повноважень. 

 Охарактеризуйте виникнення і припинення адміністративних повноважень.  

 Розкрийте правовий статус Кабінету Міністрів України. 

 Який порядок призначення Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів 

України? 
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 Назвіть завдання Кабінету Міністрів України. 

 Наведіть приклади актів Кабінету Міністрів України. 

 Охарактеризуйте систему центральних органів виконавчої влади. 

 Дайте визначення поняття «міністерство». 

 Які основні завдання міністерства? 

 Назвіть завдання та види центральних органів виконавчої влади. 

 Охарактеризуйте службу як центральний орган виконавчої влади. 

 Дайте визначення поняття агентства як центрального органу виконавчої влади.  

 Поясніть поняття інспекції як центрального органу виконавчої влади. 

 Які повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади? 

 Розкрийте порядок формування складу місцевих державних адміністрацій.  

 Назвіть завдання місцевих державних адміністрацій у сфері виконавчої влади.  

 Яка структура місцевих державних адміністрацій? 

 Назвіть приклади актів місцевих державних адміністрацій.  

 Які повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими 

державними адміністраціями? 

 Розкрийте повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

 Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій.  

 Що означає публічне правонаступництво? 

 Поясніть суть публічного правонаступництва.  

 Які види публічного правонаступництва? 

 Розкрийте процедури здійснення публічного правонаступництва. 

 Охарактеризуйте засади побудови і функціонування системи органів виконавчої 

влади на сучасному етапі. 

 Назвіть конституційні засади демократичної організації виконавчої влади в Україні? 

 Проаналізуйте оптимізацію системи органів виконавчої влади на сучасному етапі.  

 Розкрийте законодавче регулювання організації, повноважень та порядку діяльності 

Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади України.  

 Охарактеризуйте дотримання демократичних вимог щодо функціонування органів 

виконавчої влади.  

 Що означає публічна правосуб’єктність органів виконавчої влади? 

 Розкрийте порядок реєстрації юридичних осіб публічного права. 

 Охарактеризуйте розвиток законодавства про державне регулювання і управління в 

окремих сферах суспільного життя.  

 Проаналізуйте розвиток адміністративно-правового регулювання у сфері економіки 

на сучасному етапі. 

 Здійсніть характеристику нової нормативно-правової бази і змін у системі органів 

управління соціально-культурною та адміністративно-політичною сферою. 

 Яке майно забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації? 

 Охарактеризуйте майно державних і комунальних підприємств, організацій, 

закладів, фондів.  

 Здійсніть характеристику публічних грошових коштів як виду публічного майна. 

 Розкрийте порядок використання публічного майна та розпорядження ним. 

 

 

Тема 7. Публічні службовці у системі суб’єктів публічної адміністрації  

 

Завдання 1. Охарактеризувати основні моделі публічної служби.  
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Завдання 2. Проаналізувати способи заміщення посад. 

 

Завдання 3. Заповнити таблицю «Види публічної служби»: 

 

 

Таблиця 

Види публічної служби Характеристика 

Цивільна служба  

Мілітаризована служба 

(військова державна служба і 

правоохоронна (воєнізована) 

державна служба) 

 

Державна служба  

Служба в  органах місцевого 

самоврядування 

 

Політична служба  

Професійна діяльність суддів 

(суддівська служба)  

 

Види публічної служби Характеристика 

Професійна діяльність 

прокурорів (прокурорська 

служба  

 

Альтернативна (невійськова) 

служба 

 

Патронатна служба в 

державних органах  

 

 

Завдання 4. Заповнити таблицю «Принципи державної служби»: 

Таблиця 

Принцип державної служби Зміст принципу 

Верховенства права  

Законності   

Професіоналізму   

Патріотизму   

Доброчесності   

Ефективності   

Забезпечення рівного 

доступу до державної 

служби 

 

Політичної неупередженості  

Прозорості   

Стабільності   

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття публічної служби. 

 Як особливості публічної служби?  

 Охарактеризуйте основні моделі публічної служби. 

 Здійсніть характеристику поняття «публічний службовець». 

 Як співвідносяться поняття «посадова особа» та «службова особа»? 

 Дайте визначення поняття посади. 
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 Назвіть види посад. 

 Які способи заміщення посад? 

 Охарактеризуйте види публічної служби.  

 Які ознаки державної служби як різновиду публічної служби? 

 Розкрийте законодавче регулювання державної служби. 

 Назвіть принципи державної служби. 

 Поясніть зміст принципів верховенства права; законності; професіоналізму; 

патріотизму; доброчесності; ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; 

політичної неупередженості; прозорості; стабільності.  

 Який порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби? 

 Охарактеризуйте порядок призначення на посаду державної служби. 

 Розкрийте суть випробування та особливості встановлення відповідності державного 

службовця займаній посаді. 

 Який порядок стажування державних службовців? 

 Охарактеризуйте порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. 

 У якому порядку проводиться спеціальна перевірка наявності в осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, корпоративних прав? 

 Охарактеризуйте поняття «службова кар’єра». 

 Розкрийте порядок проходження публічної служби. 

 Які ранги присвоюють державним службовцям? 

 Назвіть особливості звань (чинів) службовців спеціалізованої державної служби.  

 Охарактеризуйте переведення державних службовців. 

 Розкрийте суть службового відрядження. 

 Що означає зміна істотних умов державної служби? 

 Коли проводять оцінювання результатів службової діяльності? 

 Охарактеризуйте порядок оцінювання результатів службової діяльності. 

 Розкрийте порядок підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. 

 Які особливості проходження державної служби в окремих державних органах? 

 Назвіть особливості патронатної служби.  

 Розкрийте порядок припинення публічної служби. 

 Охарактеризуйте підстави для припинення державної служби. 

 Які напрямки вдосконалення правового регулювання порядку припинення публічної 

служби? 

 Назвіть особливості служби в органах місцевого самоврядування.  

 Наведіть приклади посад в органах місцевого самоврядування. 

 Як класифікують посади в органах місцевого самоврядування? 

 Розкрийте загальні умови вступу на державну службу. 

 Назвіть спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну 

службу.  

 Який порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування?  

 Здійсніть характеристику принципів служби в органах місцевого самоврядування: 

служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів; верховенства 

права, демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; гласності; пріоритету 

прав та свобод людини і громадянина; рівних можливостей доступу громадян до служби в 

органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; підконтрольності, 

підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання 

службових обов’язків; дотримання прав місцевого самоврядування; правової і соціальної 
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захищеності посадових осіб місцевого самоврядування; захисту інтересів відповідної 

територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за 

рахунок коштів місцевого бюджету; самостійності кадрової політики в територіальній громаді. 

 Скільки рангів посадових осіб місцевого самоврядування? 

 Розкрийте порядок атестації посадових осіб місцевого самоврядування.  

 Проаналізуйте підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 

 Охарактеризуйте правовий статус публічного службовця. 

 Які елементи адміністративно-правового статусу державного службовця? 

 Назвіть права державного службовця. 

 Розкрийте обов’язки публічного службовця. 

 Охарактеризуйте правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування як 

публічних службовців.  

 Які правообмеження пов’язані зі статусом публічного службовця? 

 Розкрийте обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування. 

 Які особливості відповідальності публічного службовця?  

 Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність державних службовців.  

 Розкрийте матеріальну відповідальність публічних службовців.  

 Проаналізуйте особливості адміністративної відповідальності публічних службовців.  

 Охарактеризуйте кримінальну відповідальність публічних службовців. 

 Який порядок проведення службового розслідування? 

 Назвіть засоби правового захисту публічних службовців. 

 Розкрийте особливості інших видів публічної служби. 

 Які проблеми правового регулювання публічної служби? 

 Запропонуйте шляхи удосконалення чинного законодавства, що регулює публічну 

службу. 

 Проаналізуйте правову культуру (антикультуру) у сфері публічної служби. 

 Охарактеризуйте захист права на державну службу. 

 Здійсніть загальну характеристику адміністративного судочинства у справах щодо 

розгляду спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення 

з публічної служби. 

 

Тема 8. Інструменти діяльності публічної адміністрації 

 

Завдання 1. Проаналізувати стандарти надання адміністративних послуг. 

 

Завдання 2. Охарактеризувати фактичну дію як інструмент публічного адміністрування. 

 

Завдання 3. Проаналізувати умови застосування адміністративного розсуду.  

 

Завдання 4. Охарактеризувати план як інструмент публічного адміністрування. 

 

Завдання 5. Проаналізувати використання електронного врядування в публічному 

адмініструванні. 

 

Завдання 6. Заповнити таблицю «Види адміністративних актів»: 

Таблиця 

Види адміністративних актів Характеристика 

Наказові  

Правовстановлюючі   

Підтверджуючі   

Обтяжуючі  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%EF%F0%E8%EF%E8%ED%E5%ED%ED%FF#w115
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Сприяючі   

 

Питання для самоконтролю 

 Охарактеризуйте нормативні акти публічної адміністрації як інструмент діяльності 

публічної адміністрації.  

 У чому полягає суть та значення нормативних актів публічної адміністрації? 

 Назвіть види нормативних актів публічної адміністрації.  

 Які юридичні передумови нормативних актів публічної адміністрації? 

 Розкрийте повноваження на видання нормативних актів. 

 Назвіть формальні вимоги до нормативних актів публічної адміністрації.  

 Охарактеризуйте матеріальні вимоги до нормативних актів публічної адміністрації.  

 Що означає незаконність нормативних актів публічної адміністрації? 

 Які наслідки незаконності нормативних актів публічної адміністрації?   

 Охарактеризуйте адміністративний акт як інструмент діяльності публічної 

адміністрації.  

 Розкрийте суть та значення адміністративного акта. 

 Назвіть основні риси адміністративного акта. 

 Які види адміністративних актів; 

 Які особливості наказових, правовстановлюючих та підтверджуючих 

адміністративних актів? 

 Назвіть особливості обтяжуючих та сприяючих адміністративних актів.  

 Розкрийте юридичні передумови адміністративних актів публічної адміністрації.  

 Які основні критерії законності адміністративного акта? 

 Що означає допустимість адміністративного акта? 

 Охарактеризуйте формальні вимоги до адміністративного акта. 

 Розкрийте процедури видання адміністративного акта. 

 Здійсніть характеристику форми адміністративного акта. 

 Які матеріальні вимоги до адміністративного акта? 

 Проаналізуйте видання адміністративного акта на підставі дискреційних 

повноважень.  

 Охарактеризуйте видання адміністративного акта, який зачіпає права великої 

кількості осіб.  

 Що означає чинність адміністративного акта? 

 Розкрийте припинення дії адміністративного акта.  

 Поясніть дефектність адміністративного акта. 

 Назвіть наслідки дефектності адміністративного акта. 

 Які особливості заперечного адміністративного акта? 

 Що означає нікчемний адміністративний акт? 

 Назвіть наслідки порушення процедури видання адміністративного акта. 

 Охарактеризуйте адміністративний договір як інструмент діяльності публічної 

адміністрації.  

 Розкрите юридичне значення адміністративного договору.  

 Які ознаки адміністративного договору? 

 Розмежуйте адміністративні договори та приватно-правові договори.  

 Назвіть види адміністративних договорів.  

 Які юридичні передумови адміністративного договору? 

 Що означає незаконний адміністративний договір? 

 Які юридичні наслідки незаконного адміністративного договору? 

 Охарактеризуйте запровадження договірних форм у адміністративно-правовій сфері.  

 Дайте визначення поняття «адміністративний договір» у законодавстві та теорії 

адміністративного права. 
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 Розкрийте дискусійні питання правової природи адміністративного договору.  

 Проаналізуйте загально-правові ознаки договору в публічному праві. 

 Здійсніть характеристику підходів до визначення сутності адміністративного 

договору.  

 Назвіть специфічні ознаки адміністративного договору: предмет договору; суб’єкти 

договору; обов’язкова наявність адміністративної правосуб’єктності сторін; мета договору.  

 Які види адміністративних договорів? 

 В чому полягають особливості застосування адміністративних договорів? 

 Охарактеризуйте чинність адміністративного договору (умови чинності, припинення 

чинності).  

 Дайте визначення поняття нікчемності адміністративного договору. 

 Які підстави визнання адміністративного договору нікчемним? 

 Дайте визначення поняття «адміністративні послуги». 

 Назвіть основні ознаки адміністративних послуг.  

 Розкрийте відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній 

сфері.  

 Класифікуйте адміністративні послуги.  

 Які принципи надання адміністративних послуг? 

 Назвіть правові наслідки діяльності з надання адміністративних послуг.  

 Хто є суб’єктами відносин щодо надання адміністративних послуг? 

 Назвіть суб’єктів звернення. 

 Хто є суб’єктами надання адміністративних послуг? 

 Охарактеризуйте повноваження щодо надання адміністративних послуг. 

 Розкрийте зміст стандартів надання адміністративних послуг. 

 Який порядок утворення та організації роботи центрів надання адміністративних 

послуг? 

 Охарактеризуйте надання супутніх послуг.  

 Проаналізуйте порядок надання адміністративних послуг. 

 Які стадії процедури надання адміністративної послуги? 

 Назвіть юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання 

адміністративних послуг.  

 Які строки надання адміністративних послуг? 

 Охарактеризуйте правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.  

 Визначте сферу дії Закону України «Про адміністративні послуги».  

 Назвіть принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг.  

 Які основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг? 

 Які вимоги щодо якості надання адміністративних послуг? 

 Розкрийте відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг. 

 Дайте визначення поняття фактичної дії як інструмента публічного адміністрування. 

 Охарактеризуйте юридичне значення фактичної дії. 

 Які ознаки фактичної дії як інструменту публічного адміністрування? 

 Визначте сферу застосування фактичних дій як інструментів публічного 

адміністрування.  

 Які основні види фактичних дій? 

 Наведіть приклади фактичної дії як інструмента публічного адміністрування.  

  Охарактеризуйте поняття адміністративного розсуду у публічному адмініструванні. 

 Розкрийте сутність адміністративного розсуду.  

 Назвіть види адміністративного розсуду.  

 Які умови застосування адміністративного розсуду? 
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 Проаналізуйте використання електронного врядування в публічному адмініструванні. 

 Розкрийте поняття електронного врядування. 

 Назвіть елементи електронного врядування.  

 Охарактеризуйте співвідношення понять «електронне врядування», «електронна 

держава», «електронна демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», 

«електронний суд». 

 Здійсніть характеристику поняття плану як інструмента публічного адміністрування. 

 Розкрийте юридичне значення плану як інструменту публічного адміністрування. 

 Які ознаки плану як інструменту публічного адміністрування? 

 Яка сфера застосування та види планів як інструментів адміністративного права? 

 Назвіть види планів як інструментів адміністративного права. 

 

Тема 9. Позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у 

відносинах із публічною адміністрацією 

 

Завдання 1. Підготувати та представити на семінарському занятті презентацію з описом 

і критичним аналізом публічного захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами 

громадянського суспільства. 

 

Завдання 2. Охарактеризувати забезпечення прав, свобод людини і громадянина та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб у процесі проваджень за заявами, скаргами та 

пропозиціями громадян. 

 

Завдання 3. Проаналізувати форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

 

Завдання 4. Охарактеризувати забезпечення прав, свобод людини і громадянина 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття адміністративно-правового захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

 Назвіть форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

 Які способи забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини? 

 Охарактеризуйте забезпечення прав, свобод людини і громадянина та законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб у процесі проваджень за заявами, скаргами та 

пропозиціями громадян. 

 Що означає публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами 

громадянського суспільства? 

 Розкрийте суть адміністративного оскарження.  

 Назвіть підстави подання скарги.  

 Який порядок подання скарги? 

 Розкрийте предмет адміністративного оскарження.  

 Хто може бути суб’єктами адміністративного оскарження? 

 Назвіть суб’єктів розгляду адміністративної скарги.  

 Здійсніть характеристику процедури адміністративного оскарження.  

 Розкрийте процедуру розгляду та вирішення справи за скаргою.  

 Які можливі наслідки розгляду скарги? 

 Які рішення можуть бути прийняті за наслідками адміністративного оскарження? 
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Тема 10. Захист приватної особи у сфері публічного адміністрування 

 

Завдання 1. Охарактеризувати інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних 

осіб у сфері публічного адміністрування.  

 

Завдання 2. Порівняти позасудову (адміністративну) і судову процедуру відшкодування 

шкоди. 

 

Завдання 3. Охарактеризувати юрисдикцію Європейського суду з прав людини у 

справах адміністративно-правового характеру. 

 

Завдання 4. Проаналізувати зміст судового контролю за забезпеченням законності 

державного управління та охарактеризувати юридичну природу і призначення адміністративної 

юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні. 

 

Завдання 5. Охарактеризувати проблему забезпечення доступності правосуддя в 

адміністративному судочинстві.  

 

Питання для самоконтролю 

 Назвіть інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері 

публічного адміністрування.  

 Які види інструментів захисту особи? 

 Як співвідносяться між собою інструменти захисту прав, свобод та інтересів 

приватних осіб у сфері публічного адміністрування?  

 Охарактеризуйте медіацію як засіб вирішення адміністративних суперечок. 

 Назвіть межі відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією. 

 Які підстави відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією? 

 Розкрийте процедури, за якими суб’єкт публічного адміністрування відшкодовує 

шкоду, завдану приватній особі. 

 Охарактеризуйте позасудову (адміністративну) процедуру відшкодування шкоди.  

 У чому полягає зміст судової процедури відшкодування шкоди? 

 Назвіть способи відшкодування шкоди. 

 Який зміст судового контролю за забезпеченням законності державного управління? 

 Охарактеризуйте захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у 

системі адміністративного судочинства. 

 Обґрунтуйте проблеми  кодифікації законодавства про  адміністративне  

судочинство. 

 Поясніть юридична природу і призначення адміністративної юстиції як провідної 

форми судового захисту прав громадян у державному управлінні.  

 Охарактеризуйте адміністративну юстицію як форму судового захисту прав і свобод 

громадян.  

 Розкрийте проблему забезпечення доступності правосуддя в адміністративному 

судочинстві. 

 Охарактеризуйте юрисдикцію Європейського суду з прав людини у справах 

адміністративно-правового характеру.  

 Поясніть, яким чином можна не допускати порушень права особи на справедливий 

судовий розгляд? 

 Здійсніть характеристику захисту прав і свобод громадян України в Європейському 

суді з прав людини. 

 

Тема 11. Сучасні концепції адміністративної відповідальності 

 

Завдання 1. Охарактеризувати «управлінську концепцію» інституту адміністративної 
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відповідальності. 

 

Завдання 2. Проаналізувати адміністративну відповідальність  юридичних  осіб. 

 

Завдання 3. Дослідити адміністративну відповідальність  юридичних  осіб. 

 

Завдання 4. Проблеми застосування адміністративних стягнень на сучасному етапі.  

 

Завдання 5. Охарактеризувати види адміністративних проступків за проектом Кодексу 

України про адміністративні проступки. 

 

Питання для самоконтролю 

 Охарактеризуйте адміністративну відповідальність як результат здійснення контролю 

у державному управлінні.  

 Дайте визначення поняття адміністративної відповідальності. 

 Назвіть види адміністративної відповідальності. 

 Розкрийте склад правопорушення. 

 У чому полягає суть «управлінської концепції» інституту адміністративної 

відповідальності? 

 Охарактеризуйте адміністративну відповідальність  юридичних  осіб. 

 Проаналізуйте «адміністративний порядок» накладання санкцій як ознаку 

управлінського характеру адміністративної відповідальності. 

 Які види заходів адміністративного стягнення. 

 Розкрийте нормативне закріплення заходів адміністративного стягнення.  

 Яке цільове призначення адміністративних стягнень? 

 Охарактеризуйте адміністративну деліктологія як науку. 

 Що означає поняття «адміністративний делікт»? 

  Розкрийте генезис інституту адміністративної відповідальності. 

 Чи є суб’єктами адміністративної відповідальності юридичні особи? 

 Здійсніть загальну характеристику проекту Кодексу України про адміністративні 

проступки.  

 Назвіть види адміністративних стягнень. 

 Розкрийте проблеми застосування адміністративних стягнень на сучасному етапі. 

 Які види адміністративних проступків закріплені у проекті Кодексу України про 

адміністративні проступки? 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається 

студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1. Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 
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написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2. Теми рефератів-оглядів 

1. Публічне адміністрування у системі форм реалізації державної влади.  

2. Система адміністративного права. 

3. Предмет адміністративного права: сучасна характеристика.  

4. Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування українського 

адміністративного права. 

5. Форми та тенденції систематизації адміністративного законодавства.  

6. Сучасні підходи до розуміння предмету та методу адміністративного права. 

7. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. 

8. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. 

9. Адміністративно-правові норми. 

10. Адміністративно-правові відносини. 

11. Принцип верховенства права.  

12. Принципи належного врядування. 

13. Європейські принципи адміністративного права. 

14. Загальна характеристика Європейського адміністративного простору. 

15. Принципи Європейського адміністративного простору. 

16. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

17. Формалізовані національні джерела адміністративного права. 

18. Формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права. 

19. Судові рішення у системі джерел адміністративного права. 

20. Неформалізовані джерела адміністративного права. 

21. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.  

22. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. 

23. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація.  

24. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій 

(мирних зібрань).  

25. Правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного 

демографічного реєстру та видачі документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус. 

26. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

27. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту.  

28. Система та види суб’єктів публічної адміністрації.  

29. Система органів виконавчої влади.  

30. Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.  

31. Система центральних органів виконавчої влади. 

32. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

33. Публічне правонаступництво. 

34. Засади побудови і функціонування системи органів виконавчої влади на сучасному 

етапі.  

35. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування, 

36. Публічне майно. 

37. Основні моделі публічної служби. 

38. Види публічної служби.  

39. Особливості служби в органах місцевого самоврядування.  
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40. Правовий статус публічного службовця.  

41. Відповідальність публічного службовця. 

42. Захист права на державну службу.  

43. Нормативні акти публічної адміністрації як інструмент діяльності публічної 

адміністрації. 

44. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації. 

45. Адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації. 

46. Адміністративні послуги. 

47. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування. 

48. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні. 

49. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні. 

50. План як інструмент публічного адміністрування.  

51. Адміністративне оскарження. 

52. Публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами громадянського 

суспільства. 

53. Забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини. 

54. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування. 

55. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним 

особам. 

56. Судовий контроль за забезпеченням законності державного управління. 

57. Адміністративна юстиція як форма судового захисту прав і свобод громадян. 

58. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

59. Проблеми застосування адміністративних стягнень на сучасному етапі.  

60. Види адміністративних проступків за проектом Кодексу України про адміністративні 

проступки. 

61. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності.  

62. Адміністративна відповідальність як результат здійснення контролю у державному 

управлінні. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Адміністративне право як складовий елемент публічного права та його відмежування від 

приватного права.  

2. Теорія субординації (теорія влади-підпорядкування).  

3. Спеціально-правова теорія.  

4. Двоступенева теорія.  

5. Сучасні підходи до розуміння предмету та методу адміністративного права. 

6. Процесуальний аспект адміністративного права: особливості тлумачення. 

7. Система адміністративного права.  

8. Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування українського 

адміністративного права.  

9. Європейські стандарти адміністративного права. 

10. Поняття, зміст адміністративно-правової норми та її особливості. 

11. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою.  

12. Класифікація адміністративних норм. 

13. Форми реалізації адміністративно-правової норми. 

14. Суть, практичне значення та ознаки адміністративно-правових відносин.   

15. Види адміністративно-правових відносин.  

16. Структура адміністративних правовідносин. 
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17. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. 

18. Значення принципів адміністративного права. 

19. Тлумачення змісту принципу верховенства права у зарубіжних і вітчизняних 

дослідженнях.  

20. Роль принципу верховенства права у формуванні європейської адміністративно-правової 

доктрини. 

21. Принципи належного врядування.  

22. Поняття та класифікація європейських принципів адміністративного права.  

23. Характеристика європейських принципів адміністративного права, їх значення для 

забезпечення демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації. 

24. Європейський адміністративний простір як новела української адміністративно-правової 

науки, його загальна характеристика. 

25. Характеристика основних аспектів поняття «Європейський адміністративний простір»: 

юридичний, політичний та ідеологічний.  

26. Принципи Європейського адміністративного простору. 

27. Характеристика стану запровадження принципів Європейського адміністративного 

простору в законодавстві України.  

28. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

29. Поняття та класифікація джерел адміністративного права. 

30. Формалізовані національні джерела адміністративного права. 

31. Формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права.  

32. Судові рішення у системі джерел адміністративного права.  

33. Неформалізовані джерела адміністративного права.  

34. Супідрядність формалізованих джерел адміністративного права. 

35. Колізії норм адміністративного права.  

36. Чинність джерел адміністративного права у часі, у просторі, за колом осіб. 

37. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

38. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права.  

39. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація.  

40. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій 

(мирних зібрань).  

41. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання адміністративно-правового 

статусу громадянина.  

42. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини.  

43. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.  

44. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту.  

45. Система та види суб’єктів публічної адміністрації.  

46. Система органів виконавчої влади, їх адміністративно-правовий статус. 

47. Система органів місцевого самоврядування, їх адміністративно-правовий статус. 

48. Національні комісії регулювання природних монополій як суб’єкти публічної 

адміністрації. 

49. Установи (заклади) публічного права як суб’єкти публічної адміністрації. 

50. Фонди публічного права як суб’єкти публічної адміністрації. 

51. Суб’єкти делегованих повноважень як суб’єкти публічної адміністрації. 

52. Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.   

53. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

54. Поняття та особливості публічної служби. 

55. Види публічної служби.  

56. Основні моделі публічної служби. 

57. Характеристика поняття «публічний службовець». Співвідношення понять «посадова 

особа» та «службова особа».  

58. Правовий статус публічного службовця. 
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59. Вступ на публічну службу. 

60. Службова кар’єра та порядок проходження публічної служби.  

61. Припинення публічної служби.  

62. Особливості служби в органах місцевого самоврядування. 

63. Патронатна служба як вид публічної служби.  

64. Проблеми правового регулювання публічної служби, шляхи удосконалення чинного 

законодавства. 

65. Засоби правового захисту публічних службовців.  

66. Захист права на державну службу. 

67. Нормативні акти публічної адміністрації як інструмент діяльності публічної 

адміністрації.  

68. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації.  

69. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. 

70. Види адміністративного договору.   

71. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. 

72. Порядок надання адміністративних послуг. 

73. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування.  

74. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.  

75. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні. 

76. План як інструмент публічного адміністрування.  

77. Поняття та форми адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

78. Забезпечення прав свобод людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини. 

79. Забезпечення прав, свобод людини і громадянина та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб у процесі проваджень за заявами, скаргами та пропозиціями громадян. 

80. Публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами громадянського 

суспільства.  

81. Адміністративне оскарження.  

82. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування.  

83. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним особам.   

84. Захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у системі адміністративного 

судочинства.  

85. Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового 

характеру.  

86. Поняття та види адміністративної відповідальності. 

87. Склад адміністративного правопорушення. 

88. «Управлінська концепція» інституту адміністративної відповідальності.   

89. Адміністративна  відповідальність  юридичних  осіб. 

90. «Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака управлінського характеру 

адміністративної відповідальності. 

91. Поняття та види заходів адміністративного стягнення.  

92. Адміністративна деліктологія як наука.  

93. Генезис інституту адміністративної відповідальності.  

94. Загальна характеристика  проекту Кодексу України про адміністративні проступки.  

95. Проблеми застосування адміністративних стягнень на сучасному етапі. 

96. Види адміністративних проступків за проектом Кодексу України про адміністративні 

проступки. 

  

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Система адміністративного права.  

2. Характеристика європейських принципів адміністративного права, їх значення для 

забезпечення демократичних стандартів діяльності органів публічної адміністрації. 
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3. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема нарахування балів студентам за результатами навчання 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З навчальної дисципліни «Сучасна доктрина адміністративного права» передбачено 

проведення 6 лекційних занять за денною та заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

За денною формою навчання: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 

1. Заочна  8 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 

 

За заочною формою навчання: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 

1. Заочна  8 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Сучасна доктрина адміністративного права» передбачено 

проведення 4 семінарських заняття за денною і заочною формою навчання.  
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За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

За денною формою навчання: 

 

№ 

з/п 
11 тем 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

9 9 

 Усього балів  20 

 

За заочною формою навчання: 

 

№ 

з/п 
11 тем 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

9 9 

 Усього балів  40 
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