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Стислий опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні аспекти 

застосування норм адміністративного права» є прищеплення здобувачам 

вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок щодо загальних засад 

застосування та реалізації норм адміністративного права під час 

адміністративно-деліктного провадження та здійснення адміністративного 



судочинства; поняття адміністративної відповідальності і відмежування її від 

інших видів юридичної відповідальності; ознак компонентів юридичного 

складу адміністративного правопорушення; системи і характеристики 

адміністративних стягнень та специфіки їх накладення; аналізу юридичних 

складів окремих видів адміністративних проступків; засад справедливого, 

неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. 

Тривалість: 4,5 кредити ECTS/135 годин Вивчення навчальної 

дисципліни здійснюється в 3-му семестрі 2-го року навчання.  

Форми та методи навчання. Очна, заочна, серія лекцій, семінарських 

і практичних занять, самостійна робота здобувачів, виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань. Здобувачі мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

Можливий дистанційний (on-line, Moodle) та змішаний формат проведення 

лекційних занять, поточного та підсумкового контролю. 

В процесі навчання використовуються: словесні, наочні та практичні 

методи навчання. 

Система поточного контролю: поточний контроль: відвідування 

занять; виконання самостійної роботи; робота на семінарських та практичних 

заняттях; виконання завдань дистанційного курсу.  

Система підсумкового контролю: семестровий контроль у формі 

заліку. 

Пререквізити: «Теорія держави та права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право», «Поліцейська деонтологія», «Адміністративний 

процес ». 

Професійні компетентності формуються для галузі знань «Право» 

(08) за спеціальністю «Право» (081). 

Після здійснення вибору навчальної дисципліни «Сучасні аспекти 

застосування норм адміністративного права» вона є обов’язковою для 

вивчення та включається до індивідуального навчального плану здобувача 

вищої освіти. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: систему та структуру чинного законодавства України про 

адміністративні правопорушення, зокрема КУпАП, КАС України та Митний 

Кодекс України; загальні правила та сучасні проблеми накладення 

адміністративних стягнень; особливості адміністративної відповідальності 

окремих категорій спеціальних суб’єктів; сучасні аспекти реалізації 

адміністративно-юрисдикційних повноважень поліції та інших органів 

публічної влади (їх посадових осіб); порядок здійснення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення та сучасні аспекти реалізації 

заходів його забезпечення; особливості реалізації норм адміністративного 



права під час здійснення адміністративного судочинства; особливості 

провадження в суді першої інстанції та перегляд судових 

рішень; процесуальний порядок виконання судових рішень та заходи 

процесуального примусу;  

уміти: застосовувати норми адміністративно-деліктного провадження 

щодо окремих видів адміністративних правопорушень; застосовувати та 

реалізовувати норми адміністративного права під час адміністративно-

деліктного провадження; визначати підвідомчість окремих адміністративних 

проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні 

адміністративно-процесуальні документи (протокол про адміністративне 

правопорушення); готувати проекти відповідних процесуальних документів 

(адміністративний позов, клопотання тощо); готувати проекти документів 

адміністративного оскарження; розуміти поняття, особливості, структуру 

позовного провадження, знати характеристику проваджень в 

адміністративному суді. 

Додаткові соціально-особистісні компетенції.  

Формування «soft skills»: 

– індивідуальні: вміти чітко ставити завдання та формулювати цілі; 

– комунікативні: креативність, логіка, зрозуміло формувати думки, 

відповідати аргументовано; 

– управлінські: уміння вирішувати проблемні ситуації. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання («hard skills») 

 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти магістра за 

спеціальності 081 «Право» 

1. ПРН 1. Оцінювати природу та 

характер суспільних процесів і явищ, 

і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання.  

2. ПРН 2. Співвідносити сучасну 

систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами 

та професійними етичними 

стандартами.  

3. ПРН 3. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, 

включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, 

1. ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

2. ЗК2. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

3. ЗК3. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

4. ЗК4. Здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації.   

5. ЗК7. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

6. ЗК10. Здатність розробляти 

проекти та управляти ними. 

7. ФК1. Здатність 

застосовувати принципи 



статистичні, тестові та інші, та 

перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи 

дослідження.  

4. ПРН 4. Здійснювати 

презентацію свого дослідження з 

правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних 

проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати 

висновки.  

5. ПРН 6. Обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, 

вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи.  

6. ПРН 7. Дискутувати зі 

складних правових проблем, 

пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

7. ПРН 8. Оцінювати 

достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

8. ПРН 9. Генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг.  

9. ПРН 11. Використовувати 

передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування 

інститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції.  

10. ПРН 13. Аналізувати та 

оцінювати практику застосування 

окремих правових інститутів.  

11. ПРН 14. Обґрунтовувати 

правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

12. ПРН 15. Мати практичні 

навички розв’язання проблем, 

верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому 

числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.  

8. ФК5. Здатність 

використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

9. ФК6. Здатність 

обґрунтовувати та мотивувати 

правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію.  

10. ФК7. Здатність застосовувати 

знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства 

в Україні.  

11. ФК9. Здатність 

застосовувати міждисциплінарний 

підхід в оцінці правових явищ та 

правозастосовній діяльності.  

12. ФК10. Здатність 

ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм 

права, а також розуміння 

особливостей практики їх 

застосування.  

13. ФК13. Здатність доносити 

до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст 

проблем та характер оптимальних 

рішень з належною аргументацією.  

14. ФК15. Здатність 

самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 



пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів 

правозастосування.  

13. ПРН 17. Інтегрувати необхідні 

знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення 

навчальної дисципліни («soft skills»):  

- здатність розуміти сутність проблеми, постановку задачі, обирати та 

використовувати відповідні методи й організаційні процедури для її 

вирішення (розв’язання), дослідницької чи інноваційної діяльності, критично 

оцінювати отримані результати, визначати перспективи подальшої розробки 

досліджуваної та дотичних тем;  

- здатність критично осмислювати й розв’язувати складні задачі та 

проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів, оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої інформації та 

суперечливих вимог;  

- спроможність переносити теоретико-правові знання у прикладну 

площину, виробляти нові підходи для здійснення професійної діяльності;  

- здатність і готовність до ефективного використання знань і умінь та 

застосування сучасних правових засобів, розв’язання юридичних кейсів;  

- здатність самостійно розробляти проєкти шляхом творчого 

застосування існуючих та/або генерування нових правових ідей;  

- здатність до розвитку нових та/або удосконалення існуючих правових 

методів аналізу, моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем 

у нових галузях знань;  

- спроможність усно та письмово викладати правові обґрунтування і 

висновки з дотриманням вимог щодо оформлення таких документів, а також 

готовність здійснювати презентацію таких матеріалів;  

- здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації у сфері публічного 

управління. 

 

 



Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 
Тема 1. Поняття та механізм 

застосування норм 

адміністративного права 

Лекційні, семінарські 

заняття. Самостійна робота: 

у формі рефератів чи 

індивідуальної/групової 

презентації 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Поняття 

адміністративного права. 

2. Примусові заходи 

адміністративного 

попередження в діяльності 

публічної адміністрації 

3. Примусові заходи 

адміністративного 

припинення в діяльності 

публічної адміністрації 

4. Заходи адміністративної 

відповідальності в 

діяльності публічної 

адміністрації 

5. Механізм 

адміністративно-правового 

регулювання 

6. Акти публічної 

адміністрації як форма 

реалізації повноважень 

7. Методи публічного 

адміністрування 

8. Форми реалізації норм 

адміністративного права. 

Тема 2. Загальні положення 

застосування норм 

адміністративної 

відповідальності: доктрина, 

правове регулювання та 

сучасні проблеми 

Семінарські, практичні  

заняття: індивідуальні або 

групові опитування. До 

семінарського заняття 

здобувачі вищої освіти готують 

тези виступів на основі 

індивідуально виконаних 

завдань. Здійснюється аналіз 

ключових понять теми, 

проводиться навчальна 

дискусія. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Відокремлення 

адміністративних 

правопорушень від злочинів 

і дисциплінарних 

правопорушень. 

2. Альтернативи 

адміністративної 

відповідальності. 

3. Спеціальні суб’єкти 

адміністративних 

правопорушень. 

4. Забезпечення 

законності при застосуванні 

заходів впливу за 

адміністративні 

правопорушення. 

5. Захисник у 

провадженні у справах про 

адміністративні 

правопорушення. 

6. Особливості 



адміністративної 

відповідальності іноземних 

осіб, які мають 

дипломатичний імунітет. 

7. Особливості 

адміністративної 

відповідальності 

неповнолітніх осіб. 

8. Особливості 

адміністративної 

відповідальності 

військовослужбовців. 

Тема 3. Застосування норм 

адміністративно-деліктного 

права щодо окремих видів 

адміністративних 

правопорушень 

Семінарські заняття, 

практичні заняття 

Самостійна робота: у формі 

рефератів чи 

індивідуальної/групової 

презентації 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Нормативно-правове 

регулювання 

адміністративно-деліктного 

процесу в Україні. 

2. Процесуальні 

документи та їх види. 

3. Особливості 

застосування заходів 

забезпечення провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення. 

4. Перегляд постанов 

про накладення 

адміністративних стягнень. 
5. Поняття та види 

адміністративних стягнень за 

національним законодавством.  

6. Система адміністративних 

стягнень. Основні і додаткові 

адміністративні стягнення.  

7. Особливості накладення 

стягнення за адміністративне 

правопорушення.  

8. Забезпечення законності 

при застосуванні заходів 

впливу за адміністративні 

правопорушення. 

9. Обставини, що мають 

істотне значення при 

притягненні до 

адміністративної 

відповідальності 

Тема 4. Сучасні аспекти 

застосування та реалізація 

норм адміністративного 

права під час 

адміністративно-деліктного 

провадження 

Лекційні, семінарські, 

практичні  заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування. До 

семінарського заняття 

здобувачі вищої освіти 

готують тези виступів на 

основі індивідуально 

виконаних завдань. 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Загальна характеристика 

юридичного складу 

адміністративного проступку.  

2. Особливості юридичного 

складу правопорушень, що 

посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. 

3. Адміністративні проступки, 



Здійснюється аналіз 

ключових понять теми, 

проводиться навчальна 

дискусія. 

за які накладаються 

адміністративні стягнення 

місцевими (міськими) судами 

(суддями). 

4. Характеристика 

адміністративних 

правопорушень у галузі 

охорони праці і здоров'я 

населення.  

5. Адміністративні 

правопорушення, що 

посягають на власність. 

6. Адміністративні 

правопорушення у сфері 

житлово-комунального 

господарства та благоустрою.  

7. Адміністративні 

правопорушення на транспорті, 

в галузі шляхового 

господарства та зв’язку. 

8. Адміністративні 

правопорушення, що 

посягають на встановлений 

порядок управління.  

9. Адміністративні 

правопорушення, що 

посягають на здійснення 

народного волевиявлення та 

встановлений порядок його 

забезпечення 

1. 10. Адміністративні 

правопорушення в галузі 

охорони праці і здоров’я 

населення. 

Тема 5. Система 

адміністративних судів. 

Поняття, види та проблеми 

розмежування  

адміністративних 

юрисдикції. 

судочинства  

Лекційні, семінарські, 

практичні  заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування. До 

семінарського заняття 

здобувачі вищої освіти 

готують тези виступів на 

основі індивідуально 

виконаних завдань. 

Здійснюється аналіз 

ключових понять теми, 

проводиться навчальна 

дискусія. 

Практичні заняття: 

індивідуальні або групові 

завдання (практичні 

завдання виконуються для 

закріплення теоретичних 

знань за навчальними 

питаннями теми). Під час 

практичного заняття 

Теми рефератів, доповідей: 

1.Завдання та предмет 

адміністративного 

судочинства  

2.Принципи 

адміністративного 

судочинства  

3.Підсудність 

адміністративних справ 

4.Учасники 

адміністративного процесу 

5.Юрисдикція 

адміністративних судів в 

Україні 

6. Процесуальний статус 

представників.  

7. Загальна характеристика 

Кодексу адміністративного 

судочинства України  

8. Органи та особи, яким 

надано право захищати 
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здійснюється робота з 

нормативно-правовими 

актами та розв’язання 

практичних завдань. 

права інших осіб в 

адміністративному процесі 

Тема 6. Особливості 

реалізації норм 

адміністративного права під 

час здійснення 

адміністративного 

Лекційні, семінарські, 

практичні  заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування. До 

семінарського заняття 

здобувачі вищої освіти 

готують тези виступів на 

основі індивідуально 

виконаних завдань. 

Здійснюється аналіз 

ключових понять теми, 

проводиться навчальна 

дискусія. 

Практичні заняття: 

індивідуальні або групові 

завдання (практичні 

завдання виконуються для 

закріплення теоретичних 

знань за навчальними 

питаннями теми). Під час 

практичного заняття 

здійснюється робота з 

нормативно-правовими 

актами та розв’язання 

практичних завдань. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Особливості 

провадження у справах з 

приводу обмежень щодо 

реалізації права на мирні 

зібрання. 

2. Особливості 

провадження у справах 

щодо оскарження актів, дій 

чи бездіяльності Верховної 

Ради України, Президента 

України, Вищої ради 

правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії 

суддів України. 

3. Апеляційне оскарження 

судових рішень в 

адміністративних справах  

4. Касаційне оскарження 

судових рішень в 

адміністративних справах  

5. Доказування в 

адміністративному 

судочинстві 

6. Виконання судових 

рішень в адміністративних 

справах 

 

Індивідуальні завдання (відсутні за робочим навчальним планом). 

Курсові, дипломні роботи не передбачено навчальним планом. 

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної 

дисципліни  пакет програмних продуктів Microsoft Office; комп’ютер 

/ноутбук/планшет; мультимедійний проєктор; інформаційно-комунікаційні 

технології навчання (електронна пошта, форум, чат, відео-конференція в он-

лайн режимі, блог, середовище Classroom, сервіс Zoom.us для проведення он-

лайн занять, соціальні мережі та Viber, платформа Moodle для дистанційних 

курсів та інші у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 

елементами дистанційного та змішаного навчання). 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  
Політика щодо термінів виконання та перескладання: здійснюються 

відповідно до вимог загальнодержавних і внутрішньо-академічних 

нормативних документів, які регламентують питання академічної 

доброчесності, правил академічної етики. Терміни виконання письмових 

робіт визначаються навчальним та/або тематичним планами (індивідуальним 

планом здобувача вищої освіти) відповідно до розкладу навчальних занять та 

є однаково прийнятними для всіх форм здобуття вищої освіти.  

Поточний контроль здійснюється провідним(и) науково-

педагогічним(и) працівником(ами) під час навчальних занять, який(і) 

закріплений(і) за зазначеною навчальною дисципліною відповідно до 

тематичного плану. До семестрового контролю з конкретної навчальної 

дисципліни здобувач вищої освіти допускається у разі виконання всіх видів 

робіт, передбачених навчальним планом для цієї дисципліни. 

Політика щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти здійснюється відповідно до вимог загальнодержавних і 

внутрішньо-академічних нормативних документів, які регламентують 

питання академічної доброчесності. 

Політика щодо академічної доброчесності: відповіді (усні або 

письмові) під час проведення начальних занять, списування або виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, забороняється. Під час складання заліку 

використовувати підручники (їх ксерокопій) та мобільні девайси не 

дозволяються. Мобільні пристрої дозволяється використовувати в процесі 

заняття для пошуку відповідей на додаткові питання. Користуватися 

допомогою сторонніх осіб для виконання завдань дистанційного курсу 

заборонено. Здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та 

недопущення академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-

методичної та навчальної діяльності, дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, правил академічної етики, інформаційної культури та 

підвищення відповідальності за дотриманням норм цитування відповідно до 

вимог загальнодержавних і внутрішньо-академічних нормативних 

документів, які регулюють питання щодо академічної доброчесності. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1587-14


відповідно до вимог внутрішньо-академічних нормативних документів. У 

період обмежувальних протиепідемічних заходів навчання здійснюється із 

використанням дистанційних технологій за погодженням із Вченою радою 

НАВС та за обов’язкової умови забезпечення аутентифiкацiї здобувача вищої 

освіти.  

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється 

з дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ: 

- Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в Національній академії внутрішніх справ; 

- Положення про академічну доброчесність у Національній академії 

внутрішніх справ. 
 

Оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота (поточне накопичення балів) Підсум-

ковий 

контроль 

Підсум-кова 

кіль-кість 

балів 

max 60 % max 40 % max 100 % 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Самостій-

на робота 

залік  

6 6 6 6 8 8 20 40 100 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 зараховано А відмінне виконання 

85-89 зараховано B вище від середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 зараховано D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незараховано 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 



 

Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування 

Національної академії внутрішніх справ.  

Протокол № ___, від ___.___ 20__ 

 

 

Розробник силабусу  

підпис 

 


