
Повна назва: Теорія адміністративно - процесуального права. 

Статус: Вибіркова 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія адміністративно-процесуального 

права» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за 

спеціальністю 081, Право 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність закономірностей існування та 

розвитку адміністративного процесу у всіх своїх виявах, а також адміністративно-процесуальне 

право як галузь права національної системи права, як система законодавства, та як наука, що 

вивчає відповідні правовідносини. Навчальна дисципліна «Теорія адміністративно-

процесуального права» спрямована на професійну та практичну підготовку майбутнього юриста.  

Мета навчальної дисципліни: 

 формування у студентів правового світогляду про місце та роль адміністративного 

процесу в системі публічного права України, його можливостей у захисті прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави, правового забезпечення та оптимізації діяльності 

публічної адміністрації – органів, що наділені публічно-владними повноваженнями щодо 

здійснення управлінських функцій. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Теорія адміністративно-процесуального права» складається з 18 

тем, які розміщені у логічній послідовності, взаємопов’язані та взаємообумовлені, дозволяють 

охопити увесь навчальний курс. . 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі форми 

та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться практичні приклади; 

заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних питань 

адміністративного права та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх індивідуальних 

завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами 

пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 
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Тема 1. Поняття, 

ознаки та складові 

адміністративного 

процесу. 

8 2 2  4        

Тема 2. Механізм 

адміністративно-

процесуального 

регулювання. 

8 2 2  4        

Тема 3. Суб'єкти 

адміністративно-

процесуального 

права 

8 2 2  4        

Тема 4. 

Провадження щодо 

розгляду звернень 

громадян. 

8 2 2  4        

Тема 5.Засади 8 2 2  4        



здійснення 

проваджень з 

надання 

адміністративних 

послуг 

адміністративних 

послуг. 

Тема 6. Дозвільно-

ліцензійні 

провадження. 

8 2 2  4        

Тема 7. Реєстраційні 

провадження 

8 2 2  4        

Тема 8. 

Юрисдикційні 

провадження. 

Дисциплінарне 

провадження. 

12 2 2  8        

Тема 9. Засади 

виконавчого 

провадження. 

12 2 2  8        

Тема 10. Загальна 

характеристика 

адміністративного 

судочинства 

7 2   5        

Тема 11. Поняття та 

система принципів 

адміністративного 

судочинства. 

7 2   5        

Тема 12. Учасники 

адміністративного 

судочинства. 

7 2   5        

Тема 13. Позов в 

адміністративному 

судочинстві. 

7 2   5        

Тема 14. Стадії 

відкриття 

провадження в 

адміністративній 

справі та підготовче 

провадження. 

7 2   5        

Тема 15. Стадія 

судового розгляду 

адміністративної 

справи. 

7 2   5        

Тема 16. 

Особливості 

провадження в 

окремих категоріях 

адміністративних 

справ. 

12 2   10        

Тема 17. 

Оскарження та 

перегляд судових 

рішень в 

адміністративному 

судочинстві. 

7 2   5        

Тема 18. 9 2   7        



Виконанням судових 

рішень в 

адміністративних 

справах. 

Усього годин 150 36 18  96        

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія адміністративно-

процесуального права» студент повинен: 

знати:  
основні теоретико-правові положення інституту адміністративного процесу; основні поняття 

зазначеного інституту; відмінність адміністративного процесу від інших видів юридичних 

процесів; систему і структуру чинного адміністративно-процесуального законодавства 

України; систему суб’єктів адміністративного процесу; основні види адміністративних 

проваджень та їх характеристику; особливості здійснення окремих видів адміністративних 

проваджень; 

вміти: 
тлумачити чинне адміністративно-процесуальне законодавство, зокрема, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення під час розв’язання  правових ситуацій; застосовувати 

адміністративно-процесуальні норми у правоохоронній діяльності; складати окремі службові та 

адміністративно-процесуальні документи, приймати управлінські рішення; здійснювати 

функції із забезпечення законності під час здійснення адміністративно-процесуальних 

проваджень;  

набути навиків:  

пошуку необхідної правової інформації; складання адміністративно-процесуальних та 

службових документів, що стосуються адміністративно-процесуальних відносин; 

інтерв’ювання і консультування клієнта з питань врегульованих адміністративним правом; 

аналізу судової справи й обрання позиції по справі. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.  

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах:виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових аудиторних 

робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; залік, іспит. Протягом триместру здійснюється 

поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час захисту 

індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки 

виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Адміністративне 

право» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку(3 семестр) та  іспиту (4 

семестр), в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів Сума балів 

Доповідьна сем. 

заняттях 

5 2 10 

 

Опитування на сем. 

заняттях 

5 6 30 

 

Наукова робота 10 1 10 

Виконання письмової 

самостійної 

роботи 

10 1 10 

 

Загальна кількість 

балів 

  60 

 

Іспит    40 

 

Викладач: 

Плеханова Оксана Петрівна, доктор наук з державного управління, доцент (б.в.з.)  

кафедри конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 5 років. 



Кількість виданих наукових праць – близько 30. У 2010 р. – захист кандидатської 

дисертації на тему «Особливості приватизації комунальної власності в Україні» за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право і процес, інформаційне право. 

2015 р.- захист докторська дисертації на тему «Механізми реалізації державної житлової політики 

в Україні на різних рівнях управління» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління. 

Сфера наукових інтересів - формування та реалізація державної політики у сферах 

державного, регіонального і галузевого управління та інших сферах суспільного життя.  


