
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Спеціальне адміністративне право 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Миргород-Карпова Валерія Валеріївна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  дисципліни  становить  5  кред.  ЄКТС,
150 год., з яких 64 год. становить контактна
робота з  викладачем (32 год.  лекцій,32 год.
практичних занять)

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої
програми "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачем конструктивного, фундаментального
мислення  та  системи  спеціальних  знань  у  сфері  адміністративного  права,  узагальненн
процесів розвитку адміністратвиних правовідносин та тенденцій їх правового регулювання в
контексті євроінтеграційних процесів та здатність їх використовувати в різних галузях.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Особливості категорій адміністративного права



Тема 1 Специфічні риси субєктів адміністративного права
 

1.  Особливості  фізичних  осіб  як  субєктів  адміністративного  права.  2.  Специфіка
юридичних осіб як субєктів адміністративного права. 3. Ключові риси державних органів
як субєктів адміністративного права. 4. Особливості громадських організацій як субєктів
адміністративного права. 5. Особливості політичних партій як субєктів адміністративного
права. 6. Особливості профспілок як субєктів адміністративного права.

Тема 2 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як особливі та
ключові субєкти адміністративного права
 

1. Структура системи органів виконавчої влади як субєктів адміністративного права. 2.
Особливості реалізації повноважень центральних органів виконавчої влади як субєктів
адміністративного права. 3. Особливості діяльності правоохоронних органів як субєктів
адміністративного  права.  4.  Ключові  риси  контролюючих  органів  як  субєктів
адміністративного  права.  5.  Особливості  реалізації  повноважень  органів  місцевого
самоврядування в Україні як субєктів адміністративного права.

Тема 3 Особливості проходження та припинення державної служби в Україні
 

1. Вступ на державну службу. 2. Призначення на посаду державної служби. 3. Службова
карєра.  4.  Робота  на  державній  службі.  5.  Юридична  відповідальність  державного
службовця. 6. Припинення державної служби.

Тема 4 Особливості застосування заходів адміністративного примусу в Україні
 

1.  Специфічні  риси  адміністративного  примусу  в  Україні.  2.  Класифікація  заходів
адміністратвиного  примусу  в  Україні.  3.  Особливості  застосування  заходів
адміністративного попередження. 4. Особливості застосування заходів адміністративного
припинення.

Тема 5 Адміністративна відповідальність в Україні та особливості притягнення до неї
 

1.  Специфічні  риси  адміністративної  відповідальності.  2.  Співвідношення
адміністративної  відповідальності  з  іншими  видами  юридичної  відповідальності.  3.
Особливості застосування заходів, що звільняють від відповідальності.  4.  Особливості
застосування  заходів,  що  помякшують  відповідальність.  5.  Особливості  застосування
заходів, що обтяжують відповідальність.

Тема 6 Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності: практичний
аспект
 

1.  Риси  заходів  адміністратвиної  відповідальності.  Осоновні  види та  система  заходів
адміністративної відповідальності. 2. Практичне застосування заходів впливу, що можуть
застосовуватися до неповнолітніх за вчинення адміністративних просупків. 3. Практичні
аспекти накладення адміністративних стягнень в Україні.

Модуль 2. Способи позасудового та судового захисту в адміністративному праві

Тема 7 Особливні види адміністративних правопорушень
 

1.  Загальні  та  специфічні  риси  адміністративних  правопорушень.  2.  Особливості
юридичного  складу  адміністративних  правопрушень.  3.  Види  адміністративних
правопорушень  у  відповідності  до  КУпАП  та  інших  НПА



Тема 8 Особливості забезпечення законності в адміністративному праві
 

1.  Шляхи забезпечення  законності  в  даміністративному праві.  2.  Позасудові  способи
забезпечення законності у сфері державного управління. 3. Діяльність третейських судів.
4.  Особливості  реалізації  судового  способу  забезпечення  законності  в  сфері
адміністратвиного  права

Тема 9 Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення
 

1. Специфіка проваджень в справах про адміністративні правопорушення. 2. Учасники
проваджень  в  справах  про  адм ін і стративн і  правопорушення  та  ї х
адміністративно-правовий статус.  3.  Стадії  проваджень в справах про адміністративні
правопорушення:  практичний  аспект.  4.  Строки  проваджень  в  справах  про
адміністративні правопорушення: практичний аспект. 5.  Докази проваджень в справах
про адміністративні правопорушення: практичний аспект.

Тема 10 Особливості реалізації адміністратвиного процесу: практичний напрям
 

1. Система адміністративних судів в Україні та особливості реалізації їх повноважень. 2.
Завдання адміністративного судочинства та особливості їх реалізації в Україні.

Тема 11 Особливості звернення до суду в сфері адміністративної юрисдикції
 

1. Процесуальні документи в адміністративному процесі та особливості їх складання. 2.
Адміністратвиний позов та вимоги до нього.

Тема 12 Особливості способів судового захисту
 

1. Загальне позовне провадження: практичний аспект. 2. Спрощене позовне провадження:
практичний аспект 3. Судове рішення

Тема 13 Статус особливих субєктів адміністративного права
 

1. Особливості політичних партій як субєктів адміністративного права. 2. Особливості
профспілок як субєктів адміністративного права.

Тема 14 Апеляційне оскарження в адміністративному процесі
 

1.  Загальна  характеристика  апеляційного  оскарження  в  апеляційному  процесі.  2.
Особливості  провадження.  3.  Процесуальні  документи.

Тема 15 Касаційне оскарження в адміністративному процесі
 

1.  Загальна  характеристика  касаційного  оскарження  в  адміністративному  процесі.  2.
Особливості провадження. 3. Процесуальні документи.

Тема 16 Оформлення процесуальних документів
 

1. Правильність написання позовної заяви. 2. Особливості написання апеляційної скарги.
3. Особливості написання касаційної скарги.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Уміти вирішувати практичні проблеми реалізації державного управління

РН2 Знати  теоретичні  та  практичні  положення  системи  адміністратвиного
законодавства



РН3 Вміти  правильно  застосовувати  положення  чинного  законодавства  в
проблемних  ситуаціях

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Специфічні риси субєктів адміністративного права

Лк1 "Специфічні риси субєктів адміністративного права" (денна)
 

1.  Особливості  фізичних  осіб  як  субєктів  адміністративного  права.  2.  Специфіка
юридичних осіб як субєктів адміністративного права. 3. Ключові риси державних органів
як субєктів адміністративного права. 4. Особливості громадських організацій як субєктів
адміністративного права.

Пр1 "Специфічні риси субєктів адміністративного права" (денна)
 

1.  Особливості  фізичних  осіб  як  субєктів  адміністративного  права.  2.  Специфіка
юридичних осіб як субєктів адміністративного права. 3. Ключові риси державних органів
як субєктів адміністративного права. 4. Особливості громадських організацій як субєктів
адміністративного права.

Тема 2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як особливі
та ключові субєкти адміністративного права

Лк2  "Органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  як  особливі  та
ключові субєкти адміністративного права"
 

1. Структура системи органів виконавчої влади як субєктів адміністративного права. 2.
Особливості реалізації повноважень центральних органів виконавчої влади як субєктів
адміністративного права. 3. Особливості діяльності правоохоронних органів як субєктів
адміністративного  права.  4.  Ключові  риси  контролюючих  органів  як  субєктів
адміністративного  права.  5.  Особливості  реалізації  повноважень  органів  місцевого
самоврядування в Україні як субєктів адміністративного права.

Пр2  "Органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  як  особливі  та
ключові субєкти адміністративного права"
 

1. Структура системи органів виконавчої влади як субєктів адміністративного права. 2.
Особливості реалізації повноважень центральних органів виконавчої влади як субєктів
адміністративного права. 3. Особливості діяльності правоохоронних органів як субєктів
адміністративного  права.  4.  Ключові  риси  контролюючих  органів  як  субєктів
адміністративного  права.  5.  Особливості  реалізації  повноважень  органів  місцевого
самоврядування в Україні як субєктів адміністративного права.

Тема 3. Особливості проходження та припинення державної служби в Україні

Лк3 "Особливості проходження та припинення державної служби в Україні" (денна)
 

1. Вступ на державну службу. 2. Призначення на посаду державної служби. 3. Службова
карєра.  4.  Робота  на  державній  службі.  5.  Юридична  відповідальність  державного
службовця. 6. Припинення державної служби.



Пр3 "Особливості проходження та припинення державної служби в Україні" (денна)
 

1. Вступ на державну службу. 2. Призначення на посаду державної служби. 3. Службова
карєра.  4.  Робота  на  державній  службі.  5.  Юридична  відповідальність  державного
службовця. 6. Припинення державної служби.

Тема 4. Особливості застосування заходів адміністративного примусу в Україні

Лк4 "Особливості застосування заходів адміністративного примусу в Україні" (денна)
 

1.  Специфічні  риси  адміністративного  примусу  в  Україні.  2.  Класифікація  заходів
адміністратвиного  примусу  в  Україні.  3.  Особливості  застосування  заходів
адміністративного попередження. 4. Особливості застосування заходів адміністративного
припинення.

Пр4 "Особливості застосування заходів адміністративного примусу в Україні" (денна)
 

1.  Специфічні  риси  адміністративного  примусу  в  Україні.  2.  Класифікація  заходів
адміністратвиного  примусу  в  Україні.  3.  Особливості  застосування  заходів
адміністративного попередження. 4. Особливості застосування заходів адміністративного
припинення.

Тема 5. Адміністративна відповідальність в Україні та особливості притягнення до
неї

Лк5 "Адміністративна відповідальність  в  Україні  та  особливості  притягнення до неї"
(денна)
 

1.  Специфічні  риси  адміністративної  відповідальності.  2.  Співвідношення
адміністративної  відповідальності  з  іншими  видами  юридичної  відповідальності.  3.
Особливості застосування заходів, що звільняють від відповідальності.  4.  Особливості
застосування  заходів,  що  помякшують  відповідальність.  5.  Особливості  застосування
заходів, що обтяжують відповідальність.

Пр5 "Адміністративна відповідальність в  Україні  та  особливості  притягнення до неї"
(денна)
 

1.  Специфічні  риси  адміністративної  відповідальності.  2.  Співвідношення
адміністративної  відповідальності  з  іншими  видами  юридичної  відповідальності.  3.
Особливості застосування заходів, що звільняють від відповідальності.  4.  Особливості
застосування  заходів,  що  помякшують  відповідальність.  5.  Особливості  застосування
заходів, що обтяжують відповідальність.

Тема  6.  Особливості  застосування  заходів  адміністративної  відповідальності:
практичний  аспект

Лк6 "Особливості  застосування заходів адміністративної відповідальності:  практичний
аспект"
 

1.  Риси  заходів  адміністратвиної  відповідальності.  Осоновні  види та  система  заходів
адміністративної відповідальності. 2. Практичне застосування заходів впливу, що можуть
застосовуватися до неповнолітніх за вчинення адміністративних просупків. 3. Практичні
аспекти накладення адміністративних стягнень в Україні.



Пр6 "Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності:  практичний
аспект"
 

1.  Риси  заходів  адміністратвиної  відповідальності.  Осоновні  види та  система  заходів
адміністративної відповідальності. 2. Практичне застосування заходів впливу, що можуть
застосовуватися до неповнолітніх за вчинення адміністративних просупків. 3. Практичні
аспекти накладення адміністративних стягнень в Україні.

Тема 7. Особливні види адміністративних правопорушень

Лк7 "Особливні види адміністративних правопорушень" (денна)
 

1.  Загальні  та  специфічні  риси  адміністративних  правопорушень.  2.  Особливості
юридичного  складу  адміністративних  правопрушень.  3.  Види  адміністративних
правопорушень  у  відповідності  до  КУпАП  та  інших  НПА

Пр7 "Особливні види адміністративних правопорушень" (денна)
 

1.  Загальні  та  специфічні  риси  адміністративних  правопорушень.  2.  Особливості
юридичного  складу  адміністративних  правопрушень.  3.  Види  адміністративних
правопорушень  у  відповідності  до  КУпАП  та  інших  НПА

Тема 8. Особливості забезпечення законності в адміністративному праві

Лк8 "Особливості забезпечення законності в адміністративному праві" (денна)
 

1.  Шляхи забезпечення  законності  в  даміністративному праві.  2.  Позасудові  способи
забезпечення законності у сфері державного управління. 3. Діяльність третейських судів.
4.  Особливості  реалізації  судового  способу  забезпечення  законності  в  сфері
адміністратвиного  права

Пр8 "Особливості забезпечення законності в адміністративному праві" (денна)
 

1.  Шляхи забезпечення  законності  в  даміністративному праві.  2.  Позасудові  способи
забезпечення законності у сфері державного управління. 3. Діяльність третейських судів.
4.  Особливості  реалізації  судового  способу  забезпечення  законності  в  сфері
адміністратвиного  права

Тема 9. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення

Лк9 "Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення" (денна)
 

1. Специфіка проваджень в справах про адміністративні правопорушення. 2. Учасники
проваджень  в  справах  про  адм ін і стративн і  правопорушення  та  ї х
адміністративно-правовий статус.  3.  Стадії  проваджень в справах про адміністративні
правопорушення:  практичний  аспект.  4.  Строки  проваджень  в  справах  про
адміністративні правопорушення: практичний аспект. 5.  Докази проваджень в справах
про адміністративні правопорушення: практичний аспект.



Пр9 "Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення" (денна)
 

1. Специфіка проваджень в справах про адміністративні правопорушення. 2. Учасники
проваджень  в  справах  про  адм ін і стративн і  правопорушення  та  ї х
адміністративно-правовий статус.  3.  Стадії  проваджень в справах про адміністративні
правопорушення:  практичний  аспект.  4.  Строки  проваджень  в  справах  про
адміністративні правопорушення: практичний аспект. 5.  Докази проваджень в справах
про адміністративні правопорушення: практичний аспект.

Тема 10. Особливості реалізації адміністратвиного процесу: практичний напрям

Лк10 "Особливості реалізації адміністратвиного процесу: практичний напрям"
 

1. Система адміністративних судів в Україні та особливості реалізації їх повноважень. 2.
Завдання адміністративного судочинства та особливості їх реалізації в Україні.

Пр10 "Особливості реалізації адміністратвиного процесу: практичний напрям"
 

1. Система адміністративних судів в Україні та особливості реалізації їх повноважень. 2.
Завдання адміністративного судочинства та особливості їх реалізації в Україні.

Тема 11. Особливості звернення до суду в сфері адміністративної юрисдикції

Лк11 "Особливості звернення до суду в сфері адміністративної юрисдикції" (денна)
 

1. Процесуальні документи в адміністративному процесі та особливості їх складання. 2.
Адміністратвиний позов та вимоги до нього.

Пр11 "Особливості звернення до суду в сфері адміністративної юрисдикції" (денна)
 

1. Процесуальні документи в адміністративному процесі та особливості їх складання. 2.
Адміністратвиний позов та вимоги до нього.

Тема 12. Особливості способів судового захисту

Лк12 "Особливості способів судового захисту" (денна)
 

1. Загальне позовне провадження: практичний аспект. 2. Спрощене позовне провадження:
практичний аспект 3. Судове рішення

Пр12 "Особливості способів судового захисту" (денна)
 

1. Загальне позовне провадження: практичний аспект. 2. Спрощене позовне провадження:
практичний аспект 3. Судове рішення

Тема 13. Статус особливих субєктів адміністративного права

Лк13 "Статус особливих субєктів адміністративного права" (денна)
 

1. Особливості політичних партій як субєктів адміністративного права. 2. Особливості
профспілок як субєктів адміністративного права.

Пр13 "Статус особливих субєктів адміністративного права" (денна)
 

1. Особливості політичних партій як субєктів адміністративного права. 2. Особливості
профспілок як субєктів адміністративного права.



Тема 14. Апеляційне оскарження в адміністративному процесі

Лк14 "Апеляційне оскарження в адміністративному процесі" (денна)
 

1.  Загальна  характеристика  апеляційного  оскарження  в  апеляційному  процесі.  2.
Особливості  провадження.  3.  Процесуальні  документи.

Пр14 "Апеляційне оскарження в адміністративному процесі" (денна)
 

1.  Загальна  характеристика  апеляційного  оскарження  в  апеляційному  процесі.  2.
Особливості  провадження.  3.  Процесуальні  документи.

Тема 15. Касаційне оскарження в адміністративному процесі

Лк15 "Касаційне оскарження в адміністративному процесі" (денна)
 

1.  Загальна  характеристика  касаційного  оскарження  в  адміністративному  процесі.  2.
Особливості провадження. 3. Процесуальні документи.

Пр15 "Касаційне оскарження в адміністративному процесі" (денна)
 

1.  Загальна  характеристика  касаційного  оскарження  в  адміністративному  процесі.  2.
Особливості провадження. 3. Процесуальні документи.

Тема 16. Оформлення процесуальних документів

Лк16 "Оформлення процесуальних документів" (денна)
 

1. Правильність написання позовної заяви. 2. Особливості написання апеляційної скарги.
3. Особливості написання касаційної скарги.

Пр16 "Оформлення процесуальних документів" (денна)
 

1. Правильність написання позовної заяви. 2. Особливості написання апеляційної скарги.
3. Особливості написання касаційної скарги.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання групового дослідницького завдання

НД2 Виконання групового практичного завдання

НД3 Виконання ситуативних вправ

НД4 Обговорення кейсів

НД5 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

НД6 Розв'язування ситуаційних задач

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Кейс-метод

МН3 Круглий стіл



МН4 Лекції-дискусії

МН5 Мозковий штурм

Лекції  надають  студентам  матеріали  щодо  основних  практичних  положеннях
адміністративного  права.  Лекції  доповнюються  практичними  заняттями,  що  надають
студентам можливість застосовувати отримані попередньо теоретичні знання на практичних
прикладах. Використання методу "мозкового щтурму" надає можливість перевірити якість і
глибину засвоєного матеріалу.

Практико-орієнтоване навчання передбачає застосування положень законодавства в сфері
державного управління та допомогає розвивати просторову уяву і можливість орієнтуватися
в конкретних життєвих обставинах.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Діагностичне тестування

МФО2 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО3 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО4 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО2 Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист)

МСО3 Оцінювання письмових робіт

МСО4 Реферат (підготовка, презентація, захист)



Контрольні заходи:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Складання комплексного письмового модульного контролю 25

25

МСО2. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 25

25

МСО3. Оцінювання письмових робіт 25

25

МСО4. Реферат (підготовка, презентація, захист) 25

25

Контрольні заходи в особливому випадку:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Складання комплексного письмового модульного контролю 25

25

МСО2. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 25

25

МСО3. Оцінювання письмових робіт 25

25

МСО4. Реферат (підготовка, презентація, захист) 25

25

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Куліш, А.М. Адміністративне право України. Загальна частина (у схемах):
навчальний посібник / А.М. Куліш, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська. – Суми:
Видавництво «Ярославна», 2017. – 220с.

2
Адміністратвине  право.  Повний  курс:  підручник.  В.  Галунько,  П.
Діхтієвський,  О.  Кузьменко,  С.  Стеценко.  Видання  друге.  Херсон
ОЛДІ-ПЛЮС,  2019.  520  с.



© Центр інформаційних систем

3
Адміністративне право (у схемах та коментарях): навчальний посібник / за
ред. Р. С. Мельника. 2-ге видання, перероб. і доповн. Київ: Юрінком Інтер;
Буква Закону, 2018. 344 с.

Допоміжна література

1
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №
8073-Х / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1984.
Дод. до № 51. Ст. 1122.

2
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР /
Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.
141.

3 Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17.

4 Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

5 Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

6 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 р. №
794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

7 Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


