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Програма кваліфікаційного екзамену для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за  

спеціальністю 081 «Право» денної  та заочної форми 

навчання складена відповідно до  стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 081 “Право” галузі знань 08 “Право” для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Кваліфікаційний іспит містить в собі атестаційні 

завдання, які дозволяють визначити рівень якості освітньої 

та професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Іспит проводиться із використанням інформаційних 

технологій та участю представників Навчально-наукового 

незалежного центру оцінювання НУВГП. 

Інформаційною базою формування засобів 

підсумкового контролю є змістові модулі навчальних 

дисциплін які виносяться на підсумкову державну 

атестацію. 

Кваліфікаційний іспит містить в собі тестові 

завдання трьох рівнів складності набір яких в межах 

варіанту визначається комп’ютерною програмою в системі 

Moodle. 

Загальна кількість питань становить 300, з яких 

70% - питання першого рівня складності, 20% - другого 

рівня складності, 10% - питання третього рівня складності. 

 

 

 

 

 

 



Програма комплексного кваліфікаційного іспиту 

 

Навчальна дисципліна “Теорія держави і права” 

 
Предмет, метод та функції теорії держави та права. 
Предмет теорії держави та права. Методологічне 

значення теорії держави та права. Загальнотеоретична 
юридична наука в Україні. 

Поняття, походження, основні функції  держави. 
Поняття держави, її соціальна цінність. Походження 
держави. Загальне і особливе в походженні держави. 
Розвиток держави, її історичні типи. Ознаки, що 
відрізняють державу від інших організацій суспільства. 

 Правова держава та її основні ознаки. Правова держава 
і громадянське суспільство. Поняття функцій держави. 
Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій держави, їх 
розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація 
функцій держави. Внутрішні функції держави 

Форми держави. Поняття форми держави. Форма 
правління. Монархічна та республіканська форма 
правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм 
державного устрою. Унітарна держава, федерація, 
конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. 
Поняття державно-правового режиму. Його 
співвідношення з формою правління, формою державного 
устрою. Види державно-правових режимів. Особливості 
елементів форм Української держави. 

Механізм та функції держави. Поняття механізму 
держави. Механізм держави як система державних 
організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, 
види. Поняття державного апарату, його співвідношення з 
механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура 
державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, 
їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. 
Вимоги до державного апарату в умовах демократичної 
правової держави. 

Громадянське суспільство. Історія розвитку поняття 
громадянського суспільства. Поняття та ознаки 
громадянського суспільства. Поняття і ознаки правової 
держави. Співвідношення громадянського суспільства і 



правової держави. Основні напрямки формування 
громадянського суспільства і правової держави в Україні. 

Поняття, походження та розвиток права.Поняття права, 
його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор 
суспільних відносин. Історичні типи права. Функції права. 
Спеціально-юридичні функції права. Право і управління. 
Правові форми діяльності держави. Право і державний 
примус. 

Об'єктивне та суб’єктивне  право: поняття, ознаки, 
принципи, структура. 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність 
визначень права. Об'єктивне право. Сутність, зміст, 
структура і соціальна цінність об’єктивного права. Право і 
закон. Принципи права: загально правові, міжгалузеві, 
галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. 
Структура та форми права. Ознаки суб'єктивного 
юридичного права . Ознаки суб'єктивного юридичного 
обов'язку. 

Правоутворення та форми права. Поняття 
правоутворення. Правотворчість як особлива форма 
соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії 
правотворчості. Правотворчість і юридична техніка. 
Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. 
Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) 
права. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та 
по колу осіб. 

Система права та система законодавства.Норма права, 
правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий 
комплекс як основні структурні елементи системи права; їх 
характеристика. Основи і принципи побудови і 
функціонування системи права. Предмет і метод правового 
регулювання як основи розподілу права на галузі і 
інститути права. Поняття і зміст системи законодавства, її 
співвідношення з системою права. Система законодавства 
України. Систематизація нормативних актів. Кодифікація і 
інкорпорація. 

Форми реалізації права. Поняття, форми реалізації 
норм права. Методи забезпечення реалізації норм права. 
Виконання як форма реалізації норм права. Використання 
як форма реалізації норм права. Дотримання як форма 
реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст 



реалізації норм права. Правовідносини та юридична 
відповідальність. 

Поняття і основні риси правових відносин. Види 
правовідносин і критерії їх класифікації. Склад і зміст 
правовідносин. Поняття і види суб'єктів правовідносин. 

Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 
деліктоздатність. Поняття та види суб'єктів правовідносин. 
Поняття та види об'єктів правовідносин. Юридичні факти: 
поняття і класифікація. Юридична відповідальність: 
поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. 
Підстави притягнення та звільнення від юридичної 
відповідальності. 

 
Навчальна дисципліна “Кримінальне право” 

Поняття та система кримінального права 

України. Завдання та функції кримінального права.  

Принципи кримінального права. Поняття та види 

тлумачення закону про кримінальну відповідальність.  

Кримінальне право та інші галузі права. Наука 

кримінального права. Поняття злочину та його ознаки. 

Класифікація злочинів. Поняття складу злочину, його 

ознаки та елементи. Поняття та види об’єкта злочину. 

Об’єкт та предмет злочину. Їх взаємозв’язок та відмінність. 

Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину. 

Умови кримінальної відповідальності за злочинну 

бездіяльність. Поняття та види суб’єкта злочину. Поняття 

спеціального суб’єкту злочину. Поняття та ознаки 

співучасті. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу 

злочину. Відмінність злочинної недбалості від казусу. 

Значення цього питання в кримінальному праві України.  

Поняття та види стадій злочину. Поняття та ознаки 

добровільної відмови від вчинення злочину. Відмінність 

добровільної відмови від діяльного каяття. Осудність, 

неосудність, обмежена осудність: поняття та критерії.  

Види співучасників. Поняття триваючого злочину.  Форми 

співучасті. Мотив та мета злочину. Поняття та види 

помилки у кримінальному праві. Сукупність злочинів за 



кримінальним кодексом України. Поняття та види 

множинності злочинів. Поняття та ознаки покарання. Мета 

покарання. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби 

вчинення злочину. Система і структура закону про 

кримінальну відповідальність. Структура норми. Система 

покарань, які застосовується до неповнолітніх. Рецидив 

злочину за кримінальним кодексом України. Загальна 

кримінально-правова характеристика порядку призначення 

основних видів покарань. Закон про кримінальну 

відповідальність: поняття, ознаки. Необережність та її 

види. Поняття змішаної форми вини. Обставини, що 

виключають злочинність діяння Амністія. Система 

покарання: поняття, ознаки. Характеристика основних 

видів покарань. Характеристика додаткових видів покарань. 

Характеристика покарань, що можуть призначатися і як 

основні, і як додаткові. Обмеження волі: умови та порядок 

призначення. Призначення покарання за сукупністю 

злочинів та сукупністю вироків. Позбавлення волі: умови 

та порядок призначення. Загальні засади призначення 

покарання. Обставини, які пом’якшують покарання. 

Обставини, які обтяжують покарання. Види звільнення від 

покарання та його відбування. Поняття звільнення від 

відбування покарання з випробуванням.  Звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. Умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та 

жінок, які мають дітей віком до трьох років.  Заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким.  Поняття та 

види повторності злочинів. Штраф як вид покарання за 

кримінальним кодексом України. Поняття та наслідки 

судимості. Поняття та система Особливої частини 

кримінального права України, її взаємодія з Загальною 

частиною. Підстави для застосування до юридичних осіб 



заходів кримінально-правового характеру Арешт, як вид 

покарання за кримінальним кодексом України: умови та 

порядок призначення. Спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності. Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх. Види та умови 

застосування до неповнолітніх примусових заходів 

виховного характеру. Поняття і види одиничних злочинів.  

Поняття та система злочинів проти основ національної 

безпеки України. Відмінність державної зради від 

шпигунства. Диверсія. Аналіз складу злочину. Поняття та 

види умисного вбивства, їх характеристика. Відмінність 

умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного 

ушкодження що спричинило смерть потерпілого. Вбивство 

через необережність: кримінально-правовий аналіз складу 

злочину. Погроза вбивством: кримінально-правовий аналіз 

складу злочину. Кримінально-правова характеристика 

тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України)   

Умисне середньої тяжкості та легке тілесне ушкодження. 

Відмежування цих злочинів. Кримінально-правова 

характеристика «Торгівля людьми або інша незаконна 

угода щодо людини» (ст. 149 КК України) Хуліганство та 

його види. Особливості кваліфікації цього злочину.  

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

(ст.146 КК України) та захоплення заручників (ст.147 КК 

України). Відмінність цих злочинів. Посів або 

вирощування снотворного маку та конопель» (ст.310 КК 

України): кримінально-правовий аналіз складу злочину.  

Розбещення неповнолітніх (ст.156 КК України). 

Відмінність цього злочину від інших злочинів Розділу IV 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. Кримінально-правова характеристика зґвалтування 

(ст. 152 КК України). Кримінально-правова характеристика 

крадіжки (ст.185 КК України). Грабіж, розбій, вимагання. 

Поняття та відмінність цих складів.  Кримінально-правова 



характеристика шахрайства (ст.190 КК України).  «Масові 

заворушення» (ст. 294 КК України) та відмінність цього 

злочину від «Групового порушення громадського порядку» 

(ст.293 КК України). Кримінально-правова характеристика 

«Бандитизм» (ст.257 КК України). Особливості кваліфікації 

цього злочину. «Контрабанда» (ст. 201 КК України): 

кримінально-правова характеристика складу злочину та її 

види. «Розбій» (ст..187 КК України): кримінально-правова 

характеристика складу злочину. «Порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами» (ст.286 КК 

України): кримінально-правова характеристика складу 

злочину. «Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 

прекурсорів» (ст.311 КК України): кримінально-правова 

характеристика складу злочину. 

 

 

Навчальна дисципліна “Кримінальний 

процес” 

Поняття, сутність і завдання кримінального 

процесу. Поняття стадій кримінального процесу. Система 

кримінального процесу України. Кримінальні процесуальні 

функції: поняття та види. Кримінальна процесуальна 

форма та її значення. Кримінальні процесуальні гарантії.  

Історичні форми кримінального процесу. Поняття і система 

кримінального процесуального права, його предмет і 

методи.  Джерела кримінального процесуального права.  

Кримінальні процесуальні правовідносини. Зв’язок 

кримінального процесуального права з іншими галузями 

права і суміжними галузями знань.  Поняття та система 

кримінального процесуального законодавства України.  Дія 

кримінального процесуального закону в просторі, часі та за 

колом осіб. Поняття, сутність і система засад 



кримінального процесу. Нормативний зміст загально-

юридичних засад кримінального процесу. Загально-

процесуальні засади кримінального провадження та їх 

нормативний зміст. Галузеві засади кримінального процесу 

та їх нормативний зміст. Поняття і класифікація суб’єктів 

кримінального процесу. Суд, присяжні у кримінальному 

провадженні. Повноваження суду. Слідчий суддя в 

кримінальному процесі, його функції і повноваження.  

Сторони в кримінальному провадженні: загальна 

характеристика суб’єктного складу. Прокурор у 

кримінальному процесі, його функції і повноваження.  

Процесуальний статус слідчого та керівника органу 

досудового розслідування. Поняття та процесуальний 

статус потерпілого в кримінальному провадженні. 

Представники та законні представники потерпілого.  

Поняття і процесуальний статус підозрюваного.  Поняття і 

процесуальний статус обвинуваченого.  Захисник у 

кримінальному провадженні, його процесуальні права і 

обов’язки. Процесуальний порядок залучення захисника до 

участі в кримінальному провадженні за вибором особи та 

за призначенням. Обов’язкова участь захисника. Відмова 

від захисника або його заміна.  Законні представники 

підозрюваного і обвинуваченого, процесуальний порядок 

їх залучення до кримінального провадження. Особа, 

стосовно якої вирішується чи вирішувалося питання про 

застосування примусових заходів виховного або медичного 

характеру. Підстави і умови спільного розгляду цивільного 

позову і кримінального провадження. Поняття цивільного 

позивача та його процесуальний статус. Представники та 

законні представники цивільного позивача.  Поняття та 

процесуальний статус цивільного відповідача, його 

представники.  Заявник у кримінальному процесі.  

Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, в кримінальному процесі.  Третя особа, щодо 



майна якої вирішується питання про арешт. Свідок у 

кримінальному провадженні, його процесуальні права, 

обов’язки та відповідальність. Поняття та процесуальний 

статус перекладача. Експерт і спеціаліст у кримінальному 

провадженні. Секретар судового засідання та судовий 

розпорядник.  Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному провадженні. Державний захист 

працівників суду, органів досудового розслідування, 

прокуратури та членів їх сімей. Інститут відводів у 

кримінальному процесі. Процесуальний порядок відводу 

окремих суб’єктів кримінального процесу.  Поняття і зміст 

процесу доказування. Суб’єкти доказування в 

кримінальному процесі. Способи збирання доказів у 

кримінальному процесі. Оцінка доказів як елемент процесу 

доказування. Предмет і межі доказування. Джерела доказів 

в кримінальному процесі України. Поняття і класифікація 

доказів у кримінальному процесі. Належність, 

допустимість і достовірність доказів. Показання як 

джерело доказів. Особливості їх перевірки та оцінки.  

Висновок експерта і особливості його оцінки.  Речові 

докази і документи як джерела доказів: порядок зберігання 

та вирішення питання про їх долю. Поняття і види 

процесуальних строків у кримінальному провадженні, 

порядок їх обчислення. Процесуальні витрати, їх види та 

порядок відшкодування.  Відшкодування (компенсація) 

шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю службових осіб, які ведуть кримінальне 

провадження. Поняття і система заходів забезпечення 

кримінального провадження. Загальні правила 

застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий 

виклик. Підстави та процесуальний порядок застосування 

приводу. Підстави та процесуальний порядок накладення 

грошового стягнення. Підстави та процесуальний порядок 



тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом. Підстави та процесуальний порядок відсторонення 

від посади. Тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності. Порядок продовження строку такого 

відсторонення. Процесуальний порядок тимчасового 

доступу до речей і документів. Процесуальний порядок 

тимчасового вилучення майна.  Підстави та процесуальний 

порядок арешту майна. Поняття та види запобіжних 

заходів. Мета та підстави застосування запобіжних заходів. 

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного 

заходу. Процесуальний порядок застосування запобіжного 

заходу у виді особистого зобов’язання. Процесуальний 

порядок застосування запобіжного заходу у виді особистої 

поруки. Процесуальний порядок застосування запобіжного 

заходу у виді домашнього арешту.  Процесуальний порядок 

застосування запобіжного заходу у виді застави. Підстави і 

процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою. Затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду.  Підстави і процесуальний порядок 

скасування чи зміни запобіжного заходу. Поняття і 

завдання стадії досудового розслідування. Форми 

досудового розслідування кримінальних проступків і 

злочинів. Поняття та система загальних положень 

досудового розслідування. Початок досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.  

Поняття підслідності та її види. Об’єднання і виділення 

матеріалів досудового розслідування. Строки досудового 

розслідування, підстави і процесуальний порядок їх 

продовження.  Порядок обчислення строків під час 

об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. Взаємодія слідчого з оперативними 

підрозділами під час досудового розслідування. Доручення 

слідчого працівникам оперативних підрозділів.  



Розслідування кримінальних правопорушень слідчою 

групою. Процесуальні рішення на досудовому 

розслідуванні. Організація і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, прокурорський нагляд, 

відомчий і судовий контроль у стадії досудового 

розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. 

Класифікація слідчих (розшукових) дій. Допит, його види, 

процесуальний порядок проведення та оформлення. 

Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

Проведення допиту в режимі відеоконференції.  

Пред’явлення для впізнання, його види. Підстави та 

процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  

Проведення пред’явлення для впізнання в режимі 

відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і 

процесуальний порядок проведення обшуку. Огляд і його 

види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. Мета і процесуальний порядок проведення слідчого 

експерименту. Освідування і його види. Процесуальний 

порядок проведення окремих видів освідування.  Підстави 

і процесуальний порядок проведення експертизи. 

Отримання зразків для експертизи.  Поняття негласних 

слідчих (розшукових) дій та їх види. Загальні положення 

про негласні слідчі (розшукові) дії. Процесуальний 

порядок розгляду слідчим суддею клопотання про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  Підстави 

та процесуальний порядок здійснення аудіо-, 

відеоконтролю особи.  Підстави та процесуальний порядок 

накладення арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних 

систем.  Обстеження публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи. Установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

Спостереження за особою, річчю або місцем.  Моніторинг 



банківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця.  

Контроль за вчиненням злочину. Виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. Негласне отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження.  

Використання конфіденційного співробітництва.  

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій. Поняття та значення повідомлення про підозру. 

Випадки повідомлення про підозру. Зміст письмового 

повідомлення про підозру. Процесуальний порядок 

вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна 

повідомлення про підозру. Порядок оскарження 

повідомлення про підозру. Поняття зупинення досудового 

розслідування. Підстави та процесуальний порядок 

зупинення досудового розслідування після повідомлення 

особі про підозру. Форми закінчення досудового 

розслідування. Закриття кримінального провадження: 

підстави та процесуальний порядок. Закриття провадження 

щодо юридичної особи.Підстави та процесуальний 

порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального 

провадження іншій стороні.  Вимоги до форми та змісту 

обвинувального акта. Реєстр матеріалів досудового 

розслідування. Клопотання про застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру та його зміст. 

Особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Порядок розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду таких скарг. Оскарження ухвал 

слідчого судді під час досудового розслідування.  

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. Поняття, значення і види підсудності в 

кримінальному процесі. Направлення кримінального 



провадження з одного суду до іншого. Поняття, сутність і 

завдання стадії підготовчого провадження. Судові рішення, 

які приймаються в стадії підготовчого провадження.  

Сутність і значення стадії судового розгляду. Структура 

судового розгляду. Межі судового розгляду. Процесуальний 

порядок зміни обвинувачення в суді.  Підготовчі дії в стадії 

судового розгляду. Порядок дослідження доказів під час 

судового розгляду.  Порядок судових дебатів у судовому 

розгляді. Види вироків та їх зміст.  Порядок винесення 

ухвал у судовому засіданні. Види ухвал та їх зміст.  

Особливі порядки провадження в суді прешої інстанції. 

Спеціальне судове провадження. Сутність і завдання 

провадження в суді апеляційної інстанції. Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом апеляційної 

інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції за 

наслідками апеляційного розгляду. Сутність і завдання 

провадження в касаційному порядку.  Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом касаційної 

інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції за 

наслідками касаційного розгляду. Підстави та порядок 

передачі кримінального провадження на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду. 

Підстави та процесуальний порядок перегляду судових 

рішень за нововиявленими обставинами. Підстави та 

процесуальний порядок перегляду судових рішень за 

виключними обставинами.  Сутність і завдання стадії 

виконання судових рішень. Порядок вирішення судом 

питань, пов’язаних з виконанням вироку. Види особливих 

порядків кримінального провадження. Кримінальне 

провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у 

формі приватного обвинувачення. Кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх. Порядок застосування 

до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 



виховного характеру. Порядок застосування примусових 

заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності.  Кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Кримінальне провадження, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю.  

Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває 

за межами України під прапором або з розпізнавальним 

знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. Відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження.Загальні засади 

міжнародного співробітництва у кримінальному процесі. 

Міжнародна правова допомога при проведенні 

процесуальних дій.  Видача осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиція). Кримінальне провадження 

у порядку перейняття. Визнання та виконання вироків 

судів іноземних держав та передача засуджених осіб.  

Особливий режим досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції. 

 

 

Навчальна дисципліна “Адміністративне право” 

Поняття і основні риси державного управління. 

Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним 

управлінням та адміністративним правом. Адміністративне 

право України як галузь права, його предмет. Метод і 

система адміністративного права України. Поняття, 

особливості та види адміністративно- правових норм. 

Джерела адміністративного права України. Особливості 

систематизації адміністративного права України. Поняття, 

основні риси та види адміністративно- правових відносин. 



Адміністративно-правовий статус громадян України. 

Звернення громадян, їх види. Поняття, ознаки та правове 

положення органів виконавчої влади. Види органів 

виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та 

принципи її побудови. Повноваження Президента України 

у сфері виконавчої влади. Компетенція та форми діяльності 

Кабінету Міністрів України за Законом України "Про 

Кабінет Міністрів України". Центральні органи виконавчої 

влади, їх види. Міністерства в системі центральних органів 

виконавчої влади. Повноваження і форми діяльності 

місцевих державних адміністрацій. Поняття, види та 

принципи державної служби в Україні. Особливості 

дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

Поняття та види функцій державного управління. Поняття 

форм державного управління, їх види. Адміністративний 

примус, види його заходів. Адміністративно-

попереджувальні заходи, їх види та суть. Заходи 

адміністративного припинення, їх види та суть. Поняття й 

основні риси адміністративної відповідальності. Завдання, 

система і чинність законодавства України про 

адміністративні правопорушення. Адміністративне 

правопорушення, його понятгя та склад. Суб'єкти 

адміністративних правопорушень. Особливості 

відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років. 

Особливості адміністративної відповідальності  

Відповідальність військовослужбовців за вчинення 

адміністративних правопорушень. Особливості 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 

Особливості адміністративної відповідальності юридичних 

осіб. Обставини, що виключають адміністративну відпо-

відальність. Цілі адміністративних стягнень, їх види. 

Попередження та штраф як адміністративні стягнення. 

Оплатне вилучення і конфіскація предметів як ад-

міністративні стягнення. Позбавлення спеціального права, 



наданого громадянинові, як вид адміністративного 

стягнення. Громадські роботи як вид адміністративного 

стягнення. Виправні роботи й адміністративний арешт як 

адміністративні стягнення. Заходи впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх. Загальні правила 

накладення стягнень за адміністративні правопорушення. 

Строки накладення адміністративних стягнень. 

Адміністративний процес: зміст, загальні риси, осо-

бливості. Структура адміністративного процесу та характе-

ристика окремих видів проваджень. Дисциплінарне 

провадження: завдання, стадії, особливості. Дисциплінарне 

провадження: завдання, стадії, особливості. 

Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи. 

Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості 

становлення в Україні. Адміністративне судочинство в 

Україні: завдання та принципи. Завдання і порядок 

провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Засоби забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення. 

Адміністративне затримання. Протокол про 

адміністративне правопорушення. Постанова по справі про 

адміністративне правопорушення. Види рішень, що 

приймаються по скарзі чи протесту на постанову про 

накладення адміністративного стягнення. Виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень. 

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення. Правове положення і 

повноваження адміністративних комісій. Справи про 

адміністративні правопорушення, підвідомчі органам 

внутрішніх справ. Справи про адміністративні 

правопорушення, підвідомчі судам (суддям). Порядок 

оскарження та опротестувати постанови по справі про 

адміністративне правопорушення. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення, що посягають на 



встановлений порядок управління. Відомчий та 

міжвідомчий контроль. Судовий контроль в державному 

управлінні. 

 

 
Навчальна дисципліна “Адміністративне судочинство” 

Принципи адміністративного судочинства. Принцип 

офіційного з'ясування всіх обставин у справі та його 

співвідношення з принципами змагальності та 

диспозитивності. Правове регулювання адміністративного 

судочинства. Становлення адміністративних судів в 

Україні. Система адміністративних судів в Україні.  

Структура адміністративних судів в Україні. Поняття 

адміністративної юрисдикції. Публічно-правовий спір, як 

предмет адміністративного судочинства. Загальна 

характеристика категорій публічно-правових спорів, 

віднесених до адміністративної юрисдикції. Спори 

фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-

правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи 

бездіяльності. Спори з приводу прийняття громадян на 

публічну службу, її проходження та звільнення з публічної 

служби. Спори між суб'єктами владних повноважень з 

приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 

тому числі делегованих повноважень, а також спори, які 

виникають з приводу укладання та виконання 

адміністративних договорів. Спори за зверненням суб'єкта 

владних повноважень. Спори щодо правовідносин, 

пов'язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму. Співвідношення адміністративної 

юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями. Поняття та 

види підсудності адміністративних справ. Предметна 

підсудність адміністративних справ та її різновиди. 

Територіальна підсудність адміністративних справ та її 



різновиди. Інстанційна підсудність адміністративних 

справ. Наслідки недодержання правил підсудності. 

Поняття та види учасників адміністративного судочинства. 

Процесуальні права та обов'язки осіб, які приймають 

участь в адміністративному процесі. Сторони в 

адміністративному судочинстві. Треті особи в 

адміністративному судочинстві. Процесуальне 

представництво в адміністративному процесі. 

Процесуальне положення секретаря судового засідання. 

Процесуальне положення судового розпорядника. 

Процесуальні права та обов'язки свідка. Експерт в 

адміністративному судовому процесі: права, обов'язки та 

відповідальність. Процесуальне положення спеціаліста. 

Перекладач в адміністративному судовому процесі: права, 

обов'язки та відповідальність. Поняття та зміст процесу 

доказування в адміністративному процесі. Поняття доказів 

в адміністративному процесі. Класифікація доказів в 

адміністративному (судовому) процесі. Діяльність суб'єктів 

адміністративного процесу зі збору та оцінки доказів. 

Виклики та повідомлення в судовому процесі. Зміст та 

види повісток. Виняткові засоби судових викликів і 

повідомлень. Фіксування судового засідання технічними 

засобами. Журнал судового засідання. Протокол судового 

засідання. Зауваження до протоколу судового засідання. 

Протокол про вчинення окремої процесуальної дії. Строк 

звернення до адміністративного суду. Поняття та види 

процесуальних строків. Поновлення та продовження 

процесуальних строків. Обчислення процесуальних 

строків. Право на звернення до адміністративного суду. 

Підходи до визначення адміністративного позову. Предмет, 

підстава та зміст адміністративного позову. Форма та зміст 

позовної заяви. Відкриття провадження в адміністративній 

справі.Мета та завдання стадії підготовки 

адміністративних справ до судового розгляду. 



Процесуальний порядок підготовки адміністративних 

справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання. 

Відмова від адміністративного позову та визнання 

адміністративного позову. Примирення сторін. Об'єднання 

та роз'єднання справ. Забезпечення адміністративного 

позову. Мета та завдання судового розгляду справи. Етапи 

стадії судового розгляду справи. Поняття та види судових 

рішень. Вимоги що висуваються до судових рішень. 

Порядок ухвалення судових рішень. Постанови 

адміністративного суду. Ухвали адміністративного суду. 

Роз'яснення судового рішення. Суть і значення 

апеляційного провадження в адміністративному суді. 

Право на апеляційне оскарження та порядок його 

реалізації. Процесуальний порядок розгляду апеляційної 

скарги. Повноваження суду апеляційної інстанції за 

наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову та 

ухвалу суду. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

Суть і значення касаційного провадження в 

адміністративному суді. Право на касаційне оскарження та 

порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду 

касаційної скарги. Повноваження суду касаційної інстанції 

за наслідками розгляду касаційної скарги. Судові рішення 

суду касаційної інстанції. Суть і значення провадження за 

винятковими обставинами в адміністративному суді. Право 

на оскарження судових рішень за винятковими 

обставинами та порядок його реалізації. Повноваження 

Верховного Суду України за наслідками провадження за 

винятковими обставинами. Підстави для провадження за 

нововиявленими обставинами в адміністративному суді. 

Право на подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами та його реалізація. 

Процесуальний порядок розгляду справи за 

нововиявленими обставинами.Повноваження 

адміністративного суду за наслідками провадження за 



нововиявленими обставинами. Набрання судовим 

рішенням законної сили та наслідки цього. Порядок 

виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Процесуальний порядок звернення судових рішень в 

адміністративних справах до виконання. Поняття та види 

заходів процесуального примусу в адміністративному 

процесі. Підстави та порядок застосування заходів 

процесуального примусу в адміністративному процесі. 

Характеристика окремих заходів процесуального примусу 

в адміністративному процесі. Особливості провадження у 

справах щодо оскарження нормативно - правових актів. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з 

референдуму, членів цих комісій. Особливості 

провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, 

установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, 

творчих працівників засобів масової інформації, які 

порушують законодавство про вибори та референдум. 

Особливості провадження у справах щодо скасування 

реєстрації кандидата на пост Президента України. 

Особливості провадження у справах про дострокове 

припинення повноважень народного депутата України в 

разі невиконання ним вимог щодо несумісності. Моделі 

адміністративної юстиції в світі. 


