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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Вивченням навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань 

щодо основних понять та інститутів адміністративного права (публічне 

адміністрування, адміністративні відносини, суб’єкти адміністративних 

відносин, адміністративні договори, адміністративні правопорушення, 

адміністративна відповідальність, адміністративні послуги, тощо); 

практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення й використання актів 

адміністративного законодавства та літератури з адміністративного права; 2) 

самостійного розв’язання проблем, що виникають у процесі застосування 

адміністративного законодавства; 3) розробки правових документів, що 

використовуються в практичній юридичній діяльності (установчих та 

внутрішніх документів органів державної влади та місцевого самоврядування, 

адміністративних договорів, тощо). 

Мета вивчення Сформувати в студентів знання з теорії адміністративного права, 

адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, 

сформувати у них прикладні навички та вміння застосовувати набуті знання в 

конкретній ситуації. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Набуття студентами ґрунтовних знань теорії адміністративного права й змісту 

адміністративного законодавства в сфері формування й функціонування 

системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної 

адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення; проведення всебічного аналізу 

практики застосування адміністративного законодавства в зазначених сферах; 

засвоєння студентами теорії формування й функціонування системи органів 

публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, 

адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення; розвиток у студентів навичок самостійної 

творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу; 

закріплення навичок самостійного аналізу законодавства та правозастосовчої 

практики. 

Пререквізити Вивчення «Адміністративного права» базується на знаннях, отриманих під час 

опанування таких дисциплін: «Теорія держави та права», «Конституційне 

право та процес», «Економічна теорія (політична економія)». 

Результати 

навчання 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

08 «Право» 
Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність 

081 «Право» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

 

2-й 

 

2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Загальна кількість  

годин – 150 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

 

20 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

 

30 год. 

 

8 год. 

Самостійна робота 

 

100 год. 

 

134 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

50 год. 

 

67 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Вид контролю: 

екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема № 1. 

Адміністративне право як 

галузь публічного права. 

13 2 2 4 5 8  2 6 6 

Тема № 2. Принципи 

адміністративного права. 

12 2 2 4 4 6   6 6 

Тема № 3. Джерела 

адміністративного права. 

13 2 2 5 4 8 2  6 6 

Тема № 4. Суб’єкти 

публічного 

адміністрування. 

14 2 4 4 4 8  2 5 5 

Тема № 5. Приватна особа 

як суб’єкт 

адміністративного права. 

10  2 4 4 8 2  5 5 

Тема № 6. 

Адміністративні послуги. 
12 2 2 4 4 6   5 5 

Разом за змістовим 

модулем 1 
74 10 14 25 25 74 4 4 33 33 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема № 7. Інструменти 

публічного 

адміністрування. 

15 2 4 5 4 8 2  6 6 

Тема № 8. 

Адміністративна 

процедура. 

15 2 4 4 5 8   6 6 

Тема № 9. Захист 

приватної особи в сфері 

публічного 

адміністрування. 

12 2 2 4 4 6   6 6 

Тема № 10. Публічна 

служба. Правовий статус 

державного службовця. 

12 2 2 4 4 8  2 5 5 

Тема № 11. Правовий 

статус службовця в органі 

місцевого 

самоврядування. 

10  2 4 4 8 2  5 5 

Тема № 12. Загальні 

положення 

адміністративно-

12 2 2 4 4 8   6 6 



6  

деліктного права. 

Разом за змістовим 

модулем 2 

76 10 16 25 25 76 4 4 34 34 

Усього годин 150 20 30 50 50 150 8 8 67 67 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Ден. Заоч. 

1. Адміністративне право як галузь публічного права. 9 12 

2. Принципи адміністративного права. 8 12 

3. Джерела адміністративного права. 9 12 

4. Суб’єкти публічного адміністрування. 8 10 

5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. 8 10 

6. Адміністративні послуги. 8 10 

7. Інструменти публічного адміністрування. 9 12 

8. Адміністративна процедура. 9 12 

9. Захист приватної особи в сфері публічного адміністрування. 8 12 

10. Публічна служба. Правовий статус державного службовця. 8 10 

11. Правовий статус службовця в органі місцевого самоврядування. 8 10 

12. Загальні положення адміністративно-деліктного права. 8 12 

 Разом 100 134 

 

4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально) - дослідних завдань: 

1. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади. 

2. Відмежування адміністративного права від цивільного права. 

3. Удосконалення системи принципів адміністративного права України. 

4. Конституція України як основне джерело адміністративного права. 

5. Юридичні акти Європейського Союзу як джерела адміністративного права в контексті 

правотворчої діяльності. 

6. «М’яке право» в системі джерел адміністративного права. 

7. Практика Європейського суду з прав людини як джерело адміністративного права. 

8. Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. 

9. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

10. Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері.  

11. Форми публічного адміністрування. 

12. Індивідуальний (адміністративний) акт як інструмент публічного адміністрування. 

13. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. 

14. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності публічної адміністрації. 

15. Поняття та класифікація адміністративно-правових режимів. 

16. Поняття та елементи електронного врядування. 

17. Система принципів адміністративної процедури. 

18. Представництво в адміністративній процедурі. 

19. Поняття і сутність державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як 

основних різновидів публічної служби. 

20. Правила етичної поведінки публічних службовців. 

21. Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

22. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності. 
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5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен, який 

студент складає в письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

розроблені викладачем, згідно з розробленим навчальним відділом 

розкладом. Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 40 

балів. Ці бали сумуються з балами поточного та модульних контролей. 

Кількість спроб складання іспиту не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 
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Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та 

інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(зокрема, з використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 

 

Модуль 2 

 

Підсумковий рейтинг 

Змістовий 

модуль 1 
МК1 

Змістовий 

модуль 2 
МК2 іспит Загальна сума 

30 20 30 20 40 100 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до екзамену: 

1. Адміністративне право як галузь публічного права. 

2. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади. 

3. Види публічного адміністрування. 

4. Суб’єкти публічного адміністрування. 

5. Публічний інтерес. 

6. Предмет, мета й завдання адміністративного права. 

7. Адміністративно-правові відносини. 

8. Взаємодія адміністративного права України та європейського адміністративного права. 

9. Система адміністративного права України. 

10. Поняття та значення принципів адміністративного права. 

11. Принцип верховенства права в адміністративному праві. 

12. Принцип законності в адміністративному праві. 

13. Принципи належного врядування. 

14. Основні принципи належного врядування. 

15. Принцип забезпечення участі в ухваленні рішень і належного реагування. 

16. Принцип доброчесності й етичної поведінки. 

17. Принципи ефективності, компетентності й спроможності. 

18. Принцип інноваційності та відкритості до змін. 

19. Принцип сталості та довгострокової орієнтованості. 

20. Принципи поваги до прав людини та культурної різноманітності. 

21. Принципи забезпечення соціальної згуртованості й підзвітності. 

22. Поняття та види джерел адміністративного права. 

23. Національні джерела адміністративного права. 

24. Міжнародні джерела адміністративного права. 
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25. Рішення судових органів у системі джерел адміністративного права. 

26. Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування. 

27. Ознаки та групи суб’єктів публічного адміністрування. 

28. Компетенція суб’єкта публічного адміністрування: сутність і структура. 

29. Роль Президента України в системі виконавчої влади. 

30. Система органів виконавчої влади. 

31. Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. 

32. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. 

33. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

34. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. 

35. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг. 

36. Порядок надання адміністративних послуг. 

37. Поняття та види інструментів публічного адміністрування. 

38. Форми публічного адміністрування. 

39. Індивідуальний (адміністративний) акт як інструмент публічного адміністрування. 

40. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. 

41. Види адміністративних договорів. 

42. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні. 

43. Поняття адміністративного примусу. 

44. Поняття та класифікація адміністративно-правових режимів. 

45. Адміністративний (публічний) контроль. 

46. Адміністративний нагляд. 

47. Поняття та елементи електронного врядування. 

48. Поняття та ознаки адміністративної процедури. 

49. Види адміністративних процедур. 

50. Система принципів адміністративної процедури. 

51. Учасники адміністративної процедури. 

52. Стадії адміністративної процедури. 

53. Поняття та види інструментів захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері 

публічного адміністрування. 

54. Поняття та види публічної служби. 

55. Поняття і сутність державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як 

основних різновидів публічної служби. 

56. Поняття державного службовця. Посади державної служби та їх категорії 

57. Вступ на державну службу. Проходження державної служби і службова кар’єра. 

58. Поняття службовця в органі місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого 

самоврядування та їх категорії. 

59. Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

60. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

 

11. Рекомендована література: 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

4. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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6. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

7. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

 

Основна література: 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с. 

2. Адміністративне право України. Повнии ̆курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. 

Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с. 

3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: посіб. для підгот. до 

зовн. незалеж. оцінювання / За заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2019. 190 с. 

4. Бородін І. Л. Адміністративне право України: підручник / І. Л. Бородін. К.: Алерта, 2019. 548 с. 

5. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. Харків: Право, 2017. 390 с. 

 

Додаткова література: 

1. Коломоєць Н. В. Адміністративно правовий захист прав дитини в Україні: монографія. Харків: 

Панов, 2019. 352 с. 

2. Костроміна О. Г. Реформа децентралізації в сфері національної безпеки України. Проблемы 

правового регулирования общественных отношений: теория, законодательство, практика: сб. 

материалов Межд. науч.-практ. конф. Брест, 23-24 нояб. 2018 г. Брест: Изд-во БрГУ имени А. С. 

Пушкина, 2019. С. 277-279. 

3. Костроміна О. Г. Особливості публічного адміністрування у сфері національної безпеки. Стан та 

перспективи реформування сектору безпкеки і оборони України: матеріали II Міжнародної 

науково-практичної конференції. м. Київ, 30 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 294-295. 

4. Костроміна О. Г. Реформа децентралізації в сфері надання адміністративних послуг. Розумовські 

зустрічі (Збірник наукових праць). Чернігів, 2019. № 6. С. 67-74. 

5. Панова О. О. Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект: 

монографія. Харків: Панов, 2018. 510 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України. 

2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний веб-портал Верховної Ради України. 

3. https://www.kmu.gov.ua/ - офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. 

4. https://mvs.gov.ua/uk – офіційний портал Міністерства внутрішніх справ України. 

5. https://www.gp.gov.ua/ua/index.html – офіс Генерального прокурора. 

6. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. 

7. https://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень. 

8. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

9. https://nlu.org.ua/ – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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