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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є однією з 

провідних галузей публічного права, нормами якого регулюються суспільні 

відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі здійснення 

виконавчої і розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, а також у процесі здійснення внутрішньо-організаційної 

діяльності іншими державними органами. 

Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а також однією з 

фундаментальних юридичних дисциплін, яка передбачає вивчення загальних 

закономірностей адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, 

науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій, спрямованих на зміну, 

вдосконалення адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх 

ефективності. 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Адміністративне право, як і кожна 

юридична дисципліна, має за мету сформувати у майбутніх фахівців гуманістичне 

мислення, здатність забезпечувати реалізацію, охорону й захист прав і свобод 

людини, виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, 

у побудові демократичної соціальної держави.  

Завдання вивчення адміністративного права полягають в оволодінні 

сукупністю теоретичних і науково-прикладних знань щодо його предмета, а також 

розвитку вмінь і навичок правозастосовчої діяльності. Студенти повинні здобути 

узагальнені систематизовані знання щодо: 

– поняття адміністративного права, його місця в системі національного права, 

джерел адміністративного права і адміністративного законодавства; 

– норм адміністративного права, особливостей їх структури, видів, форм 

реалізації та втілення в адміністративно-правових відносинах; 

– адміністративно-правового статусу суб'єктів адміністративного права, а також 

правового регулювання функцій, повноважень, форм і методів державного 

управління;  

– державної служби і державного контролю, адміністративного примусу та 

заходів його застосування, адміністративної відповідальності та особливостей 

її застосування щодо фізичних і юридичних осіб за законодавством України. 

– сутності й принципів адміністративного процесу, його структури та основних 

видів адміністративних проваджень; 

– адміністративно-правового регулювання у різноманітних сферах державного 

управління; 

– системи та повноважень органів виконавчої влади, організації управління 

народним господарством, соціально-культурним й адміністративно-

політичним будівництвом, а також такою сферою міжвідомчого характеру, як 

інформатизація українського суспільства; 

– вимог європейської інтеграції України стосовно необхідності врахування 

вітчизняною державно-управлінською практикою стандартів європейського 

адміністративного простору. 

Вивчення адміністративного права передбачає розвиток вмінь і навичок щодо: 
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- володіння понятійно-категоріальним апаратом адміністративного права, 

юридичною термінологією та їх використання у подальшому навчанні і практиці;  

- врахування наданих тлумачень адміністративно-правових норм, 

прокоментованої практики правозастосовчої діяльності; 

- звернення до відповідного законодавства, зокрема адміністративно-деліктного 

законодавства, під час розв’язання конфліктів, досягнення компромісів у сфері 

правового регулювання адміністративних правовідносин. 

Міждисциплінарні зв’язки. Знання, отримані студентами при вивченні таких 

дисциплін як «Історія держави і права України», «Історія держави і права», «Теорія 

держави і права», «Конституційне право України». «Муніципальне право України» 

слугують основою для вирішення питань Загальної та Особливої частин 

адміністративного права, що, в свою чергу, сприяє подальшому ознайомленню з 

широким діапазоном суспільних відносин управлінського характеру, насамперед у 

сфері функціонування виконавчої влади, а також у сфері забезпечення прав і 

інтересів громадян та інших суб’єктів права. 

Засвоєння положень Конституції України, окремих кодексів, багатьох законів, 

указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, а також 

відомчих нормативно-правових актів під час вивчення адміністративного права, 

вимагає від студентів постійної уваги до змін та оновлень, які відбуваються в цій 

галузі права, поглиблення їх творчої активності в оволодінні навчальними 

дисциплінами, передбаченими навчальним планом за напрямом підготовки 

6.030401 «Правознавство». 

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни „Адміністративне право” для 

студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» складена відповідно до 

програми навчальної дисципліни «Адміністративне право», затвердженої Вченою 

радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 року (протокол № 5).  

Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш 

раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, 

літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування 

теоретичних і науково-прикладних знань студентам пропонується навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне 

право». 
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Розділ 1. Таблиця 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS _5_. 

2. Кількість модулів:  денна _3_, заочна _3__. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану нормативна 

4. Курс: денна - 2, заочна -  2.     

5. Семестр: денна 3-й (1 семестр другого року навчання), заочна  3-й–4-й (1-2 семестр 

другого року навчання). 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр 180 год., 2 семестр ___. 

- лекції: 1 семестр 38, 2 семестр ____. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 34, 2 семестр ____. 

- самостійна робота:  1 семестр 84, 2 семестр ____. 

- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 1 семестр екзамен, 2 
семестр __ 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр - 4,  2 семестр ____. 

7. Заочна форма навчання, годин:   - загальна кількість: 1 семестр 2, 2 семестр -180 . 

- лекції: 1 семестр 2, 2 семестр 6. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _, 2 семестр 8. 

- самостійна робота:  1 семестр ____, 2 семестр 164_. 

- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): 1 семестр __, 2 семестр 
екзамен. 

 

Таблиця 1.2. РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану  

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

Семестр 
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Денна форма навчання 

IІІ 38 - 34 - 72 24 84 + 

Заочна форма навчання 

ІІІ, ІV 8 8   16  164 + 
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Таблиця 1.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства 

(набору 2015-го року) 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS _5_. 

2. Кількість модулів:  денна ___, заочна ____. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану нормативна 

4. Курс: денна - 2, заочна -  2.     

5. Семестр: денна 3-й (1 семестр другого року навчання), заочна  3-й–4-й (1-2 семестр 

другого року навчання). 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр 150 год., 2 семестр ___. 

- лекції: 1 семестр 38, 2 семестр ____. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 34, 2 семестр ____. 

- самостійна робота:  1 семестр 78, 2 семестр ____. 

- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 1 семестр екзамен, 2 
семестр __ 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр - 4,  2 семестр ____. 

7. Заочна форма навчання, годин:   - загальна кількість: 1 семестр 2, 2 семестр -150 . 

- лекції: 1 семестр 2, 2 семестр 6. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _, 2 семестр 8. 

- самостійна робота:  1 семестр ____, 2 семестр 134_. 

- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): 1 семестр __, 2 семестр 
екзамен. 

 

Таблиця 1.4. РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану  

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

Семестр 

 

 

 

 

 

Вид заняття екзамен 
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Денна форма навчання 

IІІ 38 - 34 - 72 24 78 + 

Заочна форма навчання 

ІІІ, ІV 8 8   16  134 + 
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Розділ 2. Таблиця 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

на І семестр для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

 
Вид навчального 

заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Аудиторне – 
72 години, в т.ч.: 

                  

– лекції – 38 год. 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
– семінарські 
заняття –34 год. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

2. Самостійна робота 
студента –  

84 годин, в т.ч.: 

                  

– виконання домашніх 
завдань 

 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2  

– підготовка  
до семінарських занять 

 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4  

3. Індивідуально-
консультативна 
робота –24 годин. 

   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

4. Проведення 
поточної модульної 
роботи: 

     х    х       х  

5. Форма контролю:                   
– ПМК                   
– екзамен                  Х 
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Розділ 3. Таблиця 3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

з розподілом навчального часу за видами навчальних занять 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 
 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

розділів і тем  

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина 

 Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

1. 
Поняття, предмет, метод і система 

адміністративного права. 
8 2 2 – 3 1 

2. Адміністративно-правові норми. 7 – 2 – 4 1 

3. Адміністративно-правові відносини. 7 2 - – 4 1 

 
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

4. 
Громадяни та інші фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права. 
9 2 2 – 4 1 

5. Органи виконавчої влади. 9 2 2 – 4 1 

  6. Органи місцевого самоврядування  7 2 – – 4 1 

 
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. Державні 

службовці як суб’єкти адміністративного права  

7. 

Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Державні службовці як 

суб’єкти адміністративного права. 

 

9 2 2 - 4 1 

 

 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

 

8. 

Підприємства, установи, організації (підприємства) 

як суб’єкти адміністративного права. 9 2 2 – 4 1 

9. 

Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного 

права.  9 2 2 – 4 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Розділ 5. Функції, форми та методи державного 

управління. Адміністративний примус 

10. 
Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус.  
9 2 2 – 4 1 

 Розділ 6. Адміністративна відповідальність  

11. Адміністративна відповідальність. 9 2 2 – 4 1 

 
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення  

12. 

Адміністративно-процесуальна діяльність. 

Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 
9 2 2 – 4 1 

 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

 

13. Законність і дисципліна в державному управлінні. 7 2 – – 4 1 

 Разом 108 24 20 – 51 13 

 

Змістовий модуль 3. Особлива частина 

 

 Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

14. 
Адміністративно-правове регулювання в сфері 

економіки. 
19 4 4 – 8 3 

 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання 

в соціально-культурній сфері 

15. 
Адміністративно-правове регулювання в соціально-

культурній сфері. 
19 4 4 – 8 3 

 

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

 

16. 

Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері. 

 

19 4 4 – 8 3 

 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

17. 

Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах. 15 2 2  9 2 

 Разом 72 14 14  33 11 

 Всього годин  з навчальної дисципліни 180 38 34 – 84 24 
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Таблиця 3.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

з розподілом навчального часу за видами занять 
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 

 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

розділів і тем навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а
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м

 

аудиторні заняття 
позааудиторні 

заняття 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина 

 

 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

 

1. 
Поняття, предмет, метод і система 

адміністративного права. 
8 2 – – 6  

2. Адміністративно-правові норми. 8 – – – 8  

3. Адміністративно-правові відносини. 8 – – 2 6  

 

 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

4. 
Громадяни та інші фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права. 
8 2 – – 6  

5. Органи виконавчої влади. 8 – – 2 6  

6. Органи місцевого самоврядування  8 – – – 8  

 
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. Державні 

службовці як суб’єкти адміністративного права  

7. 

Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Державні службовці як 

суб’єкти адміністративного права. 

 

8 – – – 8  

 
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

8. 

Підприємства, установи, організації (підприємства) як 

суб’єкти адміністративного права. 8 – – – 8  

9. 
Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного 

права.  
8 – – – 8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Розділ 5. Функції, форми та методи державного 

управління. Адміністративний примус 

10. 
Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус.  
8 –  – 8  

 Розділ 6. Адміністративна відповідальність  

11. Адміністративна відповідальність. 12 2 – 2 8  

 
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення  

12. 

Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження 

у справах про адміністративні правопорушення. 8 – – – 8  

 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

 

13. Законність і дисципліна в державному управлінні. 8 – – – 8  

 Разом 108 6 – 6 96  

 

Змістовий модуль 3. Особлива частина 

 

 Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

14. 
Адміністративно-правове регулювання в сфері 

економіки. 18 2 – – 16  

 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання 

в соціально-культурній сфері 

15. 
Адміністративно-правове регулювання в соціально-

культурній сфері. 
18 – – 2 16  

 

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

 

16. 

Адміністративно-правове регулювання в 

адміністративно-політичній сфері. 

 

20 – – – 20  

 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

 

17. 

Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

. 
16 – –  16  

 Разом 72 2 – 2 68  

 Всього годин  з навчальної дисципліни 180 8 – 8 164  
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Таблиця 3.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

з розподілом навчального часу за видами занять 

для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 
(набору 2015-го року) 

 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

розділів і тем навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а
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аудиторні 

заняття 
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заняття 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина 

 

 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

 

1. 
 Поняття, предмет,  метод  і система адміністративного 

права. 
6 2 2 – 2  

2. Адміністративно-правові норми. 6 – 2 – 4  

3. Адміністративно-правові відносини. 6 2 - – 4  

 

 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

4. 
Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

6 2 2 – 2  

5. Органи виконавчої влади. 6 2 2 – 2  

  6. Органи місцевого самоврядування  6 2 – – 4  

 
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. 

 Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

7. 

Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права. 

 

8 2 2 - 4  

 
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

8. 

Підприємства, установи, організації (підприємства) як 

суб’єкти адміністративного права. 8 2 2 – 4  

9. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.  8 2 2 – 4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Розділ 5. Функції, форми та методи державного 

управління. Адміністративний примус 

10. 
Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус.  
8 2 2 – 4  

 Розділ 6. Адміністративна відповідальність  

11. Адміністративна відповідальність. 8 2 2 – 4  

 
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення  

12. 

Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 8 2 2 – 4  

 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

 

13. Законність і дисципліна в державному управлінні. 6 2 – – 4  

 Разом 90 24 20 – 46  

 

Змістовий модуль 3. Особлива частина 

 

 Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

14. 
Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. 

16 4 4 – 8  

 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання 

в соціально-культурній сфері 

15. 
Адміністративно-правове регулювання в соціально-

культурній сфері. 
16 4 4 – 8  

 

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

 

16. 

Адміністративно-правове регулювання в адміністративно- 

політичній сфері 

 

16 4 4 – 8  

 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

 

17. 

Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

. 
12 2 2  8  

 Разом 60 14 14  32  

 Всього годин  з навчальної дисципліни 150 38 34 – 78  
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Таблиця 3.4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
з розподілом навчального часу за видами занять 

для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 
(набору 2015 року) 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

розділів і тем навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
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л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина 

 
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

1. 
Поняття, предмет і метод адміністративного права. 

6 2 – – 4  

2. Адміністративно-правові норми. 6 – – – 6  

3. Адміністративно-правові відносини. 8 – – 2 6  

 
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

4. 
Громадяни та інші фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права. 
8 2 – – 6  

5. Органи виконавчої влади. 8 – – 2 6  

6. Органи місцевого самоврядування  6 – – – 6  

 
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. 

Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

7. 

Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Державні службовці як 

суб’єкти адміністративного права. 

 

8 – – – 8  

 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

 

8. 
Підприємства, установи, організації (підприємства) як 

суб’єкти адміністративного права. 6 – – – 6  

9. 

Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного 

права.  6 – – – 6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Розділ 5. Функції, форми та методи державного 

управління. Адміністративний примус 

10. 
Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус.  
6 –  – 6  

 Розділ 6. Адміністративна відповідальність  

11. Адміністративна відповідальність. 8 2 – 2 4  

 
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення  

12. 

Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 8 – – – 8  

 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

 

13. Законність і дисципліна в державному управлінні. 6 – – – 6  

 Разом 90 6 – 6 78  

Змістовий модуль 3. Особлива частина 

 Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

14. 
Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. 

16 2 – – 14  

 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання 

в соціально-культурній сфері 

15. 
Адміністративно-правове регулювання в соціально-

культурній сфері 
16 – – 2 14  

 

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

 

16. 

Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

 

14 – – – 14  

 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

 

17. 

Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах. 14 – –  14  

 Разом 60 2 – 2 56  

 Всього годин  з навчальної дисципліни 150 8 – 8 134  
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Розділ 4. Таблиця 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 

 

Назва модуля, розділу, теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформацій

ні джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 
 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина  

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права  

Тема 1. Поняття, предмет, метод  і 

система адміністративного права. 

Адміністративно-правові норми. 

1. Поняття, предмет і метод 

адміністративного права. 

2. Принципи адміністративного права. 

3. Система адміністративного права. 

4. Джерела адміністративного права. 

2 Тема 1. Поняття, предмет, метод  і 

система адміністративного права. 

Адміністративно-правові норми. 

1. Поняття, предмет і метод 

адміністративного права. 

Співвідношення адміністративного 

права з іншими галузями права. 

2. Принципи адміністративного права. 

3. Джерела адміністративного права. 

Адміністративне законодавство та його 

систематизація. 

2  1, 15, 23, 

79, 84. 

Тема 2-3. Адміністративно-правові 

відносини. 

1. Адміністративно-правові норми, їх 

особливості, класифікація та способи 

реалізації. 

2. Адміністративно-правові відносини, їх 

особливості, структура та 

класифікація. 

2 Тема 2-3. Адміністративно-правові 

відносини. 

1.Поняття, структура, види та реалізація 

адміністративно-правових норм. 

2.Адміністративно-правові відносини, їх 

особливості та види. Суб’єкти та об’єкти 

адміністративно-правових відносин. 

3.Підстави виникнення, зміни та припинення 

адміністративно-правових відносин. 

2  1, 15, 23, 

79, 84. 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права  

Тема 4. Громадяни та інші фізичні 

особи як суб’єкти адміністративного 

права України 

1. Поняття та система суб’єктів 

адміністративного права. 

2. Громадяни як суб’єкти 

адміністративного права та їх 

адміністративно-правовий статус. 

3. Іноземці, особи без громадянства як 

суб’єкти адміністративного права. 

2 Тема 4. Громадяни та інші фізичні особи 

як суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного 

права та їх адміністративно-правовий 

статус.  

2. Права та обов’язки громадян у сфері 

державного управління. Право громадян 

на звернення. 

3. Іноземці, особи без громадянства як 

суб’єкти адміністративного права 

4. Адміністративно-павовий статус 

біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. 

2 15, 23, 84, 

85, 86, 88, 

89. 

Тема 5-6.  Органи виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування. 

1. Поняття, система органів виконавчої 

влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган у системі органів виконавчої 

влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади 

та їх види. 

4 Тема 5-6.  Органи виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування. 

 

1. Поняття, система органів виконавчої 

влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган у системі органів виконавчої 

влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади 

2 15, 23, 84, 

85, 86, 88, 

89. 
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4. Місцеві органи виконавчої влади. 

Відносини місцевих органів 

виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування. 

5. Органи місцевого самоврядування та 

їх адміністративно-правовий статус. 

та їх види. 

4. Місцеві органи виконавчої влади. 

Відносини місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування. 

5. Місцеве самоврядування: поняття, 

принципи, система органів. 

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. 

 Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

Тема 7. Державна служба в Україні. 

Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 
1. Поняття, принципи та види 

державної служби. 

2. Посада і посадова особа. 

Класифікація посад державних 

службовців. 

3. Проходження державної служби. 

 

2 Тема 7. Державна служба в Україні. 

Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 
1. Поняття державної служби, її 

завдання, принципи та види. 

2. Посада і посадова особа. Класифікація 

посад державних службовців. 

3. Права та обов’язки державних службовців. 

4. Проходження державної служби. 

5. Відповідальність державних службовців. 

2 1, 15, 23, 71, 

79, 84. 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права   

Тема 8. Підприємства, установи, 

організації (підприємства) та 

об’єднання громадян як суб’єкти 

адміністративного права 

1. Поняття, види та правові засади 

діяльності підприємств, установ, 

організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення 

діяльності підприємств. Суб’єкти 

управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус 

керівника підприємства. 

2 Тема 8. Підприємства, установи, 

організації (підприємства) та об’єднання 

громадян як суб’єкти адміністративного 

права 

1. Поняття, види та правові засади 

діяльності підприємств, установ, 

організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення 

діяльності підприємств. Суб’єкти 

управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус 

керівника підприємства- 

2  1, 4, 15, 23, 

37, 38, 39, 

40 , 45, 49, 

76. 

Тема 9. Об’єднання громадян як 

суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і 

діяльності об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань 

громадян. 

3. Відповідальність за порушення 

законодавства про об’єднання 

громадян. 

2 Тема 9. Об’єднання громадян як 

суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і 

діяльності об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань 

громадян. 

3. Відповідальність за порушення 

законодавства про об’єднання громадян. 

2  1, 4, 15, 23, 

37, 38, 39, 

40 , 45, 49, 

76. 

Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління. Адміністративний примус             

Тема 10. Функції, форми та методи 

державного управління. 

Адміністративний примус. 

1. Поняття і види функцій та форм 

державного управління. 

2. Правові акти державного управління та 

їх класифікація. Адміністративний 

договір 

3. Поняття, види і характеристика 

методів державного управління 

2 Тема 1.5. Функції, форми та методи держав-

ного управління. Адміністративний примус. 

1. Поняття і види функцій та форм 

державного управління. 

2. Правові акти державного управління та їх 

класифікація. Адміністративний договір. 

3. Поняття, види і характеристика методів 

державного управління. 

Адміністративний примус. 

2  2, 8, 11, 15, 

20, 21, 23, 

24, 25, 37-

40, 44, 65, 

71-73. 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність    

Тема 11. Адміністративна 

відповідальність 
1. Поняття, суть та основні риси 

адміністративної відповідальності. 

2 Тема 11. Адміністративна відповідальність 
1. Поняття, суть та основні риси адміністра-

тивної відповідальності. Принципи 

адміністративної відповідальності. 

2  1, 2, 7, 10, 

15, 23, 25, 

33. 37-40, 

61, 63, 64, 
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2. Адміністративне правопорушення 

(проступок) і його склад. 

3. Адміністративні стягнення та 

загальні правила їх застосування. 

2. Адміністративне правопорушення 

(проступок) і його склад. 

3. Система та види адміністративних 

стягнень. 

4. Загальні правила і строки притягнення 

до адміністративної відповідальності. 

71, 72, 80. 

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення  

Тема 12. Адміністративно-

процесуальна діяльність 

1. Поняття, зміст і структура 

адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його 

стадії, етапи та процесуальні дії. 

Характеристика провадження в 

окремих адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення: завдання 

і порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи 

адміністративного судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх 

компетенція щодо вирішення 

адміністративних справ. 

2 Тема 12. Адміністративно-процесуальна 

діяльність 

1. Поняття, зміст і структура 

адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його 

стадії, етапи та процесуальні дії. 

Характеристика провадження в 

окремих адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення: завдання і 

порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи 

адміністративного судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх 

компетенція щодо вирішення 

адміністративних справ. 

2 1, 2, 15, 23, 

37- 40, 50, 

71 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні    

Тема 13. Законність і дисципліна в 

державному управлінні 

1. Поняття законності і дисципліни в 

державному управлінні. Гарантії 

законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в 

державному управлінні. Контроль і 

нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його форми. 

2 Тема 13. Законність і дисципліна в 

державному управлінні 

1. Поняття законності і дисципліни в 

державному управлінні. Гарантії 

законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в 

державному управлінні. Контроль і 

нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його форми. 

-  15, 23, 37-

40, 75. 

Змістовий модуль 3. Особлива частина  

Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

Тема 14. Адміністративно-правове 

регулювання в сфері економіки 

1. Загальна характеристика 

адміністративно-правового 

регулювання у сфері економіки. 

2. Суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання у сфері промисловості, 

агропромислового комплексу, 

будівництва та комунікацій. 

3. Адміністративно-правові засоби 

державного впливу у сфері 

економіки. 

4. Державний контроль у сфері 

економіки. 

4 Тема 14. Адміністративно-правове 

регулювання в сфері економіки. 

1. Загальна характеристика промислової 

політики держави. Управління 

промисловими підприємствами. 

2. Організаційно-правові засади управління 

агропромисловим комплексом. Система 

органів управління агропромисловим 

комплексом. 

3. Організаційно-правові засади 

управління будівництвом і житлово-

комунальним господарством. 

4. Організаційно-правові засади 

управління комунікаціями. 

5. Органи управління транспортом і зв’язком. 

6. Організаційно-правовові засади 

управління у сфері підприємництва. 

Державна підтримка підприємництва. 

 

 

4 2, 8, 11, 15, 

20, 21, 23, 

24, 25, 37-

40, 44, 65, 

71-73. 
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Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціально-культурній сфері   

Тема 15. Адміністративно-правове 

регулювання в соціально-культурній 

сфері  

1. Організаційно-правові засади і 

система освіти. Органи управління 

освітою. 

2. Управління наукою. Органи й 

організація державного управління 

наукою. Наукові заклади і наукові 

товариства. 

3. Організаційно-правові засади і 

система органів управління 

культурою. 

4. Організаційно-правові засади і 

система органів управління охороною 

здоров’я населення. 

5. Організаційно-правові засади і система 

органів соціального захисту населення. 

Державна політика у справах сім’ї і 

молоді. 

4 Тема 15. Адміністративно-правове 

регулювання в соціально-культурній 

сфері  

1. Організаційно-правові засади і система 

освіти. Органи управління освітою. 

2. Управління наукою. Органи й 

організація державного управління 

наукою. Наукові заклади і наукові 

товариства. 

3. Організаційно-правові засади і система 

органів управління культурою. 

4. Організаційно-правові засади і система 

органів управління охороною здоров’я 

населення. 

5. Організаційно-правові засади і система 

органів соціального захисту населення. 

Державна політика у справах сім’ї і молоді. 

4 15, 23, 37-

40, 75. 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері 

Тема 16. Адміністративно-правове 

регулювання в адміністративно-

політичній сфері 

1. Організаційно-правові засади 

управління обороною. 

2. Організаційно-правові засади 

управління національною безпекою. 

3. Організаційно-правові засади 

управління внутрішніми справами. 

Система органів внутрішніх справ. 

Державний протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади 

управління закордонними справами. 

Організаційно-правові засади управління 

юстицією. 

 

4 Тема 16. Адміністративно-правове 

регулювання в адміністративно-

політичній сфері  
1. Організаційно-правові засади 

управління обороною. 

2. Організаційно-правові засади 

управління національною безпекою. 

3. Організаційно-правові засади 

управління внутрішніми справами. 

Система органів внутрішніх справ. 

Державний протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади 

управління закордонними справами. 

5. Організаційно-правові засади 

управління юстицією. 

4  1, 4, 15, 23, 

37, 38, 39, 

40 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевих сферах 

Тема 17. Адміністративно-правове 

регулювання в міжгалузевих сферах  

1. Поняття та зміст міжгалузевого 

(функціонального) управління. 

2. Організаційно-правові засади 

управління у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади 

управління державним майном. 

4. Організаційно-правові засади 

управління у сфері обліку і 

статистики. 

5. Організаційно-правові засади 

управління державним матеріальним 

резервом України. 

2 Тема 17. Адміністративно-правове 

регулювання в міжгалузевих сферах  

1. Поняття та зміст міжгалузевого 

(функціонального) управління. 

2. Організаційно-правові засади 

управління у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади 

управління державним майном. 

4. Організаційно-правові засади 

управління у сфері обліку і статистики. 

5. Організаційно-правові засади 

управління державним матеріальним 

резервом України. 

2 1, 2, 15, 23, 

37- 40, 50, 

71 

Всього, годин з навчальної 

дисципліни 

38  34  
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Таблиця 5. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 

Назва модуля, розділу, теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформац

ійні 

джерела 

(порядко

вий 

номер за 

переліко

м) 
 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина  

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

  

Тема 1. Поняття, предмет, метод  і система 

адміністративного права. 

Адміністративно-правові норми. 

1. Поняття, предмет і метод 

адміністративного права. 

2. Принципи адміністративного права. 

3. Система адміністративного права. 

4. Джерела адміністративного права. 

2 Тема 1. Поняття, предмет, метод  і 

система адміністративного права. 

Адміністративно-правові норми. 

1. Поняття, предмет і метод 

адміністративного права. 

Співвідношення адміністративного 

права з іншими галузями права. 

2. Принципи адміністративного права. 

3. Джерела адміністративного права. 

Адміністративне законодавство та 

його систематизація. 

-  1, 15, 23, 

79, 84. 

Тема 2-3. Адміністративно-правові 

відносини. 

1. Адміністративно-правові норми, їх 

особливості, класифікація та способи 

реалізації. 

2. Адміністративно-правові відносини, їх 

особливості, структура та класифікація. 

- Тема 2-3. Адміністративно-правові 

відносини. 

1.Поняття, структура, види та реалізація 

адміністративно-правових норм. 

2.Адміністративно-правові відносини, їх 

особливості та види. Суб’єкти та об’єкти 

адміністративно-правових відносин. 

3.Підстави виникнення, зміни та 

припинення адміністративно-правових 

відносин. 

 

2  1, 15, 23, 

79, 84. 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

Тема 4. Громадяни та інші фізичні особи 

як суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Поняття та система суб’єктів 

адміністративного права. 

2. Громадяни як суб’єкти 

адміністративного права та їх 

адміністративно-правовий статус. 

3. Іноземці, особи без громадянства як 

суб’єкти адміністративного права. 

2 Тема 4. Громадяни та інші фізичні 

особи як суб’єкти адміністративного 

права України 

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного 

права та їх адміністративно-правовий 

статус.  

2. Права та обов’язки громадян у сфері 

державного управління. Право громадян 

на звернення. 

3. Іноземці, особи без громадянства як 

суб’єкти адміністративного права 

4. Адміністративно-павовий статус 

біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. 

 

 

 

- 15, 23, 84, 

85, 86, 88, 

89. 
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1 2 3 4 5 

Тема 5-6.  Органи виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування. 

1. Поняття, система органів виконавчої 

влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган у системі органів виконавчої 

влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади та 

їх види. 

4. Місцеві органи виконавчої влади. 

Відносини місцевих органів виконавчої 

влади з органами місцевого 

самоврядування. 

5. Органи місцевого самоврядування та їх 

адміністративно-правовий статус. 

- Тема 5-6.  Органи виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування. 

 

1. Поняття, система органів виконавчої 

влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган у системі органів виконавчої 

влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади 

та їх види. 

4. Місцеві органи виконавчої влади. 

Відносини місцевих органів 

виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування. 

5. Місцеве самоврядування: поняття, 

принципи, система органів. 

2 15, 23, 84, 

85, 86, 88, 

89. 

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. 

 Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

Тема 7. Державна служба в Україні. 

Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 
1. Поняття, принципи та види державної 

служби. 

2. Посада і посадова особа. Класифікація 

посад державних службовців. 

3. Проходження державної служби. 

 

- Тема 7. Державна служба в Україні. 

Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 
1. Поняття державної служби, її 

завдання, принципи та види. 

2. Посада і посадова особа. 

Класифікація посад державних 

службовців. 

3. Права та обов’язки державних 

службовців. 

4. Проходження державної служби. 

5. Відповідальність державних 

службовців. 

- 1, 15, 23, 

71, 79, 84. 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права   

Тема 8. Підприємства, установи, 

організації (підприємства) та об’єднання 

громадян як суб’єкти адміністративного 

права 

1. Поняття, види та правові засади 

діяльності підприємств, установ, 

організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення 

діяльності підприємств. Суб’єкти 

управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус 

керівника підприємства. 

- Тема 8. Підприємства, установи, 

організації (підприємства) та 

об’єднання громадян як суб’єкти 

адміністративного права 

1. Поняття, види та правові засади 

діяльності підприємств, установ, 

організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення 

діяльності підприємств. Суб’єкти 

управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус 

керівника підприємства- 

-  1, 4, 15, 

23, 37, 38, 

39, 40 , 45, 

49, 76. 

Тема 9. Об’єднання громадян як суб’єкти 

адміністративного права України 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і 

діяльності об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань 

громадян. 

3. Відповідальність за порушення 

законодавства про об’єднання громадян. 

 

 

- Тема 9. Об’єднання громадян як 

суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і 

діяльності об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань 

громадян. 

3. Відповідальність за порушення 

законодавства про об’єднання 

громадян. 

-  1, 4, 15, 

23, 37, 38, 

39, 40 , 45, 

49, 76. 



23 

 

1 2 3 4 5 

 

Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління. Адміністративний примус   

 

Тема 10. Функції, форми та методи 

державного управління. 

Адміністративний примус. 

1. Поняття і види функцій та форм 

державного управління. 

2. Правові акти державного управління та їх 

класифікація. Адміністративний договір 

3. Поняття, види і характеристика методів 

державного управління 

 

- Тема 1.5. Функції, форми та методи 

державного управління. 

Адміністративний примус. 

1. Поняття і види функцій та форм 

державного управління. 

2. Правові акти державного управління та їх 

класифікація. Адміністративний договір. 

3. Поняття, види і характеристика 

методів державного управління. 

Адміністративний примус. 

-  2, 8, 11, 

15, 20, 21, 

23, 24, 25, 

37-40, 44, 

65, 71-73. 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність    
 

Тема 11. Адміністративна 

відповідальність 
1. Поняття, суть та основні риси 

адміністративної відповідальності. 

2. Адміністративне правопорушення 

(проступок) і його склад. 

3. Адміністративні стягнення та загальні 

правила їх застосування. 

2 Тема 11. Адміністративна 

відповідальність 
1. Поняття, суть та основні риси 

адміністративної відповідальності. 

Принципи адміністративної 

відповідальності. 

2. Адміністративне правопорушення 

(проступок) і його склад. 

3. Система та види адміністративних 

стягнень. 

4. Загальні правила і строки 

притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

 

2  1, 2, 7, 10, 

15, 23, 25, 

33. 37-40, 

61, 63, 64, 

71, 72, 80. 

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення   

Тема 12. Адміністративно-процесуальна 

діяльність 

1. Поняття, зміст і структура 

адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його 

стадії, етапи та процесуальні дії. 

Характеристика провадження в окремих 

адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення: завдання і 

порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), уповноважені 

розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи 

адміністративного судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх 

компетенція щодо вирішення 

адміністративних справ. 

 

- Тема 12. Адміністративно-

процесуальна діяльність 

              Питання для обговорення 

1. Поняття, зміст і структура 

адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його 

стадії, етапи та процесуальні дії. 

Характеристика провадження в 

окремих адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення: завдання 

і порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи 

адміністративного судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх 

компетенція щодо вирішення 

адміністративних справ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1, 2, 15, 

23, 37- 40, 

50, 71 
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1 2 3 4 5 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні    

 

Тема 13. Законність і дисципліна в 

державному управлінні 

1. Поняття законності і дисципліни в 

державному управлінні. Гарантії 

законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в 

державному управлінні. Контроль і 

нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його форми. 

- Тема 13. Законність і дисципліна в 

державному управлінні 

1. Поняття законності і дисципліни в 

державному управлінні. Гарантії 

законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в 

державному управлінні. Контроль і 

нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його 

форми. 

 

-  15, 23, 37-

40, 75. 

Змістовий модуль 3. Особлива частина  

 

 

Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки 

  

Тема 14. Адміністративно-правове 

регулювання в сфері економіки 

1. Загальна характеристика 

адміністративно-правового 

регулювання у сфері економіки. 

2. Суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання у сфері промисловості, 

агропромислового комплексу, 

будівництва та комунікацій. 

3. Адміністративно-правові засоби 

державного впливу у сфері економіки. 

4. Державний контроль у сфері економіки. 

2 Тема 14. Адміністративно-правове 

регулювання в сфері економіки. 

1. Загальна характеристика 

промислової політики держави. 

Управління промисловими 

підприємствами. 

2. Організаційно-правові засади управлін-

ня агропромисловим комплексом. 

Система органів управління 

агропромисловим комплексом. 

3. Організаційно-правові засади 

управління будівництвом і житлово-

комунальним господарством. 

4. Організаційно-правові засади 

управління комунікаціями. 

5. Органи управління транспортом і 

зв’язком. 

6. Організаційно-правовові засади 

управління у сфері підприємництва. 

Державна підтримка підприємництва. 

- 2, 8, 11, 

15, 20, 21, 

23, 24, 25, 

37-40, 44, 

65, 71-73. 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціально-культурній сфері  

  

Тема 15. Адміністративно-правове 

регулювання в соціально-культурній 

сфері  

1. Організаційно-правові засади і система 

освіти. Органи управління освітою. 

2. Управління наукою. Органи й організація 

державного управління наукою. Наукові 

заклади і наукові товариства. 

3. Організаційно-правові засади і система 

органів управління культурою. 

4. Організаційно-правові засади і система 

органів управління охороною здоров’я 

населення. 

5. Організаційно-правові засади і система 

органів соціального захисту населення. 

Державна політика у справах сім’ї і молоді. 

- Тема 15. Адміністративно-правове 

регулювання в соціально-культурній 

сфері  

1. Організаційно-правові засади і 

система освіти. Органи управління 

освітою. 

2. Управління наукою. Органи й 

організація державного управління 

наукою. Наукові заклади і наукові 

товариства. 

3. Організаційно-правові засади і система 

органів управління культурою. 

4. Організаційно-правові засади і система 

органів управління охороною здоров’я 

населення. 

5. Організаційно-правові засади і система 

органів соціального захисту населення. 

Державна політика у справах сім’ї і 

молоді. 

2 15, 23, 37-

40, 75. 
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Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері 
 

Тема 16. Адміністративно-правове 

регулювання в адміністративно-

політичній сфері 

1. Організаційно-правові засади управління 

обороною. 

2. Організаційно-правові засади управління 

національною безпекою. 

3. Організаційно-правові засади управління 

внутрішніми справами. Система органів 

внутрішніх справ. Державний 

протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади управління 

закордонними справами. 

5. Організаційно-правові засади управління 

юстицією. 

 

- Тема 16. Адміністративно-правове 

регулювання в адміністративно-

політичній сфері  
1. Організаційно-правові засади 

управління обороною. 

2. Організаційно-правові засади 

управління національною безпекою. 

3. Організаційно-правові засади 

управління внутрішніми справами. 

Система органів внутрішніх справ. 

Державний протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади 

управління закордонними справами. 

5. Організаційно-правові засади 

управління юстицією. 

-  1, 4, 15, 

23, 37, 38, 

39, 40 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевих сферах  

  

Тема 17. Адміністративно-правове 

регулювання в міжгалузевих сферах  

1. Поняття та зміст міжгалузевого 

(функціонального) управління. 

2. Організаційно-правові засади управління 

у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади управління 

державним майном. 

4. Організаційно-правові засади управління 

у сфері обліку і статистики. 

5. Організаційно-правові засади управління 

державним матеріальним резервом 

України. 

 

- Тема 17. Адміністративно-правове 

регулювання в міжгалузевих сферах  

1. Поняття та зміст міжгалузевого 

(функціонального) управління. 

2. Організаційно-правові засади 

управління у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади 

управління державним майном. 

4. Організаційно-правові засади 

управління у сфері обліку і 

статистики. 

5. Організаційно-правові засади 

управління державним матеріальним 

резервом України. 

- 1, 2, 15, 

23, 37- 40, 

50, 71 

Всього, годин з навчальної дисципліни 8  8  
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Розділ 5. Самостійна робота студентів 

Таблиця 6. Перелік програмних питань, які виносяться на обговорення  

на семінарському занятті 

Назва теми семінарського 

заняття  

Перелік програмних питань, які виносяться на обговорення на 

семінарському занятті 

 

1 2 

Тема 1. Поняття, предмет, 

метод  і система 

адміністративного права. 

Адміністративно-правові 

норми.. 

1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями 

права. 

2. Принципи адміністративного права. 

3. Джерела адміністративного права. Адміністративне 

законодавство та його систематизація. 

Тема 2-3. Адміністративно-

правові норми. 

Адміністративно-правові  

відносини. 

1.Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-

правових норм. 

2.Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. 

Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин. 

3.Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-

правових відносин. 

 

Тема 4. Громадяни та інші 

фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права 

України. 

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх 

адміністративно-правовий статус.  

2. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. 

Право громадян на звернення. 

3. Іноземці, особи без громадянства як суб’єкти 

адміністративного права 

4. Адміністративно-павовий статус біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту. 

Тема 5-6.  Органи 

виконавчої влади. Органи 

місцевого самоврядування. 

1. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів 

виконавчої влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади та їх види. 

4. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих 

органів виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування. 

5. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система 

органів. 

Тема 7. Державна служба в 

Україні. Державні 

службовці як суб’єкти 

адміністративного права 

України 

1. Поняття державної служби, її завдання, принципи та види. 

2. Посада і посадова особа. Класифікація посад державних 

службовців. 

3. Права та обов’язки державних службовців. 

4. Проходження державної служби. 

5. Відповідальність державних службовців. 

 

Тема 8. Підприємства, 

установи, організації 

(підприємства) та 

об’єднання громадян як 

суб’єкти адміністративного 

права 

 

1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, 

установ, організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. 

Суб’єкти управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус керівника підприємства.- 
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1 2 

Тема 9. Об’єднання 

громадян як суб’єкти 

адміністративного права 

України 

 

 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і діяльності об’єднань 

громадян. Припинення діяльності об’єднань громадян. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про 

об’єднання громадян. 

Тема 10. Функції, форми та 

методи державного 

управління. 

Адміністративний примус. 

4.  

1. Поняття і види функцій та форм державного управління. 

2. Правові акти державного управління та їх класифікація. 

Адміністративний договір. 

3. Поняття, види і характеристика методів державного 

управління. Адміністративний примус. 

Тема 11. Адміністративна 

відповідальність 

1. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності. 

Принципи адміністративної відповідальності. 

2. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад. 

3. Система та види адміністративних стягнень. 

4. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

Тема 12. Адміністративно-

процесуальна діяльність 

1. Поняття, зміст і структура адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його стадії, етапи та 

процесуальні дії. Характеристика провадження в окремих 

адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: завдання і порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи адміністративного 

судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо 

вирішення адміністративних справ. 

Тема 13. Законність і 

дисципліна в державному 

управлінні 

План 

 

 

 

 

1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні. 

Гарантії законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в державному управлінні. 

Контроль і нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його форми. 

 

Тема 14. Адміністративно-

правове регулювання в 

сфері економіки 

 

1. Загальна характеристика промислової політики держави. 

Управління промисловими підприємствами. 

2. Організаційно-правові засади управління агропромисловим 

комплексом. Система органів управління агропромисловим 

комплексом. 

3. Організаційно-правові засади управління будівництвом і 

житлово-комунальним господарством. 

4. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. 

5. Органи управління транспортом і зв’язком. 

6. Організаційно-правовові засади управління у сфері 

підприємництва. Державна підтримка підприємництва. 

Тема 15. Адміністративно-

правове регулювання в 

1. Організаційно-правові засади і система освіти. Органи 

управління освітою. 



28 

 

1 2 

соціально-культурній 

сфері. 

2. Управління наукою. Органи й організація державного 

управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства. 

3. Організаційно-правові засади і система органів управління 

культурою. 

4. Організаційно-правові засади і система органів управління 

охороною здоров’я населення. 

5. Організаційно-правові засади і система органів соціального 

захисту населення. Державна політика у справах сім’ї і молоді. 

Тема 16. Адміністративно-

правове регулювання в 

адміністративно-

політичній сфері. 

1. Організаційно-правові засади управління обороною. 

2. Організаційно-правові засади управління національною 

безпекою. 

3. Організаційно-правові засади управління внутрішніми 

справами. Система органів внутрішніх справ. Державний 

протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади управління закордонними 

справами. 

5. Організаційно-правові засади управління юстицією. 

Тема 17. Адміністративно-

правове регулювання в 

міжгалузевих сферах  

 

 

 

 

1. Поняття та зміст міжгалузевого (функціонального) 

управління. 

2. Організаційно-правові засади управління у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади управління державним майном. 

4. Організаційно-правові засади управління у сфері обліку і 

статистики. 

5. Організаційно-правові засади управління державним 

матеріальним резервом України. 
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Розділ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ  
 

Здійснення активізації процесу навчання студентів напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» адміністративному праву передбачає застосування 

системи способів, прийомів, засобів, послідовних дій викладача і студентів на 

заняттях, спрямована на досягнення навчальних, дидактичних і виховних цілей і 

завдань, тобто ознайомлення зі значним комплексом теоретичних положень та 

інститутів відповідних галузей права, масивом нормативно-правових актів, що 

містять адміністративно-правові норми, норми, за допомогою яких здійснюється 

регулювання трудових правовідносин на підприємствах різної форми власності, 

а також з колективним договором і угодою, трудовими договорами 

(контрактами), переведенням та переміщенням, підставами для припинення 

трудового договору; розвиток вмінь і навичок щодо: 

– володіння понятійно-категоріальним апаратом адміністративного і 

трудового права, юридичною термінологією та їх використання у подальшому 

навчанні і практиці; 

– врахування наданих тлумачень адміністративно-правових норм, норм 

трудового права, прокоментованої практики правозастосовчої діяльності; 

– звернення до відповідного законодавства, зокрема адміністративно-

деліктного законодавства, під час розв’язання конфліктів, досягнення 

компромісів у сфері правового регулювання адміністративних і трудових 

правовідносин. 

Проведення лекційих занять передбачає застосування таких методик як 

проблемні лекції, міні-лекції тощо. Проблемні лекції присвячені висвітленню 

змін у законодавстві, проведенню порівняльного аналізу вітчизняної 

державотворчої практики і зарубіжного досвіду, виявленню основних причин 

виникнення негативних тенденцій й кризових явищ у сферах економічної, 

соціальної і гуманітарно-культурної діяльності держави та міжгалузевих сферах 

та окреслення шляхів їх подолання, а також ознайомлення студентів з науковою 

дискусією, що відбувається в літературі навколо визначення тих чи інших 

категорій, суспільно-правових явищ, процесів. Проблемні лекції знаходять 

широке застосування при розгляді кожної теми навчальної дисципліни. 

За браком відведеного для аудиторних лекційних занять, часу частина 

програмних питань викладачем висвітлюється у формі міні-лекції. Це 

відбувається переважно за допомогою розроблених викладачем структурно-

логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у 

структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим способом 

сприйняття студентами об’ємної інформації у короткі проміжки часу. Для 

наочного зображення структурно-логічних схем викладач зазвичай використовує 

мультимедійний проектор (кодоскоп), рідше ілюстративний (роздатковий) 

матеріал.  

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на 

практичних заняттях з адміністративного і трудового права проводяться 
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дискусії, робота в малих групах, виконання презентацій, аналітичних та 

ситуаційних завдань, моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), 

наскрізних індивідуальних завдань, тренінги, рольові та ділові ігри, проблемні та 

аналітичні підходи під час самостійної роботи студентів. 

Під час проведення дискусії, виконання практичних завдань викладач 

здійснює поділ студентів (за їх власним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 

осіб. Таким чином, у студентському колективі створюється дух суперництва, у 

кожного студента з’являється можливість викласти власну думку своїм колегам, 

серед різних думок студентів сформулювати вірну відповідь на поставлені 

викладачем чи іншими групами студентів питання. Дана форма проведення 

занять значно підвищує активність роботи студентів на практичних заняттях. 

Презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні 

проблемні питання, передбачає проведення подальшої дискусії між іншими 

«малими групами», викладачем та експертами (яких визначає викладач), з тих 

питань, що виносяться на обговорення. 
Застосування моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу)  на 

практичних заняттях дає змогу студентам отримува певні навички з прийняття 
ефективних рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов, 
обробляти інформацію та виявляти тенденції розвитку певних явищ. Колективне 
розгадування «малими групами» кросвордів, які містять основні терміни й 
категорії кожної з тем навчальної дисципліни надає можливість викладачеві 
перевірити ступінь засвоєння студентами основної термінології, а студентам 
закріпити й систематизувати отримані знання. 

Крім того, викладач має змогу самостійно (можливо і за участю студентів) 
розробляти певні ігри і обирати тему заняття, під час вивчння якої буде 
проводитися та чи інша гра. 
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Розділ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Таблиця.  Розрахунок загальної підсумкової оцінки при підсумковій формі 

контролю у вигляді екзамену  
з навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

Напрям підготовки  6.030401 «Правознавство». Курс 2. 

 

№ 

з∕п 

 

Назва змістового модуля, 

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

 

Бали 

 

 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина 

 Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

1.  
Поняття, предмет, метод і 
система адміністративного 
права. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

2. 

Адміністративно-правові 
норми. Адміністративно-
правові відносини. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

3. 

Громадяни та інші фізичні 
особи як суб’єкти 
адміністративного права. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

4. 

Органи виконавчої влади. 
Органи місцевого 
самоврядування 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 
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1 2 3 4 

 
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в 

Україні. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

5. 

Державна служба та служба 
в органах місцевого 
самоврядування в Україні. 
Державні службовці як 
суб’єкти адміністративного 
права. 
 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

6. 

Підприємства, установи, 
організації (підприємства) як 
суб’єкти адміністративного 
права. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

7. 

Об’єднання громадян як 
суб’єкти адміністративного 
права.  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 5. Функції, форми та методи державного 

управління. Адміністративний примус 

8. 
Функції, форми та методи 
державного управління. 
Адміністративний примус.  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 Розділ 6. Адміністративна відповідальність  

9. 
Адміністративна 
відповідальність. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 
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1 2 3 4 

 
Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення  

10. 

Адміністративно-
процесуальна діяльність. 
Провадження у справах про 
адміністративні 
правопорушення. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

11. 
Законність і дисципліна в 
державному управлінні. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Модульна контрольна робота І, ІІ 10 

Змістовий модуль 3. Особлива частина 

 Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

12. 

Адміністративно-правове 
регулювання в сфері 
економіки. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання 

в соціально-культурній сфері 

13. 

Адміністративно-правове 
регулювання в соціально-
культурній сфері. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання 

в адміністративно-політичній сфері 

14. 

Адміністративно-правове 
регулювання 
в адміністративно-
політичній сфері. 
 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 
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1 2 3 4 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

 
Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання 

в міжгалузевих сферах 

15. 

Адміністративно-правове 
регулювання 
в міжгалузевих сферах. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Модульна контрольна робота ІІІ 5 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Адміністративне право» 
 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 

добре 

74-81 С 

64-73 D 

задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт 

 
Форма роботи  Вид роботи 

 

Бали 

1.Навчальна 1.Написання і захист наукового реферату з 

визначеної проблеми. 

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності. 

0-10 

 

0-15 

2. Науково-дослідна 1. Підготовка матеріалів власних досліджень до 

участі в науковій конференції. 

 

2.Участь у роботі студентського дискусійного 

клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у 

дебатах, оформлення стіннівки). 

3. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» 

(підготовка та захист матеріалів наукового 

реферату на засіданні гуртка) 

4.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

5.Оформлення сценарного плану дидактичної гри. 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

20 

 

20 

 

3. Інші           - 

Разом  * 

* Максимальна кількість додаткових балів - 30 
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РОЗДІЛ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 

ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

 

1. Адміністративне право : Дистанційний курс з дисципліни для студентів 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=429 

 
РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 
 

Пошукові та інформаційні системи Інтернет 
1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.google.com.ua/ 
2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 
3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 
 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до електронних 

документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 
4. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. – Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index 
5. Державна служба зайнятості: офіційний сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : 

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index 
6. Національна служба посередництва і примирення: офіційний сайт. – Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.nspp.gov.ua/ 
7. Офіційний український державний сайт «Децентралізація влади». – Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://decentralization.gov.ua 
 

Пошукові правові системи 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу до 

електронних документів : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради 

України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим доступу до електронних 
документів : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 

3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/documents/. 

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова база 
: База документів : Пошук документів за реквізитами. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 

5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-
правових актів України. – Режим доступу до електронних документів : http://ovu.com.ua/. 

6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-правові документи. – 
Режим доступу до електронних документів : http://zakon.nau.ua/. 

7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/ 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.nspp.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
http://ovu.com.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
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8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : Нормативно-правовые 
документы. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 

 
Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси : 
Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних документів :  

2. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим 

доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/. 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. – 

Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : 

Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. 
– Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : 
Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) 
: Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці 
авторефератів дисертацій. – Режим доступу до електронних документів. - 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 

7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 

8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних 
статей з періодичних видань. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://analitic.nplu.org/. 

9. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей зі збірників 
наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://stt.nplu.org/. 

10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : 
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 

2005 року № 2747 – ІV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32  – Ст. 1918 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року 

№ 8073-Х, редакція від 27 квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 

– 1984. – № 51. – Ст. 1122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

4. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Офіційний 

вісник України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-vi. 

5. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: 

Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України.  - 2011.  - 

№ 59. – Ст. 2347. 

6. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України.  – 2013. – № 1.  - Ст. 1. 

http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
http://analitic.nplu.org/
http://stt.nplu.org/
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
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7. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001.  – № 13.  – Ст. 65. 

8. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 року // 

Офіційний вісник України. – 2010. – № 14 – Ст. 956. – C. 13. 

9. Про державний кордон України: Закон України від від 4 листопада 

1991 № 1777-XII ( в редакції від 11 серпня 2013 року) // Відомості Верховної 

Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 

10. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості 

Верховної Ради України.  - 1993.- № 52. - Ст. 490. 

11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 

24 червня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94 – Ст. 3334. 

12. Про доступ до публічної інформації6: Закон України від 13 січня 2011 

року № 2939-V // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 446 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

13. Про закордонних українців: Закон України від 4 березня 2004 року № 1582-IV 

// Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 879 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1582-15 

14. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 

року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1764. 

15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256. 

16. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.лютого 2014 

року № 794-VII // Офіційний вісник України.  - 2014.  - № 20.  – Ст.619.  -  С. 

23. 

17. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року 

//Відомості Верховної Ради України.  - 1997.- № 24. – Ст.170.  

18. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року 

//Відомості Верховної Ради України.  - 1999.  - № 20-21.  - Ст.190. 

19. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 

1998 року, редакція від 2 грудня 2010 року № 2749-VI1 // Офіційний вісник 

України.  - 1998.  - № 51.  - Ст. 1870.  

20. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 року // Офіційний вісник 

України.  - 2001.  - № 33.  – Ст. 1524.  -  С. 17.  

21. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року // Офіційний вісник 

України. – 2011. – № 2. – Ст.91. – C. 13. 

22. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року 

№ 2625-14 // Офіційний вісник України.  - 2001.  - № 32.  - С. 1449. 

23. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей: Закон України від від 16 вересня 201 року 

 № 1680-VII в редакції від 21 березня 2015 року) // Офіційний вісник України. 

– 2014. – № 85. – Ст.9.  

24. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-

ІІІ (в редакції від 26 жовтня 2014 року) // Офіційний вісник України. – 2001. - 
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№ 17. – Ст.728. 

25. Про правовий статус іноземців та осіб без  громадянства: Закон України від 22 

вересня 2011 року  № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83.  – 

Ст. 3014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 

26. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 

вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України.  - 1999.  - № 45.  - 

Ст. 397. 

27. .Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 

1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991.  - № 25.  - Ст. 28. 

28. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 

липня 2001 року // Офіційний вісник України.  - 2001.  - № 26 – Ст. 1151. 

29. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 

2011 року // Офіційний вісник України.  - 2011. - № 27 – Ст. 1123. 

30. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, 

внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 

2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII: Постанова Верховної Ради України від 

22 лютого 2014 року № 750-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 16. – 

Ст. 477 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/750-18. 

31. Питання Міністерства освіти і науки України: Указ Президента України від 25 

квітня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – Ст. 1206. – 

C. 38. 

32. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 , редакція 

від 28 травня 2006 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21.  – С. 32 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98 

33. Про концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ 

Президента України від 20 лютого 2006 року // Офіційний вісник України.  - 

2006.  - № 8. – Ст. 421.  

34. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ 

Президента України від 23 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 31. – Ст. 1326. – C. 16. 

35. Про Міністерство доходів і зборів України: Указ Президента України від 18 

березня 2013 року [Положення про Міністерство доходів і зборів України ]// 

Офіційний вісник України. – 2013. – № 22. – Ст. 739. – C. 9. 

36. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ Президента 

України від 31 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44 – 

Ст. 1666. – C. 20. 

37. Про Міністерство промислової політики України: Указ Президента України 

від 19 липня 2013 року  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article?art_id=93192&cat_id

=93205 

38. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ 

Президента України в редакції від 23 липня 2011 року // Офіційний вісник 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/750-VII
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/750-VII
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/750-VII
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98
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України.  - 2010.  - № 94 – Ст. 3334. 

39. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування: Указ Президента України від 7 лютого 2008 року // 

Офіційний вісник України.  - 2008.  - № 10. – Ст. 239. 

40. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: 

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник 

України. – 2011. – № 29. – Ст. 1222. – C. 32. 

41. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України : Указ 

Президента України від 31 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 41. – Ст. 1665. – C. 13. 

42. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Указ 

Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 28. – Ст. 1162. – C. 45. 

43. Про Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ 

Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 29. – Ст. 1220. – C. 19. 

44. Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник 

України. – 2011. – № 9. – Ст. 535. – C. 10. 

45. Про Положення про Міністерство інфраструктури України: Указ Президента 

України від 12 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – 

№ 37. – Ст. 1513. – C. 49. 

46. Про Положення про Міністерство культури України: Указ Президента 

України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – 

Ст. 1226. – C. 57. 

47. Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про 

Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 6 

квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240. – 

C. 153. 

48. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента 

України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 12. – Ст.633. – C. 15. 

49. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ 

Президента України від 6 квітня 2011  року  № 489/2011 // Офіційний вісник 

України. – 2011. – № 29. – Ст.1227. – C. 66. 

50. Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 213 в редакції від 20 серпня 2015 

року // Офіційний вісник України.  –- 2015. – № 32.  – Ст. 925. 

51. Питання діяльності урядових комітетів: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 жовтня 2005 року в редакції від 18 липня 2007 року // 

Офіційний вісник України.  - 2005. - № 42.  - Ст. 2657. 

52. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
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підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 

квітня 1997 року № 348 //Офіційний вісник України. - 1997. - № 16. - Ст. № 85. 

53. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 в редакції від 

23 грудня 2014 року // Офіційний вісник України. - 2007.  - № 54.  - Ст. 2180. 

54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова 
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4. Дистанційний курс. 

5. Збірник ситуаційних завдань (кейси). 

6. Ділові ігри. 

7. Тести вхідного контролю знань студентів. 

8. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання. 

9. Пакети завдань для поточного контролю 

9.1. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 

9.2. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

10. Підсумковий контроль знань студентів 

10.1. Комплект екзаменаційних білетів. 

11. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 

  


