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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Адмі-
ністративне право» для студентів спеціальності 081мб1 «Право» осві-
тня програма «Право» освітнього ступеня молодший бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Юриди-
чна деонтологія», «Конституційне право України» 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Адміністративне процесуальне право», «Житлове 
право», «Медичне право». 

2. Кількість кредитів ЄКТС – 4 
3. Кількість модулів: денна – 3; заочна – 3  
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану  

обов’язкова  
5. Курс: денна – 2, заочна – 2 
6. Семестр: денна – 3, заочна – 3 
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: – загальна кіль-

кість: 1 семестр 120, 2 семестр – 
  – лекції: 1 семестр 34, 2 семестр – 
  – семінарські заняття: 1 семестр 30, 2 семестр – 
  – самостійна робота: 1 семестр 56, 2 семестри –  
  – вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр – 
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 1 семестр 150 

(120
набір 2020

)120, 2 семестр – 
  – лекції: 1 семестр 4, 2 семестр –  
  – практичні заняття: 1 семестр 4 (6

набір 2020
), 2 семестр – 

  – самостійна робота: 1 семестр 142 (110
набір 2020

), 2 семестр – 
  – вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр –  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання з навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає у 

засвоєнні сутності та змісту публічного адміністрування як одного із 
найскладніших видів діяльності широкого кола суб’єктів, насамперед 
публічної адміністрації; його нерозривного зв’язку з публічною вла-
дою, ознайомлення з системою органів і установ публічної адмініст-
рації та їх повноваженнями; з джерелами адміністративного права, з 
системою найважливіших адміністративно-правових актів та їх зміс-
том, а також з впровадженням в адміністративний простір Концепції 
адміністративної реформи в Україні, відповідно до якої метою рефор-
маторських зусиль є зміна взаємовідносин держави і громадянина, у 
яких державі відведена функція своєрідного «сервісного центру» об-
слуговування інтересів суспільства й особистості, а адміністративно-
му праву – функція юридичного забезпечення такого обслуговування. 

Завдання навчальної дисципліни полягають в оволодінні майбут-
німи фахівцями сукупністю відповідних компетентностей, а також 
формуванні і розвитку здатності здійснювати правозастосовчу діяль-
ність. 

Студенти повинні набути узагальнені систематизовані уявлен-

ня щодо: 

– поняття адміністративного права, його місця в системі 

національного права, джерел адміністративного права й 

адміністративного законодавства; 

– норм адміністративного права, особливостей їх структури, 

видів, форм реалізації та втілення в адміністративно-правових 

відносинах; 

– статусу суб'єктів адміністративного права, а також структури 

та призначення публічної адміністрації, форм і методів її діяльності;  

– правового регулювання й організації публічної служби: 

– адміністративного примусу та заходів його застосування, ад-

міністративної відповідальності та особливостей її застосування щодо 

фізичних і юридичних осіб за законодавством України. 

– адміністративно-правового регулювання у різноманітних сфе-

рах публічного  адміністрування; 

– системи та повноважень органів виконавчої влади, організації 

управління економікою, соціально-культурним будівництвом й адмі-

ністративно-політичною діяльністю, а також такою сферою міжвідом-

чого характеру, як інформатизація українського суспільства; 
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– вимог європейської інтеграції України стосовно необхідності 

врахування вітчизняною державно-управлінською практикою станда-

ртів європейського адміністративного простору. 

Вивчення дисципліни «Адміністративне право» передбачає розви-

ток навичок щодо: 

– володіння понятійно-категоріальним апаратом адміністративно-

го 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 адміністрати-

вно-деліктного законодавства, під час розв’язання конфліктів, досяг-

нення компромісів у сфері правового регулювання адміністративних 

правовідносин. 
 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 
№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до навчання з де-

яким ступенем автономії 
(ЗК 3). 

Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для по-
вного та всебічного встанов-
лення певних обставин (ПРН 
7).  

2. Здатність застосовувати знан-
ня на практиці у стандартних 
та окремих нестандартних 
ситуаціях (ЗК 8). 

Визначати вагомість та пере-
конливість аргументів в оцінці 
заздалегідь невідомих умов та 
обставин (ПРН 1).  

3. Здатність знаходити творчі 
рішення або відповіді на чітко 
визначені та абстрактні про-
блеми на основі ідентифікації 

та застосування даних (ЗК 10). 

Самостійно визначати ті об-
ставини, у з'ясуванні яких пот-
рібна допомога, і діяти відпо-
відно до отриманих 
рекомендацій (ПРН 8). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

4. Здатність застосовувати знан-
ня завдань, принципів і докт-
рин національного права, а 
також змісту правових інсти-
тутів, щонайменше з таких 
галузей права, як конститу-
ційне право, адміністративне 
право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, криміна-
льне і кримінальне процесуа-
льне право (ФК 5). 

Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності 
та змісту основних правових 
інститутів і норм фундамента-
льних галузей права (ПРН 13).  
 

5. Здатність до застосування 
норм матеріального і процесу-
ального права при моделю-
ванні правових ситуацій, 
окремих процедур (ФК6). 

Застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, 
виокремлювати юридично 
значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки 
(ПРН 14). 

6. Здатність кваліфіковано за-
стосовувати нормативно-
правові акти, реалізовувати 
норми права у конкретних 
сферах професійної діяльності 
та самостійно розробляти 
юридичні документи (ФК-7). 

 

7. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією, та 
основами юридичної техніки 
(ФК-8). 

Готувати проекти необхідних 
актів застосування права від-
повідно до правового висновку 
зробленого у різних правових 
ситуаціях (ПРН 15). 

8. Здатність юридично правиль-
но кваліфікувати факти та 
обставини (ФК-9). 

Давати короткий висновок 
щодо окремих фактичних об-
ставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю (ПРН 5). 

9.. Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати пра-
вові позиції, здійснювати пуб-
лічні виступи, брати участь в 
дискусіях з правових питань 
(ФК-10). 

Здійснювати аналіз суспільних 
процесів у контексті аналізо-
ваної проблеми і демонструва-
ти власне бачення шляхів її 
розв’язання (ПРН 2). 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

10. Здатність до консультування з 
правових питань, зокрема, 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів, 
відповідно до вимог профе-
сійної етики, належного до-
тримання норм щодо нерозго-
лошення персональних даних 
та конфіденційної інформації 
(ФК11). 

Надавати консультації щодо 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів у 
різних правових ситуаціях 
(ПРН 16). 
 

11. Здатність до аналізу актів за-
конодавства та судової прак-
тики, практики діяльності 
інститутів публічної влади 
(ФК14). 

Формулювати власні обґрун-
товані судження на основі ана-
лізу відомої проблеми. Оціню-
вати недоліки і переваги 
аргументів (ПРН 4). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «___» _______________ 2020 року 

№ ___. 
 
Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Адміністративне право 

і публічне адміністрування 

 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного 

права 

Сутність, зміст публічної влади та її структура. Влада Україн-

ського народу. Сутність, зміст публічного інтересу. Приватний інте-

рес. Сутність, зміст публічного управління та форми його здійснення. 

Публічне адміністрування як форма здійснення публічної влади в пу-

блічних інтересах. Суб’єкти публічного адміністрування. 

Сутність, зміст публічного майна та його види. Використання 

публічного майна та розпорядження ним. Права та обов’язки приват-

них осіб щодо публічного майна. Відчуження публічного майна. 

Публічне право та його сутність. Співвідношення публічного і 

приватного права. Теорія субординації (теорія влади-

підпорядкування). Спеціально-правова теорія. Двоступенева (дворів-

нева) теорія. Адміністративне право в галузевій системі класифікації 

правової системи. 

Сутність адміністративного права. Призначення, мета і за-

вдання адміністративного права. Предмет адміністративного права. 

Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 

Поняття та значення принципів адміністративного права. Сис-

тема принципів адміністративного права. Класифікація принципів 

адміністративного права. Принцип верховенства права як основопо-

ложний принцип адміністративного права та його співвідношення з 

принципом законності. Принципи належного врядування та належної 

адміністрації. Базові (матеріальні) принципи належної адміністрації. 

Процедурні (процесуальні) принципи належної адміністрації 

Система адміністративного права. Галузевий та інституційний 

способи побудови системи адміністративного права. 
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Становлення та розвиток адміністративного права. Передумо-

ви виникнення адміністративного права. Камералістика. Поліцейське 

право в країнах Західної Європи. Становлення та розвиток поліцейсь-

кого та адміністративного права на українських землях ХІХ – початку 

ХХ століття. Трансформація поліцейського права в адміністративне 

право. Адміністративне право сучасної Української держави. Адмініс-

тративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. 

Поняття адміністративно-правової норми. Відмінності адмініс-

тративно-правових норм від норм інших галузей права. Структура 

адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її 

особливості. Санкція. Класифікація адміністративно-правових норм за 

спрямованістю змісту, за суб’єктами, за формою припису, за галузе-

вою належністю, за межею дії, за юридичною силою. Реалізація норм 

адміністративного права. Види (способи) реалізації норм адміністра-

тивного права (додержання (дотримання), виконання, використання, 

застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права. 

Поняття, особливості та класифікація адміністративно-

правових відносин. Структура адміністративно-правових відносин. 

Суб’єкти адміністративно-правових відносин. Об’єкти адміністратив-

но-правових відносин. Зміст адміністративно-правових відносин. 

Юридичні факти як підстава виникнення адміністративно-правових 

відносин.  

Поняття, система та види джерел адміністративного права. 

Формалізовані національні та міжнародні джерела адміністративного 

права. Конституція України як акт найвищої юридичної сили і джере-

ло адміністративного права. Міжнародні нормативно-правові акти у 

системі джерел адміністративного права. Конвенції. Міжнародні дого-

вори. Директиви. Правові акти Європейського Союзу як джерело ад-

міністративного права України. Джерела asguis communautaire. Регла-

менти Європейського парламенту та Ради. Акти «м’якого» права.  

Закони України та інші кодифіковані акти як джерела адмініс-

тративного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела 

адміністративного права. Постанови Верховної Ради України. Укази 

Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центра-

льних органів виконавчої влади. Акти місцевих органів виконавчої 

влади. Акти органів влади Автономної Республіки Крим. Акти органів 

місцевого самоврядування. Рішення органів судової влади у системі 

джерел адміністративного права. Рішення Конституційного Суду 

України. Постанови Верховного Суду. Рішення вищих спеціалізова-
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них судів України. Рішення пленумів вищих спеціалізованих судів. 

Рішення Європейського суду з прав людини. Неформалізовані джере-

ла адміністративного права. Норми моралі, звичаї і традиції, правова 

доктрина. 

 

Модуль 2. Суб’єкти адміністративного права 

 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  

Суб’єкти адміністративного права. Суб’єкти адміністративних 

правовідносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративна 

правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна делік-

тоздатність. Деліктоздатність юридичних осіб. Система та види 

суб’єктів адміністративного права. Класифікація суб’єктів адміністра-

тивного права. Індивідуальні та колективні суб’єкти адміністративно-

го права. Адміністративно-правовий статус.  

Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти адмініс-

тративного права. Адміністративно-правовий статус громадян та ін-

ших фізичних осіб. Адміністративна правоздатність. Адміністративна 

дієздатність. Обставини, що характеризують адміністративну дієздат-

ність фізичних осіб. Вік. Повна, обмежена і часткова адміністративна 

дієздатність. Права фізичних осіб у сфері публічного управління. Осо-

бисті (громадянські) права і свободи фізичних осіб. Політичні права і 

свободи фізичних осіб. Звернення громадян. Пропозиція(зауваження), 

заява(клопотання), скарга. Соціально-економічні права фізичних осіб. 

Адміністративно-правові обов’язки фізичних осіб. 

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без грома-

дянства. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потре-

бують додаткового або тимчасового захисту. 

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. По-

няття та ознаки громадських об’єднань. Види громадських об’єднань. 

Принципи та умови створення і діяльності громадських об’єднань. 

Права громадських об’єднань. Припинення діяльності громадських 

об’єднань. Відповідальність за порушення законодавства про громад-

ські об’єднання. 

Поняття політичних партій. Принципи та умови створення і 

діяльності політичних партій. Права політичних партій. Припинення 

діяльності політичних партій. Відповідальність за порушення законо-

давства про політичні партії. 
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Президент України як суб’єкт адміністративного права. Пов-

новаження Президента України в сфері виконавчої влади. Консульта-

тивні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються 

Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністра-

тивно-правовий статус Адміністрації Президента України. 

Поняття та ознаки органів виконавчої влади. Система органів 

виконавчої влади та засади її структурної побудови. Класифікація 

органів виконавчої влади за різними критеріями. Кабінет Міністрів 

України як вищий орган виконавчої влади. Центральні органи вико-

навчої влади. Місцеві органи виконавчої влади. Органи виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим та їх адміністративно-правовий 

статус. Місцеві (територіальні) органи центральних органів виконав-

чої влади. Військово-цивільні адміністрації. Підстави формування, 

функції та повноваження військово-цивільних адміністрацій. 

Органи влади Автономної Республіки Крим як суб’єкти адмі-

ністративного права. Система органів влади Автономної Республіки 

Крим та її особливості. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

Порядок формування та діяльність Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Мініс-

терства Автономної Республіки Крим. Республіканські комітети Ав-

тономної Республіки Крим та інші органи виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим. Органи виконавчої влади зі спеціаль-

ним статусом Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної 

Республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній 

Республіці Крим. 

Поняття місцевого самоврядування. Представницькі та вико-

навчі органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові 

повноваження сільських, селищних, міських рад. Адміністративно-

правові повноваження районних і обласних рад. Самоврядні та деле-

говані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого само-

врядування. Державний контроль за діяльністю органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Суб’єкти делегованих повноважень. Особи, яким делеговані 

функції органу державної влади або органу місцевого самоврядуван-

ня. Види осіб, яким делеговані функції органу державної влади або 

органу місцевого самоврядування. Уповноважений Верховної Ради 

України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політи-

ки, Представник Уряду України в Євразійській економічній комісії та 

інші. 
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Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні 

суб’єкти адміністративного права. 

Юридичні особи публічного права, які не мають статусу орга-

ну публічної влади. Система юридичних осіб публічного права, які не 

мають статусу органу публічної влади. Підприємства, установи та 

інші юридичні особи публічного права, які не мають статусу органу 

публічної влади (далі підприємства, установи публічного права). Види 

та правові засади діяльності підприємств, установ публічного права. 

Утворення і державна реєстрація підприємств, установ публічного 

права. Ліцензування діяльності підприємств, установ публічного пра-

ва. Управління підприємствами, установами публічного права. 

Суб’єкти управління підприємствами установами публічного права. 

Адміністративно-правові гарантії самостійності підприємств, установ 

публічного права. Контроль за діяльністю підприємств, установ пуб-

лічного права. Відповідальність підприємств, установ публічного пра-

ва. Ліквідація та реорганізація підприємств, установ публічного права. 

Фонди публічного права, які не мають статусу органу публіч-

ної влади (далі фонди публічного права). Види фондів публічного 

права. 

Суб’єкти (утворення), які не мають ознак юридичної особи. 

Структурні підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, 

установ, загальні збори громадян за місцем проживання, лічильна 

комісія.  

 

Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в 

органах місцевого самоврядування.  

Публічна служба та публічні службовці. Поняття та сутність 

публічної служби. Ознаки публічної служби. Види публічної служби. 

Правовий статус публічних службовців. Права та обов’язки публічних 

службовців. Заборони та обмеження щодо діяльності осіб, уповнова-

жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Поняття, ознаки державної служби, її завдання, принципи та 

види. Поняття державного службовця. Посада державної служби. Кла-

сифікація посад державної служби. Категорії посад державної служби. 

Ранги державних службовців. Адміністративно-правовий статус дер-

жавних службовців. Адміністративна правоздатність і адміністративна 

дієздатність державних службовців. Права державних службовців у 

сфері публічного управління. Адміністративно-правові обов’язки 
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державних службовців, види і характеристика обмежень щодо держа-

вних службовців. Відсторонення державного службовця від виконан-

ня повноважень за посадою. Проходження державної служби. Служ-

бова кар’єра. Підстави припинення державної служби. Відставка 

державного службовця. Управління державною службою. 

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, її за-

вдання і принципи. Адміністративно-правовий статус посадових 

осіб/службовців місцевого самоврядування. Порядок прийняття на 

службу в органи місцевого самоврядування. Класифікація категорій 

посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб ор-

ганів місцевого самоврядування. Формування кадрового резерву. По-

рядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування. 

Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 

 

Модуль 3. Форми і методи публічного адміністрування. 

Адміністративна відповідальність  

 

Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 

Поняття та ознаки форм публічного адміністрування, іх спів-

відношення з методами публічного адміністрування. Вимоги до вико-

ристання форм публічного адміністрування. Класифікація форм пуб-

лічного адміністрування. Правові форми публічного адміністрування. 

Встановлення норм права (видання нормативних актів публічного 

адміністрування, адміністративна правотворчість). Застосування норм 

права (видання ненормативних актів публічного адміністрування, ак-

тів застосування норм права). Укладання адміністративних договорів. 

Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій. Неправо-

ві форми публічного адміністрування. Провадження організаційних 

дій. Виконання матеріально-технічних операцій.  

Поняття, значення та ознаки нормативних (нормативно-

правових) актів. Класифікація нормативних актів. Вимоги до норма-

тивних актів та наслідки недотримання таких вимог. Дефектні норма-

тивні акти. Нікчемні нормативні акти. Заперечні нормативні акти.  

Поняття, значення та ознаки адміністративних (індивідуаль-

них) актів. Класифікація адміністративних актів. Порядок (процедура) 

прийняття адміністративних актів. Поняття, стадії процедури прийн-

яття адміністративних актів. Види та зміст стадій процедури прийнят-

тя адміністративного акта. Етапи, процедурні дії, процедурні рішення. 

Суб’єктний склад процедури прийняття адміністративних актів. Ви-
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моги до процедури прийняття адміністративних актів. Прийняття акта 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-

туцією та законами України. Використання повноваження з метою, з 

якою це повноваження надано. Обґрунтованість адміністративного 

акта. Безсторонність (неупередженість). Добросовісність і розсудли-

вість. Рівність перед законом. Пропорційність. Урахування права осо-

би на участь у процесі прийняття рішення. Право особи бути вислуха-

ною. Право на доступ до матеріалів справи. Право особи на допомогу 

та представництво. Своєчасність прийняття адміністративного акта. 

Закон України «Про звернення» і процедура видання адміністративно-

го акта. Чинність адміністративного акта. Способи доведення адмініс-

тративного акта до адресата. Дія адміністративного акта у часі. Вико-

нання адміністративного акта. Закінчення строку дії 

адміністративного акта. Дострокове припинення дії адміністративного 

акта. Умови та визнання адміністративного акта правомірним. Дефек-

тність адміністративного акта та її наслідки. Заперечний адміністрати-

вний акт. Нікчемний адміністративний акт. Формально незаконний 

адміністративний акт. 

Поняття та ознаки адміністративного договору. Місце та зна-

чення адміністративного договору серед інших форм адміністративної 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування. Адміністративні 

договори у судовій практиці. Класифікація адміністративних догово-

рів. Передумови укладення адміністративного договору. Види перед-

умов укладення адміністративного договору. Нормативні передумови 

укладення адміністративного договору. Програмно-цільові передумо-

ви укладення адміністративного договору. Компетенційні передумови 

укладення адміністративного договору. Адміністративно-процедурні 

передумови укладення адміністративного договору. Підстави укла-

дення адміністративного договору. 

Адміністративний розсуд у діяльності публічної адміністрації, 

його доктринальне та нормативне розуміння. Поняття адміністратив-

ного розсуду та його види. Дискреційні повноваження. Дискреційне 

право. Вимоги до застосування адміністративного розсуду. Законода-

вчі уповноваження на адміністративний розсуд. Оприлюднення норм, 

що уповноважують на адміністративний розсуд. Достатність юридич-

ної визначеності уповноважень на адміністративний розсуд. 

Обов’язок застосування адміністративного розсуду. Обов’язок публі-

чної адміністрації дотримуватися мети уповноваження на адміністра-

тивний розсуд. Обов’язок публічної адміністрації ретельно зважити 
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юридичну значущість кожного елемента справи. Обов’язок публічної 

адміністрації дотримуватися принципу рівності. Обов’язок публічної 

адміністрації дотримуватися критеріїв розсудливості. Обов’язок пуб-

лічної адміністрації  

Обов’язок публічної адміністрації застосовувати принцип про-

порційності (розмірності чи адекватності). Обов’язок публічної адмі-

ністрації обґрунтовувати свої дії. Судовий контроль за застосуванням 

адміністративного розсуду. 

Електронне урядування як інноваційна форма публічного ад-

міністрування. Поняття електронного урядування. Елементи елект-

ронного урядування. Співвідношення понять «електронне урядуван-

ня», «електронна держава», «електронна демократія», «електронний 

парламент», «електронний уряд», «електронний суд».  

Поняття й ознаки адміністративної процедури. Види адмініст-

ративної процедури.. Принципи адміністративної процедури. Система 

принципів адміністративної процедури. Рівність перед законом, дос-

туп до інформації, право на допомогу та представництво, право бути 

вислуханим, ефективність, оперативність (розумні строки), вмотиво-

ваність рішення, ефективний засіб захисту. 

Суб’єкти адміністративної процедури. Адміністративний орган 

як основний суб’єкт адміністративної процедури.  

Стадії адміністративної процедури. Ініціювання та початок 

провадження. Підготовка справи до розгляду. Розгляд і вирішення 

справи. Оформлення адміністративного акта, доведення до відома 

адресатів та заінтересованих осіб. Перегляд адміністративного акта. 

Поняття, ознаки адміністративних послуг. Класифікація адмі-

ністративних послуг. Відмінність адміністративних послуг від інших 

видів послуг у публічній сфері. Суб’єкти відносин щодо надання ад-

міністративних послуг. Суб’єкт звернення. Суб’єкт надання адмініст-

ративних послуг. Центр надання адміністративних послуг. Адмініст-

ратор. Єдиний державний портал надання адміністративних послуг. 

Порядок надання адміністративних послуг. Стадії процедури надання 

адміністративних послуг. Документи та дії, що супроводжують про-

цедуру надання адміністративних послуг. Строки надання адміністра-

тивних послуг. Плата за надання адміністративних послуг (адмініст-

ративний збір). Вимоги до якості надання адміністративних послуг. 

Поняття та особливості методів публічного адміністрування 

(адміністративно-правові методи). Класифікація методів публічного 

адміністрування залежно від конкретного засобу, який використову-
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ється для розв’язання управлінських завдань. Адміністративні (позае-

кономічні, безпосереднього управлінського впливу) та економічні 

(опосередкованого управлінського впливу) методи. Класифікація ме-

тодів публічного управління залежно від потреб управлінського про-

цесу. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення 

переконання, заохочення і примусу в публічному адмініструванні. 

Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види адміні-

стративного примусу. Поняття та види заходів обліку контролю, адмі-

ністративного попередження. Поняття та види заходів адміністратив-

ного припинення. Цілі адміністративного припинення. Нормативне 

закріплення заходів адміністративного припинення. Поняття та види 

заходів адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень. 

Переконання, заохочення і примус у діяльності органів публічного 

адміністрування. 

 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність 

Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності. 

Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності. Підстави адміністративної відповідаль-

ності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після досяг-

нення якого настає адміністративна відповідальність. Відповідаль-

ність неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. 

Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поши-

рюється дія дисциплінарних статутів. Відповідальність іноземних 

громадян та осіб без громадянства. Обставини, що виключають адмі-

ністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборо-

на, неосудність). Можливість звільнення від адміністративної відпові-

дальності при малозначності правопорушення.  

Поняття адміністративного правопорушення. Склад адмініст-

ративного правопорушення. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної 

сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони адміністративного правопо-

рушення. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочи-

нів і дисциплінарних проступків. Вчинення адміністративного право-

порушення умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з 

необережності. Види адміністративних правопорушень. Запобігання 

адміністративним правопорушенням. Поняття адміністративного стя-

гнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних 

стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Осно-

вні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. 
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Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або без-

посереднім об’єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, 

наданого даному громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний 

арешт. Загальні правила накладення стягнень за адміністративне пра-

вопорушення. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адмі-

ністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень 

при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення 

строків адміністративного стягнення. Строки накладення адміністра-

тивного стягнення. Строк, після закінчення якого особа вважається 

такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення 

обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення законності 

при застосуванні заходів впливу на адміністративні правопорушення. 
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Розділ 4. . Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» з розподілом навчального часу за видами 
занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 м6 
«Право» освітня програма «Право» 

№з / 

п 

Назва модулів, розділів і тем 

навчальної дисципліни 

Кількість годин 

за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позаауд. 

заняття 

л
ек

ц
ії

й
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

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

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Адміністративне право і публічне адміністрування 

 Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

1. 

Поняття, предмет, метод, систе-

ма і принципи адміністративно-

го права. 

8 2 2 – 4 

2. 
Джерела адміністративного пра-

ва. 
8 2 2 – 4 

3. Адміністративно-правові норми. 8 2 2 – 4 

4. 
Адміністративно-правові відно-

сини. 
6 – – – 6 

 Загалом: 30 6 6 – 18 

Модуль 2. Суб’єкти адміністративного права  

 
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. 

Громадяни як суб’єкти адміністративного права 

5. 

Громадяни та інші фізичні особи 

як суб’єкти адміністративного 

права. 

6 2 2 – 2 

6. 
Громадські об’єднання та 

політичні партії. 6 – 2 – 4 

7. Органи виконавчої влади. 6 2 2 – 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

  8. 
Органи місцевого 

самоврядування.  
6 2 – – 4 

 
Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні суб’єкти 

адміністративного права  

9. 

Підприємства, установи та інші 

юридичні особи публічного пра-

ва, які не мають статусу органа 

публічної влади, як суб’єкти 

адміністративного права.  

7 – 2 – 5 

 
Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в  

органах місцевого самоврядування  

10. 

Державна служба. Державні слу-

жбовці як суб’єкти адміністрати-

вного права.  

8 4 2 - 2 

11. 
Служба в органах місцевого 

самоврядування. 
6 2 2  2 

 Загалом: 45 12 12 – 21 

Модуль 3. Форми і методи публічного адміністрування. 

Адміністративна відповідальність 

 Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 

12. 

Правові акти як форма публічного 

адміністрування. Адміністратив-

ний договір.  

14(8) 4 2 – 8(2) 

13. Адміністративний розсуд.  8(4) 2 – – 6(2) 

14. Електронне урядування.  10(6) 2 2 – 6(2) 

15. 
Адміністративні процедури у 

сфері публічного адміністрування 
10(6) 2 2 – 6(2) 

16. Адміністративні послуги 10(6) 2 2  6(2) 

 
Розділ 6. Адміністративний примус.  

Адміністративна відповідальність  

17. Адміністративний примус 10(6) 2 2  6(2) 

18. 
Адміністративна відповідаль-

ність 
13(9) 2 2 – 9(5) 

 Загалом: 75(45*) 16 12 – 47(17*) 
       

 Разом з навчальної дисципліни 150(120*) 34 30 – 86(56*) 
* позааудиторні заняття для студентів денної форми навчання 2020 
року набору 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» з розподілом навчального часу за видами 
занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 м6 
«Право» освітня програма «Право» 

№з / 

п 

Назва модулів, розділів і тем 

навчальної дисципліни 

Кількість годин 

за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позаауд. 

заняття 

л
ек

ц
ії

й
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

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

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Адміністративне право і публічне адміністрування 

 Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

1. 

Поняття, предмет, метод, система 

і принципи адміністративного 

права. 

8 2 – – 6 

2. 
Джерела адміністративного пра-

ва. 
8 – – – 8 

3. Адміністративно-правові норми. 8 – – – 8 

4. 
Адміністративно-правові відно-

сини. 
6 – – – 6 

 Загалом: 30 2 – – 28 

Модуль 2. Суб’єкти адміністративного права  

 
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. 

Громадяни як суб’єкти адміністративного права 

5. 

Громадяни та інші фізичні особи 

як суб’єкти адміністративного 

права. 

6 2 – – 6 

6. 
Громадські об’єднання та 

політичні партії. 6 – – – 6 

7. Органи виконавчої влади. 6 – 2 – 6 

  8. 
Органи місцевого 

самоврядування.  
4 – – – 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні суб’єкти 

адміністративного права  

9. 

Підприємства, установи та інші 

юридичні особи публічного пра-

ва, які не мають статусу органа 

публічної влади, як суб’єкти ад-

міністративного права.  

7 – – – 7 

 
Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в  

органах місцевого самоврядування  

10. 

Державна служба. Державні служ-

бовці як суб’єкти адміністративно-

го права.  

6 – – - 6 

11. 
Служба в органах місцевого 

самоврядування. 
6 – –  6 

 Загалом: 45 2 2 – 41 

Модуль 3. Форми і методи публічного адміністрування. 

Адміністративна відповідальність 

 Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 

12. 

Правові акти як форма публічного 

адміністрування. Адміністратив-

ний договір.  

12(6)  – –(2*) – 12(6 ) 

13. Адміністративний розсуд.  10(6) – – – 10(6) 

)14. Електронне урядування.  10(6) – – – 10(6 ) 

15. 
Адміністративні процедури у сфері 

публічного адміністрування 
10(6) – – – 10(6) 

16. Адміністративні послуги 10(6) – –  10(6 ) 

 
Розділ 6. Адміністративний примус.  

Адміністративна відповідальність  

17. Адміністративний примус 10(6) – –  10(6 ) 

18. Адміністративна відповідальність 13(5) – 2 – 11(5) 

 Загалом: 
75 

(45*) 
– 

2 

(4*) 
– 

73 

(41*) 
       

 Разом з навчальної дисципліни 
150 

(110) 
4 4(6*) – 

142  

(110*) 
 

* Практичні та позааудиторні заняття для студентів заочної форми 
навчання 2020 року набору. 
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Адміністративне право» для 
студентів денної форми навчання спеціальності 081мб «Право» освітня програма «Право» 
 

Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 

Модуль 1. Адміністративне право та публічне адміністрування 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

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

Лекційне заняття 1 (*Лекційне 
заняття 1). 
1. Поняття, предмет і метод адміні-

стративного права. 
2. Принципи адміністративного 

права. 
3. Система адміністративного пра-

ва. 

Семінарське заняття 1. 
1. Поняття, предмет і метод 
адміністративного права. Співвід-
ношення адміністративного права з 
іншими галузями права. 
2. Принципи адміністратив-
ного права. Принцип верховенства 
права та його елементи. 
3.  Система адміністративно-
го права. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та дода-
тковою навчально-
методичною літерату-
рою

2
 до теми та підготуа-

3, 4, 46-52, 54,  
65, 68, 71-73, 
81, 91. 

                                                           
1
 Для студентів заочної форми навчання. 

 
2 Тут і далі йдеться про перелік джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури, що розміщується в заключ-

ний темі кожного розділу  навчально-методичного посібника для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне 

право» для студентів спеціальності 081 мб «Право» освітня програма «Право». 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
ти опорний конспект пи-
тань для обговорення на 
семінарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання

3
. 

Тема 2. Джерела адміністративного права 
Лекційне заняття 2.  
1. .Поняття, система та види джерел 

адміністративного права.  
2.  Національні джерела адміністра-

тивного права. Конституція 
України як акт найвищої юриди-
чної сили і джерело адміністра-
тивного права.  

3. Міжнародні джерела адміністра-
тивного права. Акти «м’якого 
права».  

4. Рішення органів судової влади у 

Семінарське заняття 2. 
1. Поняття, система та види дже-

рел адміністративного права.  
2. Конституція України як акт 

найвищої юридичної сили і дже-
рело адміністративного права.  

3. Міжнародно-правові акти у 
системі джерел адміністратив-
ного права. 

4. Правові акти Європейського 
Союзу як джерело адміністрати-
вного права. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 

1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 

2. Ознайомитися з дже-
релами, основною та до-
датковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 

1-45, 49-51, 54,  
65, 68, 71-73, 
81, 83. 

                                                           
3
 Тут і далі йдеться про навчальні завдання, що розміщується в кожній темі  навчально-методичного посібника для самостій-

ного вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 081 мб «Право» освітня програма 

«Право» 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
системі джерел адміністративно-
го права. 

5. Неформалізовані джерела адміні-
стративного права. 

5. Закони України та інші кодифі-
ковані акти як джерела адмініст-
ративного права. 

6. Підзаконні нормативно-правові 
акти як джерела адміністратив-
ного права. 

7. Рішення органів судової влади у 
системі джерел адміністратив-
ного права. 

для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання: 

 

Тема 3-4. Адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові відносини 
Лекційне заняття 3. 
1. Адміністративно-правові норми, 

їх особливості, класифікація та 
способи реалізації. 

2. Адміністративно-правові відно-
сини, їх особливості, структура 
та класифікація. 

Семінарське заняття 3. 
1. Поняття, структура, види та 

реалізація адміністративно-
правових норм. 

2. Адміністративно-правові відноси-
ни, їх особливості та види. 
Суб’єкти та об’єкти адміністрати-
вно-правових відносин. 

3. Підстави виникнення, зміни та 
припинення адміністративно-
правових відносин. 

 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 

46-52, 54,  65, 
68, 71-73, 81, 
83, 84, 106. 



 

26 

 

26 

 

Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

Модуль 2. Суб’єкти адміністративного права  

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як суб’єкти адміністративного права  

Тема 5. Громадяни та інші фізичні особи як суб’єкти адміністративного права 
Лекційне заняття 4 (*Лекційне 
заняття 2). 
1. Поняття та система суб’єктів 

адміністративного права. Правоз-
датність та дієздатність суб’єктів 
адміністративного права. 

2. Громадяни як суб’єкти адмініст-
ративного права та їх адміністра-
тивно-правовий статус. 

3. Іноземці, особи без громадянства 
як суб’єкти адміністративного 
права.. 

Семінарське заняття 4.  
1. Громадяни як суб’єкти адмі-
ністративного права та їх адміністра-
тивно-правовий статус.  
2. Права та обов’язки громадян 
у сфері публічного управління. Пра-
во громадян на звернення. 
3. Іноземці, особи без грома-
дянства та їх адміністративно-
правовий статус. 
4. Адміністративно-павовий 
статус біженців та осіб, які пот-
ребують додаткового або тимча-
сового захисту. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

1-3, 10, 14, 18, 
20, 22, 35, 39, 
40, 45-53, 98.. 

Тема 6. Громадські об’єднання та політичні партії 
 Семінарське заняття 5. Завдання для самоконт- 3, 4, 13, 19, 29, 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
1. Поняття і види громадських 

об’єднань. 
2. Принципи та умови створення і 

діяльності громадських 
об’єднань. Припинення діяльно-
сті громадських об’єднань. 

3. Відповідальність за порушення 
законодавства про громадські 
об’єднання. 

4. Політичні партії, порядок їх 
реєстрації. 

5. Адміністративно-правовий ста-
тус політичної партії. 

ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
1. 3. Виконати навчальні 
завдання. 

34, 37, 46-53, 
111.. 

Тема 7-8. Органи виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування 
Лекційне заняття 5. 
1. Поняття, система органів вико-

навчої влади та їх види. 
2. Кабінет Міністрів України як 

вищий орган у системі органів 
виконавчої влади. 

3. Центральні органи виконавчої 
влади та їх види. 

Семінарське заняття 6 (Практи-
чне заняття 1). 

1. Поняття, система органів вико-
навчої влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як 
вищий орган у системі органів 
виконавчої влади. 

3. Центральні органи виконавчої 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-

3, 11, 12, 26, 
27, 28, 30, 31, 
42,44, 45, 46-
53, 98. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
4. Місцеві органи виконавчої влади. 

Відносини місцевих органів ви-
конавчої влади з органами місце-
вого самоврядування. 

5. Органи місцевого самоврядуван-
ня та їх адміністративно-правовий 
статус. 

влади та їх види. 
4. Місцеві органи виконавчої вла-

ди. Відносини місцевих органів 
виконавчої влади з органами мі-
сцевого самоврядування.  

5. Військово-цивільні адміністра-
ції. Підстави формування, функ-
ції та повноваження військово-
цивільних адміністрацій. 

6. Місцеве самоврядування: понят-
тя, принципи, система органів. 

ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання.. 

Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні суб’єкти адміністративного права  
Тема 9. Підприємства, установи та інші юридичні особи публічного права, які не мають статусу органа 

публічної влади, як суб’єкти адміністративного права  
 Семінарське заняття 7. 

1. Поняття, види та правові засади 
діяльності підприємств, установ, 
фондів публічного права. 

2. Порядок створення і припинен-
ня діяльності підприємств. 
Суб’єкти управління підприємс-
твами. 

3. Керівник підприємства та його 
адміністративно-правовий ста-

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 

 3, 46-53, 80, 
85, 95, 98. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
тус. 

4. Суб’єкти (утворення), які не 
мають ознак юридичної особи 
та їх адміністративно-правовий 
статус. 

до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування  
Тема 10. Державна служба. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права  

Лекційне заняття 6. 
1. Поняття, сутнісні ознаки публіч-

ної служби та її види. 
2. Поняття, ознаки державної служ-

би, її принципи та завдання. 
3. Посада державної служби. Кла-

сифікація посад державної служ-
би. 

4. Проходження державної служби. 

Семінарське заняття 8.  
1. Поняття, ознаки державної слу-

жби та її завдання. 
2. Принципи державної служби. 
3. Посада державної служби. Кла-

сифікація посад державної слу-
жби. 

4. Права та обов’язки державних 
службовців. 

5. Проходження державної служ-
би. 

6. Відповідальність державних 
службовців. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

3, 5, 11, 14, 17-
19, 21, 23, 25, 
28, 32, 33, 42-
43, 44, 46, 49, 
53, 70. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
Тема 11. Служба в органах місцевого самоврядування  

Лекційне заняття 7. 
1. Поняття, особливості служби в 

органах місцевого самоврядуван-
ня та її основні принципи. 

2. Посади в органах місцевого само-
врядування. Класифікація катего-
рій посад в органах місцевого са-
моврядування. 

3. Проходження служби в органах 
місцевого самоврядування. 

Семінарське заняття 9. 
1. Поняття служби в органах міс-

цевого самоврядування та її ос-
новні принципи. 

2. Посади в органах місцевого 
самоврядування. Класифікація 
категорій посад в органах міс-
цевого самоврядування. Ранги 
посадових осіб органів місцево-
го самоврядування. 

3. Посадові особи органів місцево-
го самоврядування та їх адміні-
стративно-правовий статус 

4. Проходження служби в органах 
місцевого самоврядування. 
Прийняття на службу в органи 
місцевого самоврядування. Під-
стави припинення служби в ор-
ганах місцевого самоврядуван-
ня. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання.. 

3, 14, 21, 23, 
25, 27, 30, 31, 
41, 46-53, 75. 

Модуль 3. Форми і методи публічного адміністрування. Адміністративна відповідальність 

Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 

Тема 12. Правові акти як форма публічного адміністрування. Адміністративний договір 

Лекційне заняття 8.  
1. Поняття та види інструментів 

публічного адміністрування. 
2. Нормативні акти публічної адмі-

ністрації та їх класифікація. 
3. Адміністративні акти публічної 

адміністрації та їх класифікація. 

Семінарське заняття 10 
(**Практичне заняття). 
1. Нормативні акти публічної 

адміністрації, їх ознаки та види. 
Вимоги до нормативних актів та 
наслідки недотримання таких ви-
мог.  

2. Адміністративні акти пуб-
лічної адміністрації, їх ознаки та 
види.  

3. Порядок (процедура) ви-
дання адміністративних актів. 
Чинність адміністративного акта. 
Припинення дії акта. Нікчемний 
адміністративного адміністратив-
ний акт. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 

3. Виконати навчальні 
завдання. 

3, 17, 19, 46, 
49-53, 60. 

Тема 13. Адміністративний розсуд  
Лекційне заняття 9.  

1. Поняття та ознаки адмініс-
тративного розсуду в діяльності 
публічної адміністрації. 

2.  Дискреційні повноважен-

 Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-

3, 17, 19, 25, 
43, 60. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
ня. 

3.  Вимоги до застосування 
розсуду в діяльності публічної ад-
міністрації. 

ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

Тема 14. Електронне урядування 
Лекційне заняття 10. 
1. Поняття та значення електронно-

го урядування. 
2. Моделі та етапи розвитку елект-

ронного урядування в різних кра-
їнах. 

3. 3. Розвиток електронного уряду-
вання в Україні. 

Семінарське заняття 11. 
1. Поняття та значення електрон-

ного урядування. 
2. Моделі та етапи розвитку елект-

ронного урядування в різних кра-
їнах. 

3. Розвиток електронного уряду-
вання в Україні. 

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 

3, 15, 17-19, 23, 
25, 41, 61, 62,  
67, 79. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

Тема 15. Адміністративна процедура 

Лекційне заняття 11. 
1. Поняття, ознаки адміністративної 

процедури та її види.  
2. Принципи адміністративної про-

цедури. 
3. Учасники адміністративної про-

цедури. 
4. 4. Стадії адміністративної проце-

дури.  

Семінарське заняття 12. 
1. Поняття, ознаки адміністратив-

ної процедури та її види.  
2. Принципи адміністративної 

процедури. 
3. Учасники адміністративної 

процедури. 
4.  Стадії адміністративної проце-

дури.  

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 
 

3, 7, 8, 16, 18, 
19, 25, 39, 61, 
62. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 

Тема 16. Адміністративна послуга 

Лекційне заняття 12. 
1. Поняття, ознаки адміністративної 
процедури та її види.  
2. Принципи адміністративної про-
цедури. 
3. Учасники адміністративної про-
цедури. 
4. Стадії адміністративної процеду-
ри.  

Семінарське заняття 13. 
1. Поняття, ознаки адміністратив-
ної процедури та її види.  
2. Принципи адміністративної 
процедури. 
3. Учасники адміністративної про-
цедури. 
4. Стадії адміністративної проце-
дури.  

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

3, 7, 8, 19, 23, 
25, 39, 61, 62. 

Розділ 6. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність  

Тема 17. Адміністративний примус 
Лекційне заняття 13. 
1. Поняття, ознаки та види заходів 
адміністративного примусу.  
2. Заходи адміністративного запобі-

Семінарське заняття 14.  
1. Поняття, ознаки та види заходів 
адміністративного примусу.  
2. Заходи адміністративного запо-

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 

1-3, 5, 6, 46-58, 
60, 78, 86-88, 
100. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
гання. 
3. Заходи адміністративного припи-
нення.  

бігання. 
3. Заходи адміністративного при-
пинення.  

підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 
опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

Тема 18. Адміністративна відповідальність 
Лекційне заняття 14. 
1. Поняття, сутність та ознаки адмі-

ністративної відповідальності. 
Принципи адміністративної від-
повідальності. 

2. Адміністративне правопорушення 
(проступок) і його склад. 

3. Адміністративні стягнення та 
загальні правила їх застосування. 

Семінарське заняття 15 (Прак-
тичне заняття 2). 
1. Поняття, особливості ад-

міністративної відповідальності 
та її підстави. Відмежування ад-
міністративної відповідальності 
від інших видів юридичної відпо-
відальності. 

2.  Принципи адміністратив-
ної відповідальності. 

3. Адміністративне правопо-

Завдання для самоконт-
ролю знань 
1. Скласти термінологіч-
ний словник до теми і 
підготуватися до понятій-
ного диктанту. 
2. Ознайомитися з джере-
лами, основною та додат-
ковою навчально-
методичною літературою 
до теми та підготувати 

1-3, 5, 6, 46-58, 
60, 86-88, 100. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного за-
няття) 

Назва теми та питання семінар-
ського заняття (практичного 

заняття
1
)  

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 3 4 5 
рушення (проступок) і його склад. 

4. Система та види адмініст-
ративних стягнень. 

5. Загальні правила і строки 
притягнення до адміністративної 
відповідальності. 

опорний конспект питань 
для обговорення на семі-
нарському занятті. 
3. Виконати навчальні 
завдання. 

* Лекційні та семінарські заняття для студентів заочної форми навчання спеціальності 081мб «Право» осві-
тня програма «Право». 
** Семінарські заняття для студентів заочної форми навчання набору спеціальності 081мб «Право» освітня 
програма «Право» 2020 року набору. 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти спеціальності 

081 мб «Право» освітня програма «Право» за результатами вивчення 
навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

 

Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 

Модуль 1. Адміністративне право і публічне адміністрування 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

Тема 1. Поняття, пре-
дмет, метод, система і 
принципи адміністра-
тивного права. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 2. Джерела ад-
міністративного пра-
ва. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 3. Адміністрати-
вно-правові норми. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 4. Адміністрати-
вно-правові відноси-
ни. 

1. Тестування 0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Поточна модульна робота 1 5 
Модуль 2. Суб’єкти адміністративного права  

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. 
Громадяни як суб’єкти адміністративного права  
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Тема 1. Громадяни та 
інші фізичні особи як 
суб’єкти адміністра-
тивного права.  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 6. Громадські 
об’єднання та 
політичні партії. 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 7. Органи вико-
навчої влади. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 8. Органи місце-
вого самоврядування. 

1. Тестування 0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні суб’єкти ад-
міністративного права  

Тема 9. Підприємства, 
установи та інші юри-
дичні особи публічно-
го права, які не мають 
статусу органа публі-
чної влади, як 
суб’єкти адміністра-
тивного права. . 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в  
органах місцевого самоврядування  

Тема 10. Державна 1. Відвідування лекції - 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
служба. Державні слу-
жбовці як суб’єкти 
адміністративного пра-
ва. 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 11. Служба в 
органах місцевого 
самоврядування. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Поточна модульна робота 2 10 

Модуль 3. Форми і методи публічного адміністрування. 
Адміністративна відповідальність  

Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 
Тема 12. Правові акти 
як форма публічного 
адміністрування. Адмі-
ністративний договір.  

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 13. Адміністра-
тивний розсуд. 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 14. Електронне 
урядування. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Тема 15. Адміністра-
тивна процедура. 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 16. Адміністра-
тивна послуга. 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Розділ 6. Адміністративний примус.  
Адміністративна відповідальність  

Тема 17.  
Адміністративний 
примус. 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 18. Адміністра-
тивна 
відповідальність. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Поточна модульна робота 3 12 

Екзамен 40 

Разом за семестр  100 
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Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-

кового контролю з навчальної дисципліни  
«Адміністративне право» 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» 
 

Форма  
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 5. Створення і демонстрація презентації для 
супроводу доповіді з питань для обгово-
рення на семінарському занятті. 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Адміністративне право» 
1. Адміністративне право : завдання для аудиторного тестування 

студентів заочної форми навчання / Г. В. Лаврик [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Адміністративне право: Дистанційний курс з дисципліни для сту-
дентів спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації: 

Нормативно-правові акти: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 

року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103 [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року зі змінами та доповненнями, внесе-

ними згідно з протоколами № 11 і № 14 до Конвенції [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

3. Конституція України: Закон України від 28 червня 

1996 року № 245к/96-ВР із змінами, внесеними згідно Закону України 

№ 1401-VIII від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. – 2016. – № 28. – Ст. 532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини щодо відповідності Конституції України (конституцій-

ності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України “Про свобо-

ду совісті та релігійні організації” (справа про завчасне сповіщення 

про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній 

та процесій) від 08.09.2016 р. № 6-рп/2016 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-

16/card6#Public 

5. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон 

України від 6 липня 2005 року № 2747 – ІV // Офіційний вісник Укра-

їни. – 2005. – № 32  – Ст. 1918 [Електронний ресурс]. – Режим досту-

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

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 7 грудня 1984 року № 8073-Х, редакція від 14 січня 2020 року // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: 

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

7. 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. 

8. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13- 14, № 15-16, № 17. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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– Ст.112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page10 

9. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вере-

сня 2012 року. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3067 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

10. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіцій-

ний вісник України.  - 2011.  - № 59. – Ст. 2347. 

11. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України 

від 3.лютого 2015 року № 141-VIII // Голос України. – 2015. – 

27 лютого. 

12. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: За-

кон України від 10 лютого 1998 року  № 3671-VI // Відомості Верхов-

ної Ради України. – 2012. – № 16. – Ст. 146. – 702 с [Електроний ре-

сурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр 

13. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 бере-

зня 2012 року // Відомості Верховної Ради України.  – 2013. – № 1.  - 

Ст. 1. 

14. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 

2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001.  – № 13.  – Ст. 

65. 

15. Про державні цільові програми: Закон України від 18 

березня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 14 – 

Ст. 956. – C. 13. 

16. Про державний кордон України: Закон України від від 

4 листопада 1991 року № 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 

17. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

18. Про Єдиний державний демографічний реєстр та доку-

менти, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України. 2013. – № 51.  –  Ст. 716. 

19. Про доступ до публічної інформації6: Закон України 

від 13 січня 2011 року № 2939-V // Офіційний вісник України. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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2011. – № 10. – Ст. 446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

20. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-

них осіб: Закон України від від 20 жовтня 2014  року № 1706-VII // 

Офіційний вісник України. – 2014. – № 94. – Ст. 2709 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/page 

21. Про забезпечення функціонування української мови як 

державної: Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIІІ// Офі-

ційний вісник України. – 2019. – № 41. – Ст. 1422 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: 9zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-1  

22. Про закордонних українців: Закон України від 4 берез-

ня 2004 року № 1582-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – 

№ 13. – Ст. 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

23. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 

2014 року № 1700-VII  // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – 

Ст. 2474.  

24. Про затвердження Конституції Автономної Республіки 

Крим. Закон України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.  

25. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 

1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 

256. 

26. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 

27.лютого 2014 року № 794-VII // Офіційний вісник України.  - 2014.  - 

№ 20.  – Ст.619.  -  С. 23. 

27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України 

від 21 травня 1997 року //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – 

№ 24. – Ст.170.  

28. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 

9 квітня 1999 року //Відомості Верховної Ради України. – 1999.  – № 

20-21. – Ст.190. 

29. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон 

України від 1 грудня 1998 року, редакція від 2 грудня 2010 ро-

ку № 2749-VI1 // Офіційний вісник України.  – 1998.  – № 51.  – Ст. 

1870.  

30. Про органи самоорганізації населення: Закон України 

від 11 липня 2001 року № 2625-14 // Офіційний вісник України.  - 

2001.  - № 32.  - С. 1449. 
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31. 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.  

32. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 

2014 року № 1682-VII (в редакції від 26 квітня 2015 року) // Офіційний 

вісник України. – 2014. – № 82. – Ст.2317. 

33. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 

року № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran2#n2 

34. Про політичні партії в Україні: Закон України від 

5 квітня 2001 року № 2365-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - 

№ 17. – Ст.728. 

35. Про правовий статус іноземців та осіб без  громадянст-

ва: 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 

36. Про Представництво Президента України в Автоном-

ній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 року № 1524-

ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. – №14.  – Ст. 552. [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1524-14 

37. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: 

Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради 

України.  – 1999.  – № 45.  – Ст. 397. 

38.  Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим: За-

кон України від 16 червня 2011 року № 3530–VI // Офіційний вісник 

України. – 2014. – № 53. – Ст. 2090 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3530-17/card6#Public 

39. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 

4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року 

№ 475797-ВР (в редакції від 13 березня 2006 року) // Офіційний вісник 

України. – 1997. – № 29. – С. 11 [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр 

40. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон 

України від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. 
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