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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є 

формування знань про правове регулювання державного управління, порядку 

розгляду адміністративних справ та основних умінь по застосуванню 

адміністративного законодавства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни « Адміністративне право» 

є: 

- навчити студентів аналізувати норми чинного законодавства, правильно 

застосовувати в практичній діяльності методи державного управління; 

- формувати уміння використовувати норми адміністративного права для 

забезпечення ефективного регулювання державно-управлінських функцій у 

ринковій економіці.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- загальні положення адміністративного права; 

- діюче законодавство; 

- функції та принципи державного управління; 

- систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; 

- поняття та види адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності; 

- поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру; 

- особливості галузевого та міжнародного державного управління. 

вміти : 

- застосовувати законодавчі акти на практиці; 

- давати правильну юридичну консультацію фактичним відносинам у сфері 

адміністративного права. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години/3,75 кредитів 

ECTS. 

 



 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Державне управління та  адміністративне  право 

 

Тема №1 Державне управління як соціальне явище 

Управління як соціальне явище. Мета та види управління. Поняття сутність 

і ознаки державного управління. Суб’єкти та об’єкти державного управління. 

Принципи державного управління, їх види. Сутність виконавчої влади. 

Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного 

права. 

Тема №2 Адміністративне право як галузь національного права 

Поняття, предмет і система адміністративного права. Історія розвитку 

адміністративного права. Принципи та джерела адміністративного права. 

Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права. 

Тема №.3 Адміністративно-правові норми 

Поняття адміністративно-правової норми. Особливості норм 

адміністративного права. Поняття, структура та види адміністративно-правових 

норм. Поняття джерела адміністративного права. Система та види джерел 

адміністративного права. Конституція як  основне джерело адміністративного 

права. 

Тема № 4 Адміністративно-правовові відносини 

Поняття адміністративно-правових відносин. Особливості адміністративно-

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

адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни або припинення 

адміністративно-правових відносин. 

Тема № 5 Суб’єкти адміністративного права 

Загальноюридична характеристика поняття « суб’єкт адміністративного 

права». Особливості адміністративної правосуб’єктності суб’єктів. 

Адміністративно -правовий статус фізичної особи. Особливості адміністративно- 

правового статусу іноземців. Центральні, місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. 



 

 

  

Тема №6 Державні службовці 

Державна служба: поняття, види і принципи. Право на державну службу. 

Правове регулювання державної служби. Основні напрями державної політики у 

сфері державної служби. 

Державні службовці: поняття і види. Посада та посадова особа: 

співвідношення понять. Основні права та обов’язки державних службовців. Етика 

поведінки державного службовця. 

 Тема №7 Об’єднання громадян – суб’єкти адміністративного права 

Поняття об’єднання громадян. Види об’єднань громадян. Порядок 

створення об’єднань громадян та припинення їх діяльності. Легалізація об’єднань 

громадян. Політичні партії, порядок їх реєстрації. Адміністративно-правовий 

статус громадських об’єднань. Адміністративно-правовий статус політичних 

партій. Правове положення релігійних організацій.      

Тема №8. Функції, форми та методи державного управління 

Поняття функцій державного управління. Види функцій державного 

управління.  

Поняття і види форм державного управління. Правові та неправові форми 

державного управління: поняття та юридичне значення.  

Поняття адміністративно-правових методів. Місце адміністративно-

правових методів у механізмі державного управління, їх співвідношення з 

формами та функціями державного управління.  

 

Змістовий модуль 2 Відповідальність за адміністративним правом. 

Адміністративний процес. 

 

Тема №9. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі 

основи 

Поняття та суть адміністративної відповідальності. Основні риси 

адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. 



 

 

  

Законодавство про адміністративні правопорушення, його особливості і 

місце у системі національного законодавства.  

Зміст та завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких 

передбачається адміністративна відповідальність. Чинність закону про 

відповідальність за адміністративні правопорушення. 

Тема №10.Адміністративне правопорушення, його склад 

Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки та відмінність від 

інших видів правопорушень. 

Склад  адміністративного правопорушення. Загальний, родовий та 

безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення. Об’єктивна сторона 

адміністративного правопорушення. Суб’єктивна сторона адміністративного 

правопорушення. Суб’єкт адміністративного правопорушення. Обставини, що 

виключають відповідальність за адміністративне правопорушення. Звільнення від 

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. 

Тема №11.  Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки 

накладення адміністративних стягнень 

Поняття і класифікація адміністративних стягнень.  Цілі та види 

адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень за 

адміністративні правопорушення. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність за адміністративні правопорушення. Обчислення строків та 

строки накладання адміністративних стягнень. 

Тема №12 Дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом 

Поняття, сутність та підстави дисциплінарної відповідальності за 

адміністративним правом. Співвідношення дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. 

 

 

 



 

 

  

Тема №13 Адміністративний процес 

Поняття адміністративного процесу, його зміст і риси. Принципи 

адміністративного процесу. Система суб’єктів адміністративного процесу. 

Структура адміністративного процесу: провадження, стадії, етапи, дії. 

Тема №14 Адміністративно-правові режими 

Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. Правовий 

режим надзвичайного стану: умови введення, перелік і межі надзвичайних 

заходів. Гарантії забезпечення законності в умовах надзвичайного стану. Режим 

зони надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим воєнного стану. Режим 

державної таємниці. Прикордонний режим. 
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