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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,75  

Галузь знань 

081 «Право» 
 Нормативна 

 Напрям підготовки  

6.030401 

«Правознавство» 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання к/р (зфн) 
                              

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

79год. 121 год. 

 

Вид контролю:  

іспит 

 

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне 

право» складена відповідно до освітньо-професійної програми за напрямом 

підготовки 6.030401  «Правознавство». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  регулювання правових 

відносин у сфері державного управління та процесуальні відносини, що 

виникають при розгляді адміністративних справ.  

  Міждисциплінарні зв’язки: з конституційним правом, цивільним 

правом, господарським правом, кримінальним правом, трудовим правом. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Державне управління та  адміністративне  право 

2. Відповідальність за адміністративним правом 

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. 

 



 

 

  

3. 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. 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1. Державне управління та  адміністративне  право 

Тема №1 Державне управління 

як соціальне явище 

9 2 2  5 6,5 1 0,5  5 

Тема №2 Адміністративне 

право як галузь національного 

права. 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №.3 Адміністративно-

правові норми. 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема № 4 Адміністративно-

правовові відносини. 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема № 5 Суб’єкти 

адміністративного права. 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №6 Державні службовці 9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №7 Об’єднання громадян 

– суб’єкти адміністративного 

права 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №8. Функції, форми та 

методи державного 

управління. 

11 2 2  7 7,5 0,5  7 

Разом за змістовим модулем 1  16 16  42  4,5 3,5  42 

Змістовий модуль 2. Відповідальність за адміністративним правом 

Тема №9. Поняття та риси 

адміністративної 

відповідальності, її 

законодавчі основи. 

9 2 2  5 6,5 1 0,5  5 

Тема №10.Адміністративне 

правопорушення, його склад 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №11.  Система та види 

адміністративних стягнень. 

Правила і строки накладення 

адміністративних стягнень 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №12 Дисциплінарна 

відповідальність за 

адміністративним правом 

9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 

Тема №13 Адміністративний 9 2 2  5 6 0,5 0,5  5 



 

 

  

процес. 

Тема №14 Адміністративно- 

правові режими 

12 2 2  8 8,5 0,5   8 

Разом за змістовим модулем 2  12 12  33  3,5 2,5  33 

ІНДЗ (к/р)  - - -   - - - 42 

Семестровий контроль (залік) 4 - - - 4 4 - - - 4 

Усього годин 135 28 28  79 135 8 6  121 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

 

 

 

                                                                                                              

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Державне управління як соціальне явище 2 0,5 

2 Адміністративне право як галузь національного права. 2 0,5 

3 Адміністративно-правові норми. 2 0,5 

4 Адміністративно- правовові відносини. 2 0,5 

5 Суб’єкти адміністративного права. 2 0,5 

6 Державні службовці 2 0,5 

7 Об’єднання громадян – суб’єкти адміністративного 

права 

2 0,5 

8 Функції, форми та методи державного управління. 2 

9 Поняття та риси адміністративної відповідальності, її 

законодавчі основи. 

2 0,5 

10 Адміністративне правопорушення, його склад 2 0,5 

11 Система та види адміністративних стягнень. Правила і 

строки накладення адміністративних стягнень 

2 0,5 

12 Дисциплінарна відповідальність за адміністративним 

правом 

2 0,5 

13 Адміністративний процес. 2 0,5 

14 Адміністративно- правові режими 2 

 Усього  28 6 



 

 

  

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Державне управління як соціальне явище 5 5 

2 Адміністративне право як галузь національного права. 5 5 

3 Адміністративно-правові норми. 5 5 

4 Адміністративно- правовові відносини. 5 5 

5 Суб’єкти адміністративного права. 5 5 

6 Державні службовці 5 5 

7 Об’єднання громадян – суб’єкти адміністративного 

права 

5 5 

8 Функції, форми та методи державного управління. 7 7 

9 Поняття та риси адміністративної відповідальності, її 

законодавчі основи. 

5 5 

10 Адміністративне правопорушення, його склад 5 5 

11 Система та види адміністративних стягнень. Правила і 

строки накладення адміністративних стягнень 

5 5 

12 Дисциплінарна відповідальність за адміністративним 

правом 

5 5 

13 Адміністративний процес. 5 5 

14 Адміністративно - правові режими 8 8 

 Усього забезпечення аудиторних занять 75 75 

 Забезпечення індивідуальних завдань ( к/р)  42 

 Забезпечення семестрового контролю 4 4 

 Усього  79 121 

 
9. Методи навчання 

 

Лекція, індивідуальні завдання, робота з нормативними джерелами. 

 

10. Методи контролю                                                                        
Опитування, контрольні роботи, презентація реферату. 

 

 



 

 

  

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Приклад для заліку 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль 

№ 2 

Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0

 

Т
1
1

 

Т
1
2

 

Т
1
3

 

Т
1
4

 

Лекції 5 балів – відвідування лекцій,  

5 балів – ведення конспекту 

- 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

презентація реферату - 10 - 50 

опитування 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

ін.види 

поточн. 

контр. 

20 (10 балів за кожен модуль) 

Усього               20 100 

 

Т1, Т2 ... Т14 – теми  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 



 

 

  

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Адміністративне право України: підруч. /В. М. Гаращук, В. В. Богуцький 

[та інш.]; за заг. ред.. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2012. –

656 с. 

2. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. / Ю. П.Битяка; Нац. 

Університет « Юрид. Акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 с. 

3. Адміністративне право України. Акад. курс: підруч. У 2т. / відп.ред. В. Б. 

Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2007. – Т. 1. Заг. частина. – 591 с.; 2009. – Т 2. 

Особ. Частина. – 600 с. 

4. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. / за заг. ред. Ю. 

П.Битяка, В. В.Зуй. – Х.: Одіссей, 2011. – 240 с. 

5. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність ( адміністративно- 

деліктне право) : навч. посіб./ В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с. 

6. Адміністративне право України. Загальна частина. Акад. курс. : підруч. / 

за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. 

7. Кузьменко О.В. адміністративний процес: підр. / О. В. Кузьменко, М. М. 

Тищенко.  – К. : Літера ЛТД, 2002. – 288 с. 

8. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : 

моног./ Ю. П. Битяк. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с. 

9. Харитонова О. І Адміністративно-правові відносини ( проблеми теорії) : 

моногр. / О. І. Харитонова. – О.: Юрид. л-ра, 2004. – 328 с. 

Нормативно-правові акти 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом 03.09.2012р 

2. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України 

від 22.09.2011р. // Офіц. Вісн. України. – 2011.- №83. – Ст. 3014 ( з наст. змінами 

та допов.) 

3. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 07.10.2010 р. // Відом. 

Верхов.Ради України. – 2011. - № 9. – Ст. 58 ( з наст. змінами та допов.) 

4. Про центральні органи виконавчої влади:  Закон України від 17.03.2011 р. 

// Там же. – 2011. 3 38. – Ст.385. 



 

 

  

5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. // 

Там же. – 1997. –ь№24. – Ст. 170 ( з наст. змінами та допов.) 

6. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. Відом. Вер. Ради 

України. – 1993. - № 52. – Ст. 490 ( з наст. змінами та допов.). 
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