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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 3 

Галузь знань 

07  «Управління та 

адміністрування» 

 

Нормативна 

 

Спеціальність підготовки  

073 «Менеджмент» 

Змістових 

модулів – 2 

ОПП «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

2-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання – 

контрольна 

робота для 

заочників 

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

4-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 

1,7 

самостійної 

роботи студента 

– 3,3 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

14 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

 КР 

Вид контролю: залік 

 

 

 



 

 

  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 8/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Право (Адміністративне право)» має за основну 

мету дати студентам під час її вивчення необхідні знання про управлінську 

діяльність держави Україна, механізм правового регулювання суспільних 

відносин у цій галузі. Значимість державного управління зумовлює роль 

зазначеної юридичної дисципліни у підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів для роботи у державній службі. 

 Управлінські суспільні відносини, які регулюються адміністративним 

правом, дуже різноманітні, охоплюють широкі сфери та галузі 

господарського, соціально-політичного будівництва в загальнодержавному та 

місцевому масштабах. Тому знання, уміння та навички, які формуються у 

студентів у процесі вивчення даної навчальної дисципліни, практично 

необхідні майбутнім юристам. 

 Практичні заняття є формою контролю за самостійною роботою 

студентів над навчальним матеріалом, якістю його засвоєння. Під час 

проведення практичних занять повторюються теоретичні питання, 

обговорюються варіанти рішень практичних завдань, за результатами яких 

складаються окремі службові документи, готуються макети справ про 

адміністративні правопорушення, вирішення тестових завдань та ін. 

 Основною метою практичних занять є формування  умінь і навичок, які 

є обов’язковою складовою високої професійної майстерності. Готуючись до 

заняття, необхідно вивчити конспекти лекцій по темі, відповідні розділи 

підручника й іншу рекомендовану літературу. Особливу увагу слід звернути 

на засвоєння фактичних обставин, які містяться у завданні та відповідних 

норм законодавства. 

 Основною формою вивчення навчальної дисципліни є самостійна 

праця студентів. Самостійна робота студентів має за мету більш глибоко та 

всебічно оволодіти навчальним матеріалом з тих чи інших питань теми, 

розвивати в них творчу самостійність у роботі з текстом лекції, підручником, 



 

 

  

рекомендованою додатковою літературою та нормативними джерелами, 

уміння узагальнювати практичні результати, готувати довідки доповіді, 

реферати й ін. Під час самостійної підготовки до занять студенти повинні 

ознайомитись із запропонованою літературою та нормативними джерелами. 

 Наявність конспектів лекцій і нормативних джерел поряд з іншими 

показниками враховуються викладачем при оцінюванні знань слухачів. 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Державне управління як соціальне явище. 

Сутність, основні риси та структура державного управління. Поняття й 

особливості органу виконавчої влади. Система та види органів виконавчої 

влади. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади. 

Тема 2. Адміністративне право як галузь національного права. 

Характеристика Загальної частини адміністративного права. 

Характеристика Особливої частини адміністративного права. 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями національного 

права.  

Тема 3. Адміністративно-правові норми.  

Адміністративно-правові норми: поняття, характерні риси, класифікація. 

Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі та за колом осіб.  

Тема 4. Адміністративно-правові відносини.  

Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм. 

Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх 

реалізації. Основні риси правозастосовчої діяльності. Категорія 

«адміністративно-правові відносини» у науці адміністративне право, поняття, 

зміст і види. Адміністративно-правові відносини й юридичні факти, їх 

класифікація. 

Тема 5. Суб’єкти адміністративного права.  

Система суб’єктів адміністративного права України: елементи та їх 

характеристика. Особливості адміністративно-правового статусу громадян 

України. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства. Особливості адміністративно-правового статусу біженців.  

Тема 6. Державні службовці.  

Організаційно-правові засади державної служби. Поняття посади та 

посадової особи, класифікація посад. Управління державною службою. 

Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика. 



 

 

  

Проходження державної служби: загальне поняття. Стадії проходження 

державної служби. Соціальне забезпечення державних службовців. 

Тема 7. Громадські об’єднання – суб’єкти адміністративного права. 

Які особливості правового регулювання діяльності громадських 

об'єднань в Україні. Охарактеризуйте обмеження на створення та діяльність 

громадських об’єднань. Що таке статут об'єднання і що він містить.  

Тема 8. Функції, форми та методи державного управління. 

Поняття та види форм державного управління. Сутність та особливості 

актів державного управління. Види актів державного управління. Вимоги, що 

висувають до актів державного управління.  

Змістовий модуль № 2  

Тема 9. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її 

законодавчі основи. 

Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна 

відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність посадових 

осіб.  

Тема 10. Адміністративне правопорушення, його склад. 

Поняття адміністративного правопорушення. Відмінність 

адміністративного правопорушення від злочину та дисциплінарного 

проступку. Поняття складу адміністративного правопорушення та його види. 

Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 

Тема 11. Система та види адміністративних стягнень. Правила та 

строки накладення адміністративних стягнень. 

Характеристика адміністративних стягнень. Основні та додаткові 

адміністративні стягнення: їх характеристика. Основні правила накладення 

адміністративних стягнень.  

Тема 12. Дисциплінарна відповідальність за адміністративним 

правом. 

Сутність дисциплінарної відповідальності. Підстави виникнення 

дисциплінарної відповідальності.  



 

 

  

Тема 13. Адміністративний процес. 

Дайте визначення адміністративного процесу. У чому полягає 

відмінність адміністративно-процесуальних норм від матеріальних норм 

адміністративного права Розкрийте зміст принципів адміністративного 

процесу Дайте визначення поняття стадії адміністративного процесу.  

Тема 14. Адміністративно-правові режими. 

Назвати форми парламентського контролю. Розкрити зміст судового 

контролю. Зміст адміністративного нагляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 
Тема 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

л п с. р л п с. р. 

Змістовий модуль 1 Державне управління й адміністративне право 

1 
Державне управління як соціальне 

явище 

1 1 4 1 – 6 

2 
Адміністративне право як галузь 

національного права 

1 1 4 – – 6 

3 Адміністративно-правові норми 1 – 4 1 – 6 

4 

Адміністративно - правові  

відносини 

1 1 4 – – 6 

5 
Суб’єкти адміністративного 

права 

1 1 6 – 1 6 

6 Державні службовці 1 2 4 1 – 5 

7 
Об’єднання громадян – суб’єкти 

адміністративного права 

1 1 4 – – 6 

8 
Функції, форми та методи 

державного управління 

1 2 4 – – 5 

Змістовий модуль 2 Відповідальність за адміністративним правом. 

Адміністративний процес 

9 Поняття та риси адміністративної 

відповідальності, її законодавчі 

основи 

1 2 4 1 – 6 

10 Адміністративне правопорушення, 

його склад 

1 1 4 – – 6 



 

 

  

11 Система та види адміністративних 

стягнень. Правила та строки 

накладення адміністративних 

стягнень 

1 2 4 1 – 6 

12 Дисциплінарна відповідальність за 

адміністративним правом 

1 – 4 – – 6 

13 Адміністративний процес 1 1 4 – – 6 

14 Адміністративно- правові режими 1 1 6 1 1 6 

Усього годин 14 16 60 6 2 82 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Державне управління як соціальне явище 1 1 

2 Адміністративне право як галузь національного 

права 

1 – 

3 Адміністративно-правові норми 1 1 

4 Адміністративно - правові  відносини 1 – 

5 Суб’єкти адміністративного права 1 – 

6 Державні службовці 1 1 

7 Об’єднання громадян – суб’єкти 

адміністративного права 

1 – 

8 Функції, форми та методи державного управління 1 – 

9 Поняття та риси адміністративної 

відповідальності, її законодавчі основи 

1 1 

10 Адміністративне правопорушення, його склад 1 – 

11 Система та види адміністративних стягнень. 1 1 



 

 

  

Правила та строки накладення адміністративних 

стягнень 

12 Дисциплінарна відповідальність за 

адміністративним правом 

1 – 

13 Адміністративний процес 1 – 

14 Адміністративно- правові режими 1 1 

 Усього : 14 6 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Державне управління як соціальне явище 4 6 

2 Адміністративне право як галузь національного 

права 

4 6 

3 Адміністративно-правові норми 4 6 

4 Адміністративно - правові  відносини 4 6 

5 Суб’єкти адміністративного права 6 6 

6 Державні службовці 4 5 

7 Об’єднання громадян – суб’єкти 

адміністративного права 

4 6 

8 Функції, форми та методи державного управління 4 5 

9 Поняття та риси адміністративної 

відповідальності, її законодавчі основи 

4 6 

10 Адміністративне правопорушення, його склад 4 6 

11 Система та види адміністративних стягнень. 

Правила та строки накладення адміністративних 

стягнень 

4 6 

12 Дисциплінарна відповідальність за 4 6 



 

 

  

адміністративним правом 

13 Адміністративний процес 4 6 

14 Адміністративно- правові режими 6 6 

 Усього : 60 82 

 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, 

робота з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 

балів, із яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

- 20 балів – за індивідуальну роботу;  

- 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) 

– опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 

контрольні роботи);  

- 20 балів – підсумковий модульний контроль;  

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис 

літератури. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними 



 

 

  

інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота 

оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму 

або письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже 

розглянуті  на практичних заняттях.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15-20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання.  

 

10. 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 не зараховано з 



 

 

  

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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