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ВСТУП 

 

«Право (адміністративне право)» є базовою навчальною дисципліною, 

яка обов'язково входить до плану та програми підготовки менеджерів. У її 

межах вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових 

інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин 

адміністративних зобов'язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної 

адміністрації. 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Право (адміністративне 

право)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра галузі знань 07 «Упрвління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент».  

Предметом вивчення дисципліни «Право (адміністративне право)»  є 

правові відносини у суспільстві. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Право (адміністративне 

право)» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими 

дисциплінами, такими як політологія, правознавство,  трудове право, 

господарське право тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальна частина  

2. Особлива частина  

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки 

фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової 

держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які 

регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами 

виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного управління 

економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним 

будівництвом у державі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 

студента знань про:  

– сутність адміністративного права, його зв'язок з державним 

управлінням; 

– чинне адміністративне законодавство; 

– функції та принципи державного управління; 

– систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її 

здійснюють; 

– форми та методи державного управління; 

– поняття та види адміністративного примусу й адміністративної 

відповідальності; 

– поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру; 



– способи забезпечення законності; 

– спеціальні адміністративно-правові режими; 

– особливості галузевого та міжгалузевого управління. 

Предметом вивчення дисципліни «Трудове право» )»  є правові 

відносини у суспільстві. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- розуміння основоположних відомостей з теорії держави і права, 

основи цивільного, трудового, сімейного, адміністративного та 

кримінального права; 

- володіння основними нормами адміністративного права: поняття, 

предмет, метод, принципи, джерела адміністратвного права; 

- вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст 

нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи 

нормативних актів у практичному житті;  

спеціальні: 

- вміти правильно користуватися юридичною термінологією; 

- вміти орієнтуватися в нормативноправових актах в галузі 

адміністративного права, застосовувати на практиці при розробці 

комплексного підходу до управління; 

- здатність застосовувати чинне адміністративне законодавство в 

управлінській діяльності; 

- готувати акти державного управління та приймати управлінські 

рішення, юрисдикційні та інші акти; 

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному 

управлінні, при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення. 

- вміти застосовувати набуті теоретичні знання у розв’язанні 

правових питань у практичній діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Загальна частина 

 

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі 

права України  

Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і 

розвитку адміністративного права. Предмет і система адміністративного 

права. Сутність та принципи державного управління. Поняття і предмет 

адміністративного права України. Метод адміністративно- правового 

регулювання суспільних відносин. Співвідношення адміністративного права 

із суміжними галузями  права. Система адміністративного права. Роль і 

значення адміністративного права у побудові правової держави. Поняття та 

основні функції державного управління. Концепція адміністративної 

реформи в Україні. 

 

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання 

Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. 

Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних 

норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного 

права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та 

адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-

правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин 

та їх класифікація. 

 

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права 

Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що 

впливають на коло суб'єктів адміністративного права. Адміністративна 

право- та дієздатність Адміністративно-правовий статус громадян України, 

іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-

правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості 

адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.  

Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій, 

об'єднань громадян, релігійних організацій. 

 

Тема 4. Державна служба та державні службовці 

Державна служба як правовий інститут адміністративного права. 

Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види 

державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на 

державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. 

Основні права і обов’язки державних службовців. Проходження державної 

служби. Відповідальність державних службовців. Управління державною 

службою. Основні напрямки реформування державної служби. 

 

 



Змістовий модуль ІІ. Особлива  частина 

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного 

управління 

Соціальне управління.  Поняття та сутність державного управління.  

Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного 

управління. 

 

Тема 6.  Форми державного управління 

Форми і методи державного управління. Поняття і види  форм 

державного управління, їх характеристика. Правові акти державного 

управління, їх класифікація та юридичне значення. Вимоги, які висуваються 

щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції 

адміністративного договору. Методи державного управління, їх 

класифікація.  

 

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління 

Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і 

непрямої дії. Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як 

метод державного управління. Поняття дозвільної системи. Поняття і стадії 

дозвільного провадження. 

 

Тема 8. Адміністративно-правові режими 

Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів.  

Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану.  

Режим надзвичайної екологічної ситуації. Режим державної таємниці.   

Режим охорони державного кордону України. 

 

Тема 9. Адміністративно-правовий примус 

Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення 

адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами 

адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи 

адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, 

заходи адміністративного стягнення. 

 

Тема 10.  Адміністративна відповідальність 

Адміністративна відповідальність як правовий інститут 

адміністративного права. Поняття і ознаки адміністративної 

відповідальності.  Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, 

ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування 

адміністративного проступку та злочину. Особливості адміністративної 

відповідальності колективних суб'єктів. Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх. Система адміністративних стягнень. Обставини, що 

виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення 

адміністративних стягнень. 

 



Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному  

Поняття і ознаки дисциплінарно-правового примусу в 

адміністративному праві. Поняття, особливості і підстави дисциплінарної 

відповідальності в адміністративному праві. Правове регулювання 

дисциплінарного провадження. Дисциплінарне провадження в 

адміністративному праві. 

 

Тема 12. Адміністративний процес 

Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального 

права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Суб’єкти 

адміністративно-процесуальної діяльності. Стадії адміністративного процесу.  

Поняття і види адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-

процесуальні відносини. 
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Інтернет-джерела  

1. Українсько-європейський консультаційний центр з питань 

законодавства (http://www.ueplac.kiev.ua) 

2. Інститут порівняльного права (http://www.comparativelaw.kiev.ua) 

3. Президент України (http://www.president.gov.ua) 

4. Верховна рада України (http://www.rada.gov.ua) 

5. Кабінет міністрів України (http://www.kmu.gov.ua) 

6. Украинское право. – Режим доступу: www.ukrpravo.com 

http://www.ueplac.kiev.ua/
http://www.comparativelaw.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrpravo.com/


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Право (адміністративне право)» є іспит. 

Екзаменаційний білет на письмовому іспиті з курсу «Право 

(адміністративне право)»  містить два теоретичних питання.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

семестрового екзамену дорівнює 100.  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну за системою ЕСТS є наступним : 

Система оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS 

 

За шкалою ЕСТS За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

А відмінно 90-100 

ВС добре 75-89 

DЕ задовільно 60-74 

FХ незадовільно 26-59 

F неприйнято 0-25 

 

Відповідь на екзамені оцінюється в залежності від формату 

екзаменаційного завдання у відповідності критеріям, представленим у 

таблиці. При цьому максимальна кількість балів за кожну правильну 

відповідь на теоретичне питання складає – 50 балів. 

Критерії оцінювання екзаменаційних відповідей 

(співвідношення національної та бальної системи оцінювання) 
 

Формат 

завдання в 

екзаменаційному 

білеті 

„відмінно» „добре» „задовільно» „незадовільно» 

90-100 балів 75-89 балів 60-74 балів 26-59 балів 

Тестові завдання 85-100% вірних 

відповідей 

55- 85 % вірних 

відповідей 

35-55 % вірних 

відповідей 

Менше 35  % 

вірних відповідей 
Теоретичне 

питання 
- глибокі, 

всебічні, 

систематичні 

знання з курсу; 

- знання основної 

і додаткової  

літератури, 

передбаченої 

програмою.  

- повне знання 

програмного 

матеріалу; 

- засвоєння 

основної 

літератури, 

передбаченої 

програмою. 

повні 

знання основного 

програмного 

матеріалу в обсязі, 

що необхідний 

для подальшого 

навчання і роботи. 

- незнання 

основного змісту 

курсу;  

- побудова 

відповіді на основі 

власних думок та 

життєвого досвіду. 

 



5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

  Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Право (адміністративне право)» забезпечується різноманітними 

індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

2) практичні: 

- ситуаційні завдання; 

- схематичні узагальнюючі завдання; 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 


