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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права та законодавства, а 

також практика реалізації відповідних норм різноманітними суб’єктами. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні адміністративно-правові категорії 

2. Складові предмету адміністративно-правового регулювання. Особлива частина 

адміністративного права. 

3. Спеціальна частина адміністративного права. Публічне адміністрування (управління) 

окремими сферами суспільних відносин. 

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є однією з провідних 

галузей українського публічного права, нормами якого регулюються суспільні відносини 

здебільшого управлінського характеру, що складаються переважно у сфері публічного 

адміністрування в процесі функціонування державної влади, а також управління на місцевому 

рівні (муніципального), під час здійснення внутрішньо-організаційної управлінської діяльності 

інших державних формувань, організації роботи публічних осіб; проходження публічної 

служби, притягнення до адміністративної відповідальності та надання адміністративних послуг. 

Адміністративне право є також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка 

передбачає вивчення значного комплексу теоретичних положень та правових інститутів, 

великого масиву нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові норми і 

визначають правовий статус різних суб’єктів управління, а також широкого діапазону 

суспільних відносин управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-

правового регулювання. 

Основними джерелами цієї галузі виступають Конституція України, Закони: «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,  «Про адміністративні 

послуги», «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» ряд інших 

законів (в тому числі кодифікованих) і підзаконних актів. 

Адміністративне право пов'язане з управлінською діяльністю, яка є предметом вивчення 

адміністративного права, публічно-правовими відносинами, тому норми, які регулюють 

адміністративне провадження у сфері управління, за зверненням громадян, про застосування 

заходів адміністративного примусу, про притягнення до адміністративної відповідальності та 

проваджень у сфері управління, звернення громадян, надання адміністративних послуг 

(реєстраційних, дозвільних), адміністративного судочинства, публічного контролю та інших 

адміністративно-правових інститутів, які в своїй сукупності утворюють окрему галузь права в 

правовій системі за принципами і умовами галузевого поділу на загальну, особливу та 

спеціальну частини.  

Даний навчальний курс має велике значення для підготовки фахівців юридичних 

спеціальностей, оскільки надає необхідні правові основи та навички аналізу та застосування 

нормативно-правових діяльності, без яких неможливе повноцінне засвоєння знань щодо 

механізму прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування.  

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни «Адміністративне право» є систематизоване вивчення 

порядку та особливостей здійснення правових засад суб’єктів публічно-управлінської діяльності 

в Україні, змін та проблемних питань розвитку адміністративно-правових відносин. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Адміністративне право» є набуття студентами 

знань та розуміння змісту норм адміністративного законодавства України, формування умінь та 

навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації 

адміністративної правосуб’єктності учасників публічних правовідносин, правильного застосування 

адміністративно-правових норм .  

3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

✓ зміст та особливості публічного управління й адміністрування; 

✓ порядок здійснення публічного управління, його функції, форми та методи 

управлінської діяльності; 



✓ особливості адміністративно-правового регулювання управлінських відносин; 

✓ систему та повноваження органів виконавчої влади та організацію, управління народним 

господарством, соціально-культурним й адміністративно-політичним будівництвом, а також 

міжгалузеве управління; 

✓ поняття, склад та види адміністративних проступків, адміністративно-деліктне 

провадження; 

✓ зміст, види та процедуру надання адміністративних послуг. 

вміти : 

✓ порівнювати і аналізувати норми адміністративного законодавства; 

✓ тлумачити і застосовувати чинне адміністративне законодавство; 

✓ узагальнювати правову практику та робити відповідні висновки; 

✓ на основі адміністративного законодавства вирішувати практичні завдання. 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні  20 

самостійна робота 100 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
7 081 Право 4 нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Основні адміністративно-правові категорії.  

Тема 1. Поняття та основні категорії адміністративного права 2 - 6 

Тема 2. Управлінська діяльність в системі адміністративно-

правового регулювання. 

Види, форми та методи публічного управління 

2 2 6 

Тема 3. Адміністративно-правові норми і відносини 2 2 6 
Тема 4. Суб’єкти адміністративного права 2 - 6 
Тема 5. Забезпечення законності та дотримання дисципліни в 

державному управлінні.  

Адміністративно-правові режими 

2 2 6 

Тема 6. Публічна служба в Україні.  2 2 6 

Модуль ІІ. Складові предмету адміністративно-правового регулювання. Спеціальна 

частина адміністративного права 

Тема 7. Адміністративна відповідальність та її місце серед 

інших видів юридичної відповідальності. Поняття та склад 

адміністративного проступку (правопорушення) 

2 - 6 

Тема 8. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Поняття, види та порядок накладення 

адміністративних стягнень 

2 2 6 

Тема 9. Поняття, види та процедура надання адміністративних 

послуг 

2 2 6 

Тема 10. Міжнародні стандарти надання адміністративних 

послуг та вдосконалення системи надання їх в Україні 

2 - 6 

Модуль ІІІ. Особлива частина адміністративного права. Публічне адміністрування 

(управління) окремими сферами суспільних відносин. 

Тема 11. Правові засади управління економікою та 

промисловістю 

2 - 8 

Тема 12. Управління будівництвом, житлово-комунальним 

господарством та комунікаціями 

2 2 8 



Тема 13. Управління використанням і охороною природних 

ресурсів 

2 2 8 

Тема 14. Управління фінансами 2 2 8 

Тема 15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та 

митною справою, закордонними справами 

2 2 8 

Всього 30 20 100 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів письмових 

робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні зайняття курсу.  

Пропуски семінарських  занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку.  
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