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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

Галузь знань
08 Право

(шифр і назва)
обов'язкова

Модулів – 3

Спеціальність 
081 Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 3-й 3-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання   не має 
                                  

Семестр

Загальна кількість 
годин - 90

5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

рівень:
перший (бакалаврський)

рівень вищої освіти

32 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.

Лабораторні
не

передбачено
не передбачено

Самостійна робота
42 год. 82  год.

Індивідуальні завдання: 
не передбачено

Вид контролю: 
екзамен

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -48/42
для заочної - форми навчання -8/82



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТА НАВЧАННЯ
Мета дисципліни: опанування  студентами знань  про  правове  забезпечення  реалізації  прав,
свобод  та  інтересів  громадян  у  відносинах  з  органами  державного  управління  (їх
представниками), порядок здійснення державного управління, його форми і методи, особливості
управлінського впливу в різних сферах суспільного життя.
Завдання дисципліни: 
є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, сутності
виконавчої влади, публічного управління, механізмів адміністративно – правового забезпечення
прав і свобод людини; управління галузями та функціями держави; забезпечення законності в
управлінській  діяльності.  Навчання  сприятиме  вільному  орієнтуванню  у  чинному
адміністративному законодавстві, системі та компетенції органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування,  принципах,  методах  і  формах  управління,  неухильному додержанню вимог
законності у практичній діяльності
Предмет: 
є  сукупність  правових  відносин,  що  складаються  у  сфері  публічного  (державного  і
громадського)  управління.  Провідна роль у цій системі належить державному управлінню, а
значить і державно – управлінським відношенням.
Місце дисципліни в навчальному процесі. 
Адміністративне  право  –  одна  з  провідних  галузей  у  правовій  системі  України,  в  якому
відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та  інші відносини, що існують у суспільстві.
Адміністративне  право  базується  на  положеннях  Конституції  України,  нормативних  актах
Президента,  Верховної  Ради  та  Уряду  України,  актах  органів  виконавчої  влади  і  місцевого
самоврядування,  референдумів,  інших  державних  структур.  Воно  тісно  пов’язане  із
теоретичними  положеннями  таких  суміжних  юридичних  наук,  як  теорія  держави  та  права,
конституційне  право,  цивільне  право,  кримінальний  процес,  кримінологія,  трудове  право  та
інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інструментом у регулюванні
діяльності структур виконавчої  влади,  місцевого самоврядування,  державних і  не державних
підприємств, установ, організацій.  Його вплив постійно відчувають на собі конкретні особи.
Норми  адміністративного  права  охороняють  відносини,  що  складаються  під  впливом
цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права.  
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
знати:
предмет, метод і систему адміністративного права, зв’язок цієї галузі права з іншими галузями
права;  основні  проблеми  науки  адміністративного  права;  поняття  та  особливості
адміністративно-правових норм і  відносин; суб’єктів адміністративного права та елементи їх
статусу; функції, форми і методи державного управління; поняття адміністративного примусу та
види його заходів; поняття та основні риси адміністративної відповідальності; поняття, сутність
та  підстави  дисциплінарної  відповідальності  за  адміністративним  правом;  поняття,  загальні
риси та  структуру адміністративного процесу;  сутність адміністративної  юстиції,  поняття та
завдання  адміністративного  судочинства  в  Україні;  способи  забезпечення  законності  і
дисципліни  в  державному  управлінні;  поняття  та  види  адміністративно-правових  режимів;
правові  засади  і  організацію управління  економікою,  соціально-культурним будівництвом та
адміністративно-політичною діяльністю; 
вміти:
використовувати  отримані  знання  в  практичній  діяльності;  вільно  орієнтуватися  в  системі
нормативно-  правових  актів,  які  регламентують  відносини  у  сфері  державного  управління;
аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрями здійснення
реформ  у  зазначеній  сфері;  користуватися  сучасною  науковою  і  спеціальною  літературою,
електронними юридичними базами даних, іншими інформаційними джерелами.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”

І МОДУЛЬ 

Вступ до адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права. Функції,

форми та методи державного управління

Змістовий модуль 1. Адміністративне право та державне управління 

Тема  1:  Предмет, метод і система адміністративного права 
   Адміністративне  право  як  галузь  права.  Предмет  адміністративного  права.  Зв’язки
адміністративного права з іншими галузями права. Метод адміністративного права. Принципи
адміністративного права, особливості їх класифікації. Система адміністративного права. Наука
адміністративного права. 

Тема 2. Адміністративно-правові норми
     Поняття  “адміністративно-правова  норма”.  Особливості  норм  адміністративного  права.
Структура  норм  адміністративного  права.  Види  адміністративно-правових  норм.  Реалізація
адміністративно-правових норм. Поняття “джерела адміністративного права”. Система та види
джерел  адміністративного  права.  Конституція  як  основне  джерело  адміністративного  права.
Систематизація адміністративного права.
Поняття  “адміністративно-правові  відносини”.  Особливості  адміністративно-правових
відносин.  Види  адміністративно-правових  відносин.  Суб’єкти  та  об’єкти  адміністративно-
правових  відносин.  Підстави  виникнення,  зміни  або  припинення  адміністративно-правових
відносин.

Змістовий модуль 2. Суб’єкти адміністративного права

Тема 3. Громадяни – суб’єкти адміністративного права.  Громадські об'єднання та
політичні партії як суб'єкти адміністративного права
     Поняття  та  складові  адміністративно-правового  статусу  громадянина.  Адміністративна
правоздатність  громадянина.  Адміністративна  дієздатність  громадянина.  Права  та  обов’язки
громадян  у  сфері  державного  управління.  Особливості  адміністративно-правового  статусу
іноземців та осіб без громадянства. 
Поняття  і  види  громадських  об’єднань.  Порядок  створення  громадських  об’єднань  та
припинення їх діяльності. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
Політичні партії, порядок їх реєстрації. Адміністративно-правовий статус політичних партій. 

Тема 4 Органи виконавчої  влади,  органи місцевого самоврядування як суб'єкти
адміністративного права. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права
      Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади. Місце органів виконавчої
влади  в  системі  державного  апарату.  Види  органів  виконавчої  влади.  Система  органів
виконавчої влади. 
Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади. 
Центральні  органи  виконавчої  влади,  їх  види.  Міністерства  в  системі  центральних  органів
виконавчої  влади.  Інші  центральні  органи  виконавчої  влади  в  організаційно-правовому
механізмі виконавчої влади. 
Система місцевих органів виконавчої влади. Правові засади організації та діяльності місцевих
органів  виконавчої  влади.  Основні  завдання  і  функції  місцевих  органів  виконавчої  влади.
Принципи  і  форми  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади.  Повноваження  місцевих



державних  адміністрацій.  Акти  місцевих  державних  адміністрацій.  Територіальні  органи
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
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. 
Проходження  служби  в  державних  органах  та  їх  апараті:  поняття  і  стадії.  Прийняття  на
державну службу. Обмеження, пов’язані з прийняттям та перебуванням на державній службі.
Патронатна служба. Випробування при прийнятті на державну службу. Декларування доходів
державних службовців.  Службова кар’єра.  Класифікації  посад  державних службовців.  Ранги
державних службовців. Стажування державних службовців. Навчання і підвищення кваліфікації
державних  службовців.  Відповідальність  державних  службовців.  Підстави  припинення
державної служби. 

Змістовий модуль 3. Функції, форми та методи державному управлінні  

Тема 5. Функції, форми та методи у державному управлінні  
     Поняття функцій державного управління. Види функцій державного управління. 
Поняття  і  види  форм  державного  управління.  Правові  та  не  правові  форми  державного
управління: поняття та юридичне значення. 
Правові  акти державного управління та їх  юридичне значення.  Вимоги до актів державного
управління та наслідки їх недотримання. Класифікація актів державного управління. Дія актів
державного управління.  Адміністративний договір як  форма державного управління:  ознаки,
суб’єктний склад, особливості правового регулювання та сфера застосування. 
Поняття  “адміністративно-правові  методи”  (методи  державного  управління).  Місце
адміністративно-правових  методів  у  механізмі  державного  управління,  їх  співвідношення  з
формами  та  функціями  державного  управління.  Загальні  ознаки  адміністративно-правових
методів. Класифікація методів державного управління. 

Тема 6. Адміністративний примус в державному управлінні 
     Сутність  та  види  державного  примусу.  Адміністративний  примус  як  вид  державного
примусу. Поняття та риси адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративного
примусу. Поняття, види та особливості застосування заходів адміністративного запобігання та
адміністративного  припинення.  Органи,  уповноважені  застосовувати  заходи  припинення
правопорушень. 

ІІ Модуль
Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

Змістовий модуль 4. Відповідальність за адміністративним правом 

Тема 7. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі основи.
Адміністративне правопорушення, його склад 
Поняття  та  риси  адміністративної  відповідальності,  її  законодавчі  основи.  Основні  риси
адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 
Законодавство  про  адміністративні  правопорушення,  його  особливості  і  місце  в  системі
національного законодавства. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. 
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. 
Поняття  “адміністративне  правопорушення”,  його  ознаки  та  відмінність  від  інших  видів
правопорушень. 



Склад адміністративного правопорушення. Загальний, родовий та безпосередній об’єкти а

Тема 8. 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.  Обчислення строків та строки
накладення адміністративних стягнень. Строк, після закінчення якого особа вважається такою,
що  не  була  піддана  адміністративному  стягненню.  Покладення  обов’язку  відшкодувати
заподіяну шкоду.

Змістовий модуль 5. Законність та дисципліна 
 

Тема  9. Законність і дисципліна в державному управлінні. Контроль у державному
управлінні 
     Поняття “законність і дисципліна в державному управлінні”. Співвідношення законності і
дисципліни. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.
Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави. Відмінність контролю
від нагляду. Види контролю в державному управлінні. Контроль законодавчої влади. Контроль
виконавчої влади. Судовий контроль як специфічний вид контролю в державному управлінні.
Контрольні повноваження спеціалізованих контролюючих органів. Державний та недержавний
контроль в управлінні: їх співвідношення.  

Тема 10. Звернення  громадян як  спосіб  забезпечення  законності  і  дисципліни  в
державному управлінні 
     Звернення громадян та їх види. Вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень
громадян згідно з Законом України “Про звернення громадян”. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. Дозвільно-ліцензійна система в Україні. Дозвільно-ліцензійна діяльність в
Україні.
    Дозвільна система в  Україні,  її  сутність  та  значущість.  Ліцензійна система в  Україні,  її
сутність та значущість. 
Поняття «дозвільна система» та її елементи.  Дозвільне та ліцензійне провадження.  Структура
дозвільного  провадження.  Ліцензійне  провадження.  Реєстраційні  провадження.
Адміністративно-правове регулювання окремих видів реєстраційно-дозвільних проваджень.
 

ІІІ Модуль     

Інститути адміністративного права

Змістовий  модуль  6.  Правові  засади  і  організація  управління  економікою,
соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю

Тема 13. Інформаційне право в структурі адміністративного права
      Поняття та складові  інформаційних ресурсів  у державному управлінні.  Організаційно-
правові  засади  управління  інформаційними  ресурсами.  Система  органів  управління
інформаційними  ресурсами.  Адміністративна  відповідальність  за  правопорушення  у  сфері
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інформаційних ресурсів

Тема 14. Правові засади і організація управління економікою
     Правове регулювання управління  економікою.  Завдання,  функції  та  методи державного
управління  економікою.  Організація  державного  управління  у  сфері  економіки.  Зміст
державного управління у сфері економіки. Державний контроль у сфері економіки
Організаційно-правові  засади  управління  об’єктами  державної  та  комунальної  власності.
Система  та  повноваження  органів  державної  влади,  уповноважених  здійснювати  управління
об’єктами державної власності. 

Тема 15. Правові засади і організація управління соціально-культурною сферою
     Поняття і зміст державного управління у сфері освіти. Правовий статус Міністерства освіти і
науки України. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері освіти.
Види  і  правовий  статус  освітньо-виховних  закладів. Порядок  здійснення  освітньо-виховної
діяльності.
Організація державного управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
Поняття  і  зміст  державного  управління  у  сфері  охорони  здоров'я. Правовий  статус
Міністерства охорони здоров'я  України. Система органів  виконавчої  влади, які  здійснюють
управління  у  сфері  охорони  здоров'я. Види  і  правовий  статус  закладів  охорони  здоров'я.
Порядок надання медичної допомоги. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.
Організаційно-правові засади державного управління культурою. Органи управління культурою.
Організаційно-правове забезпечення реалізації державної політики
Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення.
Система органів державного управління у сфері праці і соціальної політики.

Тема  16.  Правові  засади  і  організація  управління  адміністративно-політичною
діяльністю 
Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  оборони.  Рада  національної
безпеки і  оборони України.  Міністерство оборони України.  Генеральний штаб Збройних сил
України. Збройні сили України. Комплектування і військова с
Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  національної  безпеки  України.
Служба безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Державний кордон України
та його охорона.
Зміст і особливості державного управління у сфері внутрішніх справ. Поліція та основні види її
діяльності.  Громадські  формування  з  охорони  громадського  порядку  і  державного  кордону.
Служба в органах внутрішніх справ. Службова дисципліна в органах внутрішніх справ.
Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних
ситуаціях.
Зміст  і  особливості  державного  управління  у  сфері  закордонних  справ. Правовий  статус
Міністерства  закордонних  справ  України  та  його  органів  за  кордоном. Адміністративно-
правове регулювання в'їзду в Україну та виїзду з України.
Зміст  і  особливості  державного  управління  у  сфері  юстиції.  Правовий  статус  Міністерства
юстиції України та його територіальних органів. Державна виконавча служба. Реєстрація актів
цивільного стану. Організація нотаріальної служби. Органи юстиції та адвокатура.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів (тем) Кількість годин

денна форма Заочна форма
усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі
л п л

а
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і
н
д

с.р. л п лаб ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

І Модуль 

Вступ до адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права. Функції,
форми та методи державного управління

Змістовий модуль 1. Адміністративне право та державне управління 
Тема 1.  Предмет, метод і система 
адміністративного права

6 2 2 2 7 2 5

Тема 2. Адміністративно-правові 
норми та відносини 

4 2  2 5  5

Разом за змістовим модулем 1 10 2 2 6 8 10

Змістовий модуль 2. Суб'єкти адміністративного права

Тема 3. Громадяни – суб’єкти 
адміністративного права.  
Громадські об’єднання та 
політичні партії як суб'єкти 
адміністративного права

6 2 2 2 7 2 5

Тема 4.Органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування 
та державні службовці як суб'єкти 
адміністративного права

8 2 2 4 5 5

Разом за змістовим модулем 2 14 4 4 6 12 2 10

Змістовий модуль 3. Функції, форми та методи державного управління

Тема 5. Функції, форми та методи 
державного управління

6 2 2 2 5 5

Тема 6. Адміністративний примус 
у державному управлінні 

4 2 2 5  5

Разом за змістовим модулем 3 10 4 2 4 10 2 10

ІІ Модуль
Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Законність і

дисципліна в державному управлінні
Змістовий модуль 4. Відповідальність за адміністративним правом 

Тема 7. Поняття та риси 
адміністративної 
відповідальності, її законодавчі 
основи. Адміністративне 
правопорушення, його склад 

8 2 2 4 7 7

Тема 8. Система та види 
адміністративних стягнень. 
Правила і строки накладення 

8 2 2 4 9 2 2 5



адміністративних стягнень 

Разом за змістовим модулем 4 16 4 4 8 16 2 2 12

Змістовий модуль 5. Законність,дисципліна і контроль в державному
управлінні. 

Тема 9. Законність, дисципліна 
та контроль  в державному 
управлінні

4 2 2 5 5

Тема 10.Звернення громадян як 
спосіб забезпечення законності і
дисципліни в державному 
управлінні

8 2 2 4 5  5

Тема11. Адміністративно-
правові режими

6 2 2 2 5 5

Тема 12.  Дозвільно-ліцензійна 
система

6 2 4 5 5

Разом за змістовим модулем 5 24 8 4 12 20 20

ІІІ Модуль     Інститути адміністративного права

Змістовий модуль 6. Правові засади і організація управління економікою,
соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю

Тема 13. Інформаційне право в 
структурі адміністративного 
права

4 2 2 5 5

Тема 14. 
Правові засади і організація 
управління економікою

4 2 2 5 5

Тема 15.
Правові засади і організація 
управління соціально-
культурною сферою

4 2 2 5 5

Тема16.
Правові засади і організація 
управління адміністративно-
політичною діяльністю

4 2 2 5 5

Усього годин 16 8 8 20 20

Разом 90 32 16 42 90 6 2 82

                             
                                                                                



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1  Вступ до адміністративного права. Суб’єкти
адміністративного права. Функції, форми та методи

державного управління
1. Предмет, метод і система адміністративного права 2
2. Громадяни – суб’єкти адміністративного права.   Громадські об’єднання

та політичні партії як суб'єкти адміністративного права
2

3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та державні 
службовці як суб'єкти адміністративного права

2

4. Функції, форми та методи державного управління 2
 Модуль ІІ  Адміністративне правопорушення і

адміністративна відповідальність. Законність і дисципліна в
державному управлінні

5. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі
основи. Адміністративне правопорушення, його склад х

2

6.  Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки 
накладення адміністративних стягнень 

2

7. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і 
дисципліни в державному управлінні

2

8. Адміністративно-правові режими 2
Разом: 16



                                                                                                           
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1  Вступ до адміністративного права. Суб’єкти
адміністративного права. Функції, форми та методи

державного управління
1 Тема 1.  Предмет, метод і система адміністративного права 2
2 Тема 2. Адміністративно-правові норми та відносини 2
3 Тема 3. Громадяни – суб’єкти адміністративного права.  

Громадські об’єднання та політичні партії як суб'єкти 
адміністративного права

2

4 Тема 4.Органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та державні службовці як суб'єкти 
адміністративного права

4

5 Тема 5. Функції, форми та методи державного управління 2
6 Тема 6. Адміністративний примус у державному управлінні 2

Модуль ІІ  Адміністративне правопорушення і
адміністративна відповідальність. Законність і дисципліна в

державному управлінні
7 Тема 7. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її 

законодавчі основи. Адміністративне правопорушення, його склад
4

8 Тема 8. Система та види адміністративних стягнень. Правила і 
строки накладення адміністративних стягнень 

4

9 Тема 9. Законність, дисципліна та контроль  в державному 
управлінні

2

10 Тема 10.Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і 
дисципліни в державному управлінні

4

Тема11. Адміністративно-правові режими 4
Тема 12.  Дозвільно-ліцензійна система 10
Разом: 42

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Види індивідуальних  завдань: 
- складання конспекту запропонованої викладачем теми;
- написання та захист реферату;
- розв'язання юридичних задач;
- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми;
- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений теоретичний 

матеріал;
- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни



 8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Відповідно  до  «Положенняя  про  організацію  освітнього  процесу  в

Бердянському університеті менеджменту і бізнесу», «Положення про моніторинг і
контроль якості освіти в БУМіБ», «Положення про систему забезпечення якості
вищої  освіти  (систему  внутрішнього  забезпечення  якості)  ТОВ  «Бердянський
університет менеджменту і бізнесу» контроль за якістю навчального процесу, у
тому  числі  за  якістю  викладання  дисципліни  “Адміністративне  право”,
здійснюється  на  кількох  рівнях:  через  поточний,  модульний  і  підсумковий
контроль.

Поточний, модульний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та навичок
студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного
чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів тощо. 

Під час викладання дисципліни “Адміністративне право” використовуються
такі методи поточного, модульного контролю:
1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у
вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю.

Систематичність  та  активність  роботи  протягом  семестру  оцінюється  з
використанням шести показників контролю:

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);
К2 – письмовий поточний контроль;
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5 – опрацювання індивідуальних завдань;
К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Підсумковий  контроль  - проводиться  у  вигляді  перевірки  та  оцінювання
знань  студентів  (щосеместрово)  за  кредитно-модульною  системою,  захисту
курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим  контролем  дисципліни  “Адміністративне  право”  є  екзамен,
який проводиться в усній формі. 



9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Максимальна 
сума балів за 
поточний 
контроль = 
середній бал

Максимальн
а сума балів 
за поточний 
контроль = 
середній бал

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на
менше 3 за семестр)

5 5

2)  Обов’язковий  письмовий  поточний  контроль
(модульні  контрольні  роботи  після  кожного
модуля;  комплексна  контрольна  робота  в  кінці
курсу,  перед  екзаменом),  а  також  додаткові
види  :експрес-контроль,   диктант,  письмова
відповідь на завдання на будь –якому занятті за
планом викладача

5 5

3)Опрацювання  обов’язкових  практичних
завдань  (  розв’язання  юридичних   задач,
проблемних ситуацій,  складання процесуальних
документів, письмове юридичне консультування)

5 5

4)Опрацювання  завдань  до  самостійної  роботи
(конспект,  складання  тестів,  міні  лексиконів,
списку літератури по заданій темі, розв’язування
задач)

5 5

5)Опрацювання  індивідуальних  завдань
(написання та презентація рефератів; самостійна
розробка позовних заяв, скарг. Листів – звернень,
кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних
ситуацій; порівняльний аналіз визначень 

5 5

6)бали  бонуси  за  участь  у  конференціях,
олімпіадах,  конкурсах,  та  інші  заохочення
викладачів. 

5 5

Всього балів за модуль 30 30

Всього балів за поточний контроль 60

Підсумковий контроль

 Екзамен :
4 теоретичних питання

Максимальна сума
балів 

40 
Мінімальна сума

балів 20

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100



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
75–81 С
64–74 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

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Адміністративне право”
2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Адміністративне право”.
3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни “Адміністративне право”
4. Конспекти лекцій з дисципліни “Адміністративне право”.
5.  Екзаменаційні білети  для  усного екзамену.



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ
“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”.

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет. 
2. Поняття і основні риси державного управління.
3. Сутність  виконавчої  влади,  її  співвідношення  з  державним  управлінням  та

адміністративним правом. 
4. Метод і система адміністративного права. 
5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями ураїнського права. 
6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 
7. Систематизація адміністративного права та її особливості. Джереміністративного права. 
8. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.  
9. Адміністративно-правовий статус громадян України.  
10.Звернення громадян, їх види.  
11.Порядок  розгляду  звернень  громадян  згідно  з  Законом  України  “Про  звернення

громадян”. . 
12.Особливості  адміністративно-правового  статусу  іноземців  та  осіб  без  громадянства  в

Україні. 
13.Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.  
14.Види та система органів виконавчої влади, принципи її побудови. 
15.Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України “Про

Кабінет Міністрів України”. 
16.Кабінет Міністрів та центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої

влади. 
17.Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.
18.Повноваження і форми діяльності місцевих держав-них адміністрацій. 
19.Поняття, види та принципи державної служби в Україні. 
20.Поняття та види державних службовців. 
21.Законодавчі основи та правове регулювання державної служби в Україні. 
22.Особливості правової відповідальності державних службовців. 
23.Поняття та види функцій державного управління. 
24.Поняття “форми державного управління”, їх види. 
25.Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення. 
26.Класифікація актів державного управління та їх дія. 
27.Вимоги, що висуваються до актів державного управління, наслідки їх недотримання. 
28.Адміністративний договір як форма управлінської діяльності. 
29.Поняття адміністративно-правових методів, їх види. 
30.Адміністративний примус та його різновиди. 
31.Адміністративно-попереджувальні заходи, їх види та суть. 
32.Заходи адміністративного припинення, їх види та суть. 
33.Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. 
34.Завдання,  система  і  чинність  законодавства  України  про  адміністративні

правопорушення. 
35.Адміністративне правопорушення, його склад. 
36.Суб’єкти адміністративних правопорушень.
37.Особливості відповідальності неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. 
38.Особливості адміністративної відповідальності по-садових осіб. 



39.Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень. 
40.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 
41.Мета адміністративних стягнень, їх види. 
42.Попередження, штраф та штрафні бали як види адміністративних стягнень.
43.Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення. 
44.Позбавлення  спеціального  права,  наданого  громадянинові,  як  вид  адміністративного

стягнення. 
45.Громадські та виправні роботи як види адміністративного стягнення.
46.Адміністративний арешт та адміністративний арешт з утриманням на гауптвахті як види

адміністративних стягнень.
47.Обставини,  що  пом’якшують  та  обтяжують  відповідальність  за  адміністративний

проступок. 
48.Строки накладення адміністративних стягнень. 
49.Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості. 
50.Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень. 
51.Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості. 
52.Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи. 
53.Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні. 
54.Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи. 
55.Завдання і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
56.Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
57.Протокол про адміністративне правопорушення. 
58.Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 
59.Органи  (посадові  особи),  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні

правопорушення. 
60.Справи про адміністративні  правопорушення, підвідомчі районним, районним у місті,

міським чи міськрайонним судам (суддям). 
61.Право  на  оскарження  та  порядок  оскарження  постанови  про  накладення

адміністративного стягнення. 
62.Види рішень, що приймаються по скарзі на постанову про накладення адміністративного

стягнення. 
63.Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили

і перегляд постанови. 
64.Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 
65.Поняття  “режим  законності  та  дисципліни  в  державному  управлінні”  та  способи  їх

забезпечення. 
66.Контроль у державному управлінні: поняття, зміст та види. 
67.Контроль  органів  виконавчої  влади  загальної  компетенції.  Відомчий  і  міжвідомчий

контроль. 
68.Судовий  контроль  у  державному  управлінні.  Контрольні  повноваження  державних

інспекцій та служб. 
69.Поняття і види адміністративно-правових режимів. 
70.Дозвільно-ліцензійна діяльність в Україні. 
71.Організаційно-правові засади управління економікою. 
72.Організаційно-правові засади управління соціально-культурною сферою. 
73.Організаційно-правові засади управління адмініст-ративно-політичною діяльністю. 



10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА

Базова

Закони

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. // Відом. Верхов. Ради

України. – 2014. – № 13. – Ст. 222 (з наст. змін. та допов.). 
3. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. // Відом.

Верхов. Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385 (з наст. змін. та допов.). 
4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов.

Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190 (з наст. змін. та допов.). 
5. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. // Відом. Верхов.

Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314 (з наст. змін. та допов.). 
6. Про  звернення  громадян:  Закон  України  від  02.10.1996  р.  //  Відом.  Верхов.  Ради

України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (з наст. змін. та допов.). 
7. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. // Там же. – 1992. – № 48. – Ст. 650

(з наст. змін. та допов.) 
8. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011

р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014 (з наст. змін. та допов.). 
9. Про  свободу  пересування  та  вільний  вибір  місця  проживання:  Закон  України  від

11.12.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232 (з наст. змін. та
допов.) 

10.Положення  про  Державну  службу  України  з  надзвичайних ситуацій:  затв.  Указом
Президента України від 16.01.2013 р. // Там же. – 2013. – № 5. – Ст. 154. 

11.Положення про Державну фінансову інспекцію України: затв. постановою Кабінету
Міністрів України від 06.08.2014 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 64. – Ст. 1764.
(чинне  до  прийняття  нормативного  акту,  що  визначить  діяльність  Державної
аудиторської служби України) 

12.Положення про Міністерство юстиції України: затв. постановою Кабінету Міністрів
України від 02.07.2014 р. // Там же. – 2014. – № 54. – Ст. 1455. 

13.Про  затвердження  Типового  положення  про  територіальні  органи  міністерства  та
іншого центрального органу виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. // Там же. – 2011. – № 41. – Ст. 1677. 

14.Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: затв. постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 74. –
Ст. 2105. 

15.Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011р. // Тамже. –
2011. – № 38. – Ст. 385 (з наст. змін. та допов.) 

16.Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там же. −
1997. −№ 24. − Ст. 170 (з наст. змін. та допов.). 

17.Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р // Там же. – 2013. – № 1. –
0Ст.1(з наст. змін. та допов.). 

18.Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Там же. − 2001. −№
23. − Ст. 118 (з наст. змін. та допов.) 

19.Про свободу совісті та релігійні організації: Закон Укра- їни від 23.04.1991 р. // Відом.
Верхов. Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283 (з наст. змін. та допов.).  

20.Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // Там же. – 1993. – № 52. – Ст.



490 (з наст. змін. та допов.) 
21.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. // Там же. – 2014. – № 49. –

Ст. 2056 (з наст. змін. та допов.). 
22.Положення  про  проведення  атестації  державних  службовців:  затв.  постановою

Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 1-2. –
Ч. 1. – Ст. 27 (з наст. змін. та допов.). 

23.Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців:
затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. // Офіц. вісн. України.
– 2002. – № 8.– Ст. 351 (з наст. змін. та допов.). 
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http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/

