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АНОТАЦІЯКУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічнійсхемі 
 

Освітнікомпоненти, якіпередуютьвивченню 
1. Знання, набуті в результаті повної загальної середньої освіти,  2.Теорія держави та права, 3. Менеджмент. 

Освітнікомпонентидля яких єбазовою Законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,Моделювання і контроль 
адміністративних процесів,Атестаційний екзамен, Кваліфікаційна робота бакалавра. 
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Компетенціївідповідно доосвітньо-професійноїпрограми 
Soft-skills/Загальнікомпетентності(ЗК) Hard-skills/Спеціальні(фахові) компетенції 

ЗК 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як членасуспільства, усвідо-

млювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність йогосталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людиниі 

громадянина в Україні. 

ЗК 3.Здатність зберігати та примножувати моральні,культурні, наукові ціннос-

ті і досягнення суспільства наоснові розуміння історії та закономірностей роз-

виткупредметної області, її місця у загальній системі знань проприроду і сус-

пільство та у розвитку суспільства, техніки ітехнологій. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 6. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації зрізних джерел. 

ЗК 10.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так іписьмово. 

ЗК 11.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками іншихпрофесійних груп різ-

ного рівня. 

СК 1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва йрозв’язання конфліктів. 
СК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення тавикористання управлін-
ських продуктів, послуг чи процесів. 
СК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та морально-етичних 
норм поведінки. 
СК 5. Здатність використовувати систему електронногодокументообігу. 
СК 7. Здатність розробляти тактичні та оперативні планиуправлінської діяльності. 
СК 9. Здатність впроваджувати інноваційні технології. 
СК 10.Здатність до дослідницької та пошукової діяльності всфері публічного управлін-

ня та адміністрування. 
СК 11.Здатність у складі робочої групи проводити прикладнідослідження в сфері публі-

чного управління таадміністрування. 
 

Результатинавчаннявідповідно доосвітньо-професійної(програмнірезультатинавчання– ПРН) 
ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування. 
ПРН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН 11.Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
ПРН 14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов. 
ПРН16.Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Необхідність вивчення основних положень адміністративного права здобувачами, які освоюють основні освітні програми вищої економічної і управлінської осві-

ти, вбачається: 

- в системі викладу основних положень теорії адміністративного права; 

- у виявленні закономірності в сфері публічного адміністрування в системі форм реалізації державної влади; 

- у дослідженні організаційної структури системи та інструментів діяльності публічної адміністрації; 

- в аналізізаконодавчих актів, що регулюють сферу публічного адміністрування та захист прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у відносинах із 

публічною адміністрацією. 

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 Публічне управління та адміністру-

ванняспеціальності281 Публічне управління та адміністрування. 

Мета 
формування у здобувачів компетентності в сфері адміністративного права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового 

регулювання різних адміністративних правовідносин. 

Формат 
 Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –залік 

(очний, дистанційний формат). 



«Правила гри» 

 Курспередбачаєроботувколективі. 

 Середовищеваудиторіїєдружнім,творчим,відкритимдоконструктивноїкритики. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання 

 Освоєннядисциплінипередбачаєобов'язковевідвідуваннялекційіпрактичнихзанять,атакожсамостійнуроботу. 

 Самостійнароботавключаєвсебетеоретичневивченняпитань,щостосуютьсятемлекційнихзанять,якіневвійшливтеоретичнийкурс,абожбулирозглянутікоротко,їхпоглибле

напроробказарекомендованоюлітературою. 

 Усізавдання,передбаченіпрограмою,маютьбутивиконаніувстановленийтермін. 

 Якщостудентвідсутнійзповажноїпричини,вінпрезентуєвиконанізавданняпідчассамостійноїпідготовкитаконсультаціївикладача. 

 Студент,якийспізнився,вважаєтьсятаким,щопропустивзаняттязнеповажноїпричинизвиставленням0балівзазаняття,іприцьомумаєправобутиприсутнімназанятті. 

 Завикористаннятелефонівікомп'ютернихзасобівбездозволувикладача,порушеннядисциплінистудентвидаляєтьсяззаняття,зазаняттяотримує0балів. 

Політикаакадемічноїдоброчесності 

 Підчасроботинадзавданняминедопустимопорушенняакадемічноїдоброчесності:привикористанніІнтернетресурсівтаіншихджерелінформаціїстудентповиненвказатиджерело,

використаневходівиконаннязавдання.Уразівиявленняфактуплагіатустудентотримуєзазавдання0балів. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1-2 
Поняття та загальна характеристика 

адміністративного права 

Практичне 

заняття 1-2 

Загальна характеристика адміністративного права. Джерела 
адміністративного права. (діалог-пояснення, обговорення про-
блемних питань теми, усне опитування) 
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1)  Основні ознаки, на підставі яких адміністративне право вио-
кремлюють в самостійну галузь права.  

2) Місцеадміністративного права в системі публічного права. 
3) Особливість методу адміністративного права. 
4) Спеціальні методи правового регулювання, що притаманні 

адміністративному праву.  
5) Ознаки, що характеризують суб’єкта адміністративного пра-

ва. Сутність поняття «адміністративна деліктоздатність» 
6) В яких випадках адміністративна правоздатність може бути 

обмежена? 
7) Загальний і спеціальний адміністративно-правові статуси 

фізичних осіб.  
8) Як змінюється адміністративно-правовий статус громадян в 

умовах  правового режиму надзвичайного і воєнного станів? 
9) Ознаки об’єднання громадян як суб’єкту адміністративного 

права. 
10) Перелік та характеристика нормативно-правових актів, якими  

регулюється діяльність громадських об’єднань та політичних 
партій. 

11) Місце виконавчої влади в механізмі розподілу державної 
влади.  

12) Які зміни відбулися в системі центральних органів виконав-
чої влади впродовж останніх років?  

13) Роль виконують військово-цивільних адміністрацій  
14) Відмінність державної служби від інших видів трудової дія-

льності особи.  
15) Поняття та ознаки державного службовця. Обмеження та 

заборони державних службовців  
16) Незаконність нормативного акту публічної адміністрації.  
17) Процедура прийняття регуляторних актів у сфері господарсь-

кої діяльності органами публічної адміністрації.  
18) Процедура прийняття постанов Кабінету Міністрів України 

та нормативних наказів міністерств.  
19) Процедура прийняття нормативних розпоряджень головами 

місцевих державних адміністрацій та нормативних рішень 
органів місцевого самоврядування  

20) Класифікація за ознаками адміністративного проступку 
21) Місце та значення адміністративної відповідальності в систе-

мі юридичної відповідальності. 

Лекція 3-4 
Норми адміністративного права та 

адміністративні правовідносини 

Практичне 

заняття3-4 

Форми реалізації адміністративно-правових норм та їх характе-
ристика. Поняття та особливості адміністративно-правових 
відносин(діалог-пояснення, обговорення проблемних питань 
теми, усне опитування) 

Лекція 5-6 
Суб'єкти адміністративного права. 

Адміністративно-правовий статус фі-

зичних осіб 

Практичне 

заняття 5-6 

Поняття індивідуальних суб'єктів адміністративного права. 
Загальна і спеціальна правосуб'єктність індивідуальних суб'єк-
тів адміністративного права. Об'єднання громадян як суб'єкти 
адміністративного права(діалог-пояснення, ситуаційні вправи, 
усне опитування) 

Лекція 7-8 
Об'єднання громадян як суб'єкти адмі-

ністративного права 

Практичне 

заняття 7-8 
Модульнаконтрольнаробота №1 

Лекція 9-10 
Організація публічної адміністрації. 

Органи публічної влади як суб’єкти   

адміністративного права 

Практичне 

заняття 9-

10 

Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації. (діалог-
пояснення, ситуаційні вправи, усне опитування) 

Лекція 11-12 
Поняття, ознаки, принципи та види 

державної служби 

Практичне 

заняття 11-

12 

Адміністративно-правове регулювання проходження державної 
служби. (діалог-пояснення, ситуаційні вправи, усне опитуван-
ня) 

Лекція 13-14 

 Інструменти діяльності публічної ад-

міністраціїАдміністративні послуги Практичне 

заняття 13-

14 

Нормативні акти публічної адміністрації. Порядок надання 
адміністративних послуг. (діалог-пояснення, ситуаційні вправи, 
усне опитування) 

Лекція 15-16 
Поняття, властивості та принципи ад-

міністративної відповідальності 

Практичне 

заняття 15-

16 

Місце та значення адміністративної відповідальності в системі 
юридичної відповідальності. (діалог-пояснення, ситуаційні 
вправи, усне опитування) 

 

Лекція 17-18 

Адміністративне правопорушення та 

його юридичний склад. Адміністрати-

вна відповідальність 

 

Практичне 

заняття 17-

18 

Аналізадміністративного правопорушення та його юридичний 
склад. Адміністративна відповідальність 
Модульнаконтрольна робота №2 

 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютери з програмним забезпеченням OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер GoogleChrome 85.04183.121. 
Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран; 

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=919 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) – Режим доступу:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747 - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2747-15. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

4. Закон України «Про адміністративні послуги» від 2013 р. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 берез. 2011 р. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999 року - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 

7. Закон України «Про звернення громадян» від 10.12.1996 року - Режим доступу: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 

8. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 року - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

9. Закон України «Про запобігання корупції» 14.10.2010 року- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

10. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 року - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 

11. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 
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1. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністра-

тивне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило 

, С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Ри-

женко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. 
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3. Адміністративне право : навч. посіб. / Гонтар З. Г., Купчак 

М. Я., Харчук А. І. / – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 172 с. 

4. Ківалов С. В. Адміністративне право: навчально-

методичнийпосібник (для 

здобувачіввищоїосвітиденноїформинавчання) [Електронний ре-

сурс] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, Т. І. Білоус-Осінь. – 

Одеса : Фенікс, 2019. – 136 с. 
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СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 
Рейтингова оці-

нка, бали 
90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністюзабезпечуєвимогидознань, уміньі навичок,що викладенівробочійпрограмі дисциплі-
ни.Власніпропозиціїстудентавоцінкахі вирішенніпрактичнихзадач підвищуєйоговміннявикористо-

вуватизнання,яківінотримавпри вивченііншихдисциплін,атакожзнання, набуті присамостійномупоглибле-

номувивченіпитань,що відносяться додисципліни,якавивчається. 

Усне опитування на семінар-

ських заняттях або тестування 

за темами 

7*4=28 

81 - 89 B 

добре 

Достатній 
Забезпечуєстудентусамостійневирішенняосновнихпрактичнихзадачвумовах, коли вихідніданівнихзмінюють-

сяпорівнянозприкладами,щорозглянутіпрививченідисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання (реферат-

презентація) 

22 
75 - 80 C 

Достатній 
Конкретнийрівень,завивченимматеріаломробочоїпрограмидисципліни. 
Додатковіпитанняпроможливістьвикористаннятеоретичнихположеньдляпрактичноговикористаннявиклик

аютьутруднення. 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечуєдостатньонадійнийрівеньвідтворенняосновнихположеньдисципліни 

55 - 64 E 
Середній 
Ємінімальнодопустимимувсіхскладовихнавчальноїпрограмиздисципліни 

Модульна контрольна робота 

№ 1,2  

25*2 

 30 - 54 FX 
незадовільно 

Низький 
Незабезпечуєпрактичноїреалізаціїзадач,щоформуютьсяпрививченідисципліни 

Підсумкова атестація 100 0 - 29 F 
Незадовільний 

Студентнепідготовленийдосамостійноговирішеннязадач,якіокреслюєметатазавданнядисципліни 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Основи адміністративного права» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdImjhv9hfvtx1KWHGSKBEO-fqv389zY2iDSEsj9sLSv78E-w/viewform?usp=sf_link 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdImjhv9hfvtx1KWHGSKBEO-fqv389zY2iDSEsj9sLSv78E-w/viewform?usp=sf_link
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