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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційни

й рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна               

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва) 

              Нормативна 

 
Напрям підготовки  

081 Право 

Модулів  - 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 -й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  -  

                              

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2  

самостійної роботи 

студента –2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

год.  30 год. 

Практичні, семінарські 

 год.   30 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 год. 46 год. 

Індивідуальні завдання:  

                  год.                    

Вид контролю:  

               іспит 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Вивчення дисципліни «Адміністративне право» особливої актуальності набуває з 

огляду сприяння становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого 

фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні володіти знаннями у сфері 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення 

дисципліни, пов’язані з розумінням студентами її прав і свобод людини, її життя, здоров’я, 

честі та гідності як найважливіших соціальних цінностей, забезпечення яких є їх 

повсякденним обов’язком.  

Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та 

особливостей суспільних відносин у сфері державного управління; формування вмінь та 

навичок щодо розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного 

тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності 

посадових осіб. 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

«Адміністративне право». 

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад 

юристів та завданням, які ставляться перед ними на конкретному етапі розвитку українського 

суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він 

повинен: 

Знати: 

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює 

суспільні відносини, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності 

державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються 

адміністративно-правовими нормами. 

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають 

під час  розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення 

та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб. 

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації органів 

виконавчої влади; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення 

громадського порядку і безпеки; форми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та громадськості; зміст процесуальних документів, які складаються під час 

провадження адміністративних справ. 

Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що 

відображають сутність адміністративно-правових відносин. 

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання 

типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні 

адміністративно-процесуальні та інші документи. 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, 

знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони прав і свобод 

громадян, спілкування з громадянами і правопорушниками. 

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;варіативно 

розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, 

науково-дослідницьку діяльність. 

 

  



3. Програма дисципліни. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні теоретичні положення адміністративного права  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 1. Адміністративне право України: поняття, предмет, 

система та джерела. 

Поняття адміністративного права. Основні напрямки розвитку адміністративного 

права на сучасному етапі. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової 

системи. Адміністративне право зарубіжних країн. Адміністративне право як юридична 

наука і навчальна дисципліна. Роль адміністративного права в становленні незалежної 

Української держави і розвитку ринкових відносин. Перспективи розвитку держави за 

Концепцією реформи адміністративного права. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 2. Предмет, метод і система адміністративного права 

Історичні умови виникнення адміністративного права. Особливості та структура 

суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.  

Суб'єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання 

адміністративного права. Відносини, що виникають між адміністративною владою та 

громадянами, державними та недержавними організаціями. Внутріапаратні відносини як 

предмет регулювання адміністративного права. делеговані повноваження як предмет 

адміністративного права. Метод адміністративного права та його особливості, які 

проявляються у встановленні правового положення сторін, способом визначення прав і 

обов'язків сторін, порядку їх захисту та підставах, з якими пов`язується виникнення, зміни та 

припинення адміністративних правовідносин. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 3. Адміністративно-правові норми та відносини 

Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її 

особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою 

нормою. Структура адміністративно-правової норми (диспозиція, гіпотеза, санкція). 

Класифікація адміністративних норм за цільовим призначенням, за змістом, за методом 

впливу. Поняття джерел адміністративного права, їх види. Поняття та ознаки 

адміністративно-правового акту. Юридичні акти як джерела адміністративного права. Акти 

Президента України. Акти Кабінету Міністрів України.  Поняття адміністративно-правових 

відносин. Класифікація адміністративно-правових відносин. Структура адміністративних 

правовідносин: суб'єкт, об'єкт та зміст адміністративних правовідносин.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Суб’єкти адміністративного права 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 4. Індивідуальні суб'єкти адміністративного права 
Визначення та зміст адміністративно-правового статусу  громадян України.  

Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України.  Конституційні права та 

свободи, що відносяться до загального правового статусу громадян і реалізуються у сфері 

державного управління.  Права громадян України.  Обов'язки громадян України як складова 

частина їх адміністративного статусу.  Правове положення іноземців та осіб без 

громадянства. Особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу  

громадян України.  

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 5. Інститут державної служби України 

Історія формування державної служби як інституту адміністративного права. Основні 

напрямки державної політики у сфері державної служби. Органи управління державною 

службою. Поняття та основні принципи державної служби. Поняття державного службовця та  

вимоги, що пред'являються до державних службовців. Види державних службовців. 

Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх 

апарату.  



 

ТЕМАЛЕКЦІЇ 6.Форми та методи здійснення державної виконавчої влади. 

Поняття та ознаки державного органу. Правові основи діяльності органів державного 

управління.  Класифікація органів  виконавчої влади. Місцеві органи державного 

управління. Принципи побудови системи органів виконавчої влади. Повноваження 

Президента України у сфері виконавчої влади 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

Форми і методи державного управління 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 7. Форми і методи державного управління 

Поняття методів управління. Класифікація методів управління: методи організації та 

методи діяльності органів управління; загальні методи та спеціальні методи. Загальні та 

спеціальні методи управління.  Поняття форми державного управління. Види 

адміністративно-правових форм. Правові акти державного управління: поняття6 ознаки та 

юридичне значення. Види правових актів управління. Характеристика нормативних актів 

державного управління. Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності 

адміністративних актів. Процесуальні форми державного управління.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 8. Засоби забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні в 

Україні 

Поняття режиму законності в державному управлінні. Система  органів, що 

здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні. Зміст та форми 

контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів виконавчої влади.  

Об'єкти конституційного контролю. Види рішень, що приймає Конституційний Суд України, 

їх правова природа та особливості виконання. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 9. Адміністративна відповідальність. 

Поняття адміністративної відповідальності та її основні риси. Адміністративне 

правопорушення як підстава для адміністративної відповідальності. Суб'єктивна сторона 

адміністративного правопорушення. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення.  

Поняття та види суб'єктів адміністративного правопорушення.  Адміністративна 

відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень.  Поняття 

адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Обставини, що 

пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. Обставини, що 

обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. Органи, що розглядають 

справи про адміністративні правопорушення. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 10. Адміністративний процес. 

Поняття адміністративного процесу та його принципи. Суб'єкти адміністративного 

процесу. Поняття адміністративно-процесуальних норм та їх зміст. Поняття 

адміністративного провадження. Види проваджень. Стадії адміністративного провадження..  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Основні функції та завдання органів публічної адміністрації 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 11. Адміністративно-правові засади управління в сері економіки 

Особливості державного управління виробничо-технологічними комплексами.  

Загальна характеристика управління промисловим комплексом України на регіональному 

рівні. Зміст державного регулювання діяльності промислового комплексу з боку Верховної 

Ради України. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного управління 

промисловим комплексом України.  Характеристика транспортного комплексу України як 

об’єкта державного управління. Єдина національна система зв’язку як об’єкт управління.  

Верховна Рада України – орган державного регулювання у сфері зв’язку. Загальна 



характеристика організаційно-правової системи управління фінансами. Система органів 

контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження. Зміст державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 12. Адміністративно-правові засади управління в сфері використання і 

охорони природних ресурсів  

Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних 

ресурсів. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів. Місцеве 

самоврядування і охорона природних ресурсів. Державний контроль і нагляд у галузі 

використання і охорони природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 13. Адміністративно-правові засади управління в сфері культури та 

соціального захисту населення 

Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. Основним 

завданням Пенсійного фонду та його органів . Система органів соціального захисту населення. 

Повноваження виконавчих комітетів в галузі соціального обслуговування населення. Місцеве 

самоврядування і соціальний захист населення.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 14. Адміністративно-правові засади управління охороною здоров’я 

населення 

Поняття  та основні принципи охорони здоров’я. Загальна характеристика охорони 

здоров’я як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Види 

лікувально-профілактичної допомоги з точки зору державного регулювання. Суб’єкти 

адміністративного правового регулювання у сфері охорони здоров’я та їх основні завдання. 

Основні напрями державного регулювання у сфері охорони здоров’я. Медичне страхування. 

Державний контроль і нагляду сфері охорони здоров’я. Державний 

санітарно-епідеміологічний нагляд та його основні завдання. Контроль за обігом наркотиків. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 15. Адміністративно-правове регулювання у 

адміністративно-політичній сфері 

Правові засади діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення 

оборони України. Компетенція Верховної Ради України у сфері формування і проведення 

воєнної політики держави. Адміністративно-правовий статус Державної служби експортного 

контролю України.  Зміст і форми реалізації адміністративної діяльності органів внутрішніх 

справ України. Нагляд за виконанням паспортної системи. Міністерство закордонних справ 

України – центральний орган державної виконавчої влади: завдання, права й обов’язки, 

структура. Загальна характеристика правового статусу дипломатичних представництв і 

консульських установ іноземних держав в Україні. 

 

  



 4.Структура навчальної дисципліни 

 Курс ІІ  Семестр 4 
Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього 

годин  4/ 120  

 

 
 

Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітк
а 

 

Лек- 
ції 

 

Семін. 
зан. 

 

Пр., 
лаб. 

зан. 

 

Інд-ко
нс. 

роб. 

 

Сам. 
роб. 

студ.  

Форма 
Контрол

ю 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Загальні теоретичні положення адміністративного права 

1. Адміністративне право України, 

як галузь права і науки. 
2 2   3 

  

2. Предмет, метод система і джерела 

адміністративного права. 
2 2   3 

  

3. Адміністративно-правові норми та 

відносини. 
2 2   3 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:  Суб’єкти адміністративного права 

4. Індивідуальні суб'єкти 
адміністративного права. 

2 2   3 
  

5.  Інститут державної служби 

України 
2 2   3 

  

6.  Форми та методи здійснення 
державної виконавчої влади 2 2 2  3 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3:  Форми і методи державного управління  

7. Форми і методи державного 

управління. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 
3 

  

8. Засоби забезпечення законності і 

дисципліни у державному 

управлінні в Україні. 

 
2 

 
2 

 
 

 
 

4 

  

9. Адміністративна відповідальність . 2 2 4  4   

10

. 

Адміністративний процес. 
2 2 4  4 

  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4: Основні функції та завдання органів публічної адміністрації 

11

. Адміністративно-правові засади 
управління в сфері економіки 

2 2   3 
  

12

. 
Адміністративно-правові засади 

управління використання і охорони 

природних ресурсів 

2 2   3 

  

13

. 
Адміністративно-правові засади 

управління в сфері культури і 

соціального захисту 

2 2 2  2 

  

14

. 

.Адміністративно-правові засади 

управління охороною здоров‘я 

населення України 

2 2 2  3 

  

15

. 

Адміністративно-правові засади 

управління у 

адміністративно-політичній сфері. 

2 2   2 

  

  30 30 14  46   

 ВСЬОГО 
120год. 

 

 Форма контролю 
Екзамен 

 

 

 



5.ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Поняття, риси та завдання адміністративного права. 

2. Місце адміністративного права в системі права України. 

3. Адміністративне право як частина публічного права.  

4. Соціальне призначення адміністративного права. 

5. Історія формування та розвитку адміністративного права.  

6. Тенденції розвитку сучасного адміністративного права України.  

7. Роль і значення адміністративного права в державному будівництві в контексті Концепції 

реформи адміністративного права. 

8. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах здійснення 

адміністративної реформи. 

9. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного 

права. 

10. Система адміністративного права: поняття, ознаки та елементи.  

11. Принципи адміністративного права: поняття та система.  

12. Регулятивна та правоохоронна функції адміністративного права. 

13. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.  

14. Етапи розвитку адміністративно-правової науки.  

15. Основні школи сучасної української науки адміністративного права.  

16. Адміністративне право як навчальна дисципліна. Проблеми навчальної літератури з 

адміністративного права.  

17. Адміністративне право зарубіжних країн: поняття, структура, наука. 

18.Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні. 

19.Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні. 

20. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин: поняття, зміст, 

значення та елементи.  

  21. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури. 

 22. Акти тлумачення адміністративно-правових норм. 

23. Особливості реалізації норм адміністративного права.  

24. Джерела адміністративного права та їхня характеристика. Основні 25. законопроектні 

роботи в галузі адміністративного права. 

25. Поняття, структура, механізм утворення та види адміністративно-правових відносин.  

26. Сутність, ознаки і принципи державного управління та основні напрями його розвитку в 

перехідний період 

27. Загальні та спеціальні функції державного управління. 

28. Види державного управління.  

29. Історія розвитку теорії державного управління.  

30. Адміністративно-правова організація управління.  

31. Перспективи розвитку та завдання державного управління за Концепцією 

адміністративної реформи в Україні. 

  32. Державне управління як форма прояву державної виконавчої влади.  

  33. Соціальні та юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права 

  34. Компетенція: поняття, значення та структура.  

  35.Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права. 

  36Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види. 

  37. Конституційний статус Президента України. Співвідношення правового статусу 

Президента України з правовим статусом гілок влади.  

  38. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються 

Президентом України для здійснення своїх повноважень.  

  39. Система, ознаки, структура, принципи організації та види органів виконавчої влади.  

  40. Органи місцевого самоврядування: нормативна основа, поняття, компетенція, функції та 

система.  

  41. Підприємства, установи, організації як суб’єкти адміністративного права. 



42.Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 

43. Інститут державної служби в системі адміністративного права.  

44. Поняття, система, принципи та види державної служби в Україні.  

45. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.  

46. Управління державною службою: завдання, функції. Система органів управління 

державною службою.  

47. Організаційно правове регулювання проходження державної служби.  

48. Адміністративно-правовий статус державних службовців: поняття, ознаки та елементи. 

49. Особливості проходження державної служби в митних органах  

50. Форми державного управління: поняття, ознаки та види. 

51. Правові акти управління: поняття, властивості, види.  

52. Юридична природа, ознаки, суб’єкти адміністративного договору, їх різновиди.  

53. Поняття та характерні риси методів державного управління, їх юридично владне значення 

та зміст.  

54. Тенденції розвитку теорії адміністративно-правових методів державного управління. 

55. Поняття, сутність, особливості й мета адміністративного примусу.  

56. Класифікація заходів адміністративного примусу. 

57. Заходи адміністративного попередження: їх призначення, види, підстави та порядок 

застосування.  

58. Заходи адміністративного припинення: поняття, мета, підстави застосування, види, 

порядок застосування.  

59. Заходи адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень.  

60. Поняття та ознаки   адміністративного правопорушення.  

61.Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення.   

62. Види складів адміністративних правопорушень.  

63. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки. 

64. Суб’єкти адміністративної відповідальності.  

65. Підстави адміністративної відповідальності.  

66. Характеристика обставини, що враховуються під час притягнення до адміністративної 

відповідальності.  

67. Адміністративне стягнення: поняття, мета, система, види.  

68. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення.  

69. Забезпечення законності під час застосування заходів адміністративного стягнення 

вчинення за адміністративного правопорушення. 
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