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ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

допомогти здобувачам вищої освіти поглибити свої знання з найбільш 

важливих теоретичних положень дисципліни, краще засвоїти якісні зміни та 

оновлення, що відбуваються в публічній адміністрації на сучасному етапі; 

прищепити здобувачам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для 

формування в них високої професійної майстерності; глибше вивчити останні 

зміни та доповнення, внесені до чинного адміністративного законодавства, 

виробити в здобувачів вміння правильно реалізовувати його норми до 

конкретних правових ситуацій при здійсненні правоохоронної та 

правозастосовчої діяльності.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне право» 

повинні бути глибокі знання здобувачів вищої освіти щодо: 

 - глибоких теоретичних та практичних знань для використання їх у своїй 

професійній діяльності;  

- сприяння вихованню у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до  

адміністративного закону як важливого засобу захисту людини, її прав, 

свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави; 

 - збагачення здобувачів теоретичними знаннями щодо засвоєння ними 

різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань 

науки адміністративного права і процесу; 

 - розвиток правового мислення, вміння критично обмірковувати 

проблемні питання, мати про них свою аргументовану думку;  

- детальне вивчення чинного законодавства, ознайомлення з основним 

змістом підручників, навчальних посібників, монографічної та періодичної 

літератури, що сприятиме правильному вмінню аналізувати наукові авторські 

погляди що допоможе виробленню власної точки зору і напрямку правового 

мислення; 

 - засвоєння основних проблем науки адміністративного права і процесу, 

знання сучасних тенденцій правової політики в Україні.  

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти повинні знати:  

- сутність адміністративного права, його зв’язок з публічним 

адмініструванням;  

- діюче адміністративне законодавство;  

- функції та принципи публічного адміністрування;  

- систему та правове положення суб’єктів публічного адміністрування;  

- форми та методи публічного адміністрування;  

- поняття та види заходів адміністративного примусу;  



3 

 

  

- способи забезпечення законності в публічному адмініструванні та 

спеціальні адміністративно-правові режими;  

- юрисдикцію,  повноваження  адміністративних  судів  щодо  розгляду   

адміністративних  справ,  порядок  звернення  до  адміністративних   

судів та порядок здійснення адміністративного судочинства;  

- дозвільні та реєстраційні послуги, що надаються громадянам та систему  

законодавства, що регулює ці відносини;  

- законодавство про звернення громадян. Види звернень та вимоги до 

них.  

вміти:  

- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;  

- правильно використовувати в практичній діяльності форми методи  

публічного адміністрування;  

- готувати проекти актів публічного адміністрування та приймати  

управлінські та інші рішення;  

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в публічному  

адмініструванні;  

- складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового 

характеру.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Найменування 

показників 

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ESTS – 8 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійні 

програми першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 081 

«Право» 

 

 

Обов’язкова 

 

 

Кількість модулів – 2 

 
Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 240 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4год.; 

самостійної роботи– 

4год.  

54 год. 20 год. 

Семінарські 

54 год. 4год. 

Самостійна робота 

132 216 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи  

становить:  

для денної форми навчання – 1/1,05  

для заочної форми навчання – 1/6,5 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за  

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре;  

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  

 
Шкала в балах 

 

Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» E 

35-49 балів 2 «незадовільно» EX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально- 

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

кейс-метод, презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

Тест № 1 (https://drive.google.com/file/d/15CFvgbf1oq5b2fLxYUi6SUNllEjK0N3k/view); 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15CFvgbf1oq5b2fLxYUi6SUNllEjK0N3k/view
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль №1 

«ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі  

України.   

Дефініція адміністративного права. Предмет адміністративного права. 

Відносини публічного управління, або публічно-управлінські відносини. 

Відносини відповідальності публічної адміністрації, або судового і 

адміністративного оскарження її дій. Відносини, що виникають при наданні 

адміністративних послуг. Відносини відповідальності за порушення 

загальнообов’язкових правил, установлених публічною адміністрацією. 

Публічна адміністрація і відносини адміністративних зобов’язань. Публічне 

адміністрування. Поняття методу правового регулювання суспільних відносин. 

Метод субординації. Метод координації. Метод реординації. Приписи в 

адміністративно-правовому регулюванні. Заборони в адміністративно-

правовому регулюванні. Дозволи в адміністративно-правовому регулюванні. 

Адміністративне право у галузевій класифікації правової системи. Структура 

адміністративного права. Джерела адміністративного права. Взаємодія 

адміністративного права з іншими галузями права. Відмежування 

адміністративного права від інших галузей права. Адміністративне право як 

юридична наука і навчальна дисципліна. Перспективи розвитку за Концепцією 

реформи адміністративного права. 

 

Тема 2. Адміністративно-правові норми і відносини. Джерела та принципи 

адміністративного права. 

Поняття адміністративно-правової норми. Державні гарантії дії ад-

міністративно-правових норм. Ознаки адміністративно-правових норм. 

Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її 

види. Особливості санкції адміністративно-правової норми. Класифікація 

адміністративно-правових норм за: спрямованістю змісту, адресатами або 

суб’єктами, формою припису,  межею дії, юридичною силою. Реалізація норм 

адміністративного права. Види реалізації (виконання, використання, 

додержання, застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного  

права (законність, обґрунтованість, доцільність).  Поняття адміністративно-

правових відносин. Публічне адміністрування – сфера виникнення 

адміністративних правовідносин. Відносини публічного управління. 

Адміністративне право і адміністративні правовідносини. Влада і 

адміністративно-правові відносини. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-

правових відносин. Особливості (характерні риси) адміністративно-правових  

відносин. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні 

адміністративно-правові відносини. Джерела адміністративного права. 

Принципи  адміністративного права. 
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Тема 3. Суб’єкти адміністративного права  

Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного 

права. Соціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права. Суб’єкт  

адміністративного права і суб’єкт адміністративних правовідносин. Складові 

адміністративної правосуб’єктності. Проблеми деліктоздатності юридичних 

осіб. Наявність прав у сфері публічного адміністрування. Наявність 

адміністративно-правових обов’язків у сфері публічного адміністрування. 

Система суб’єктів адміністративного права. Публічна адміністрація. Місце 

органів виконавчої влади у системі публічної адміністрації. Класифікація 

органів виконавчої влади за масштабом діяльності.  Вищі, центральні, місцеві 

органи виконавчої влади, характеристика їх адміністративно-правового статусу. 

Класифікація органів виконавчої влади за порядком утворення. Класифікація 

органів виконавчої влади за обсягом компетенції. Класифікація органів 

виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань. Класифікація 

органів виконавчої влади за положенням в управлінській системі. 

Адміністративно-правовий статус Адміністрації Президента України. Інститут 

представників Президента України. Адміністративно-правовий статус Ради 

національної безпеки і оборони України. Міністерства,  центральні органи 

виконавчої влади. Місцеві  державні  адміністрації  та  їх  місце  в системі 

органів виконавчої влади. Організація та порядок діяльності місцевих 

державних адміністрацій.   Поняття місцевого самоврядування. Право громадян 

на участь у місцевому самоврядуванні. Основні принципи місцевого 

самоврядування. Система місцевого самоврядування. Повноваження сільських, 

селищних, міських рад. Повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад. Сільський, селищний, міський голова. Повноваження 

районних і обласних рад. Порядок формування, організація роботи органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Поняття громадського об'єднання. 

Політичні партії і громадські організації. Професійні спілки. Релігійні 

організації. Принципи їх створення і діяльності. Принципи утворення і 

діяльності громадських об'єднань. Обмеження щодо утворення і діяльності 

громадських об'єднань. Утворення та реєстрація громадського об’єднання. 

Права громадських об'єднань. Засади взаємодії громадських об'єднань з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Способи 

припинення діяльності громадського об'єднання. Заборона громадського 

об'єднання. Порядок припинення громадського об'єднання. Поняття та 

особливості адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративна 

правоздатність громадян. Адміністративна дієздатність громадян та її види. 

Обставини, що характеризують дієздатність громадян. Повна, обмежена і 

часткова адміністративна дієздатність громадян. Підстави виникнення 

взаємовідносин громадян і органів держави. Права громадян у сфері публічного 

управління. Адміністративно-правові гарантії прав громадян. Адміністративно-

правові обов’язки громадян. Характеристика юридичних фактів, у зв’язку з 
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якими виникають адміністративно-правові обов’язки громадян. 

Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства.  

 

Тема 4. Поняття та види публічної служби в Україні.  

Поняття публічної служби. Види публічної служби. Поняття державної служби 

і державного службовця. Принципи державної служби. Посада державної 

служби. Категорії посад державної служби. Правовий статус державного 

службовця. Управління державною службою. Вступ на державну службу. 

Обмеження щодо призначення на посаду. Службова карʼєра. Проходження 

державної служби. Ранги державних службовців. Відсторонення державного 

службовця від виконання посадових обов’язків. Припинення державної служби. 

Підстави для припинення державної служби. Особливості проходження 

державної служби в окремих державних органах. Патронатна служба. 

 

Тема 5. Забезпечення законності та дотримання дисципліни в публічному 

управлінні. Адміністративно-правові режими. 

 Поняття режиму законності і дисципліни в публічному адмініструванні. 

Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни в публічному 

адмініструванні. Принципи забезпечення законності в публічному 

адмініструванні. Гарантії забезпечення законності в публічному 

адмініструванні. Способи забезпечення законності у публічному 

адмініструванні. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в 

публічному адмініструванні. Види контролю. Парламентський контроль. 

Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль. Контроль з 

боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів 

виконавчої влади. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 

Громадський контроль. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі.  Звернення громадян як спосіб забезпечення законності 

у публічному адмініструванні. Адміністративна юстиція. Поняття та види 

адміністративно-правових режимів. Поняття та види надзвичайних режимів: 

Режим державної таємниці. Режим забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

 

Тема № 6. Адміністративна відповідальність. Поняття та склад 

адміністративного проступку (правопорушення). 

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи 

адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа 

адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), 

його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, 

значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та 

структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної 

сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. 

Обставини, що виключають протиправність і винність діяння. Види складів 
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адміністративних проступків. Обставини, що виключають адміністративну 

відповідальність. Крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.  

 

Тема № 7. Дисциплінарна відповідальність. 

Поняття дисциплінарної відповідальності. Ознаки дисциплінарної 

відповідальності державних службовців. Особливості дисциплінарної 

відповідальності державних службовців. Дисциплінарна відповідальність 

відповідно до дисциплінарних статутів та положень.   

 

 

Змістовий модуль № 2 

«ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ» 

 

Тема № 8. Інструменти публічного адміністрування.  

Поняття та види інструмента публічного адміністрування. Вибір належного 

інструмента. Поняття, юридичне значення, ознаки та види нормативного акта 

суб’єкта публічного адміністрування. Вимоги до нормативного акта,порядок 

його підготовки,ухвалення та оприлюднення. Поняття, юридичне значення 

ознаки та види адміністративного акта. Вимоги до адміністративного акта, 

порядок його підготовки, ухвалення та оприлюднення. Поняття нікчемності 

адміністративного акта. Підстави визнання адміністративного акта нікчемним. 

Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. Види 

адміністративних договорів. Чинність адміністративного договору (умови 

чинності, припинення чинності). Поняття та підстави визнання 

адміністративного договору нікчемним. Поняття, юридичне значення, ознаки та 

види плану як інструменту публічного адміністрування. Сфера застосування та 

приклади застосування плану в різних сферах планів. Поняття, юридичне 

значення ознаки та види фактичної дії як інструменту публічного 

адміністрування. Умови застосування адміністративного розсуду. 

 

Тема № 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Поняття, види та порядок накладення адміністративних стягнень. 

 Стадії провадження в справі про адміністративний проступок. Звичайне та 

спрощене провадження в справі про адміністративний проступок. Порядок 

складання протоколу в справі про адміністративне правопорушення. Органи та 

посадові особи, уповноважені складати протокол в справі про адміністративне 

правопорушення. Порядок розгляду справи про адміністративний проступок. 

Органи та посадові особи, уповноважені розглядати справу про 

адміністративний проступок. Особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Порядок оскарження й перегляду 

постанови в справі про адміністративний проступок. Виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. Загальні правила накладення 

адміністративних стягнень. 
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Тема № 10. Адміністративні послуги та їх правове регулювання. 

Адміністративні процедури . 

Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. Ознаки адміністративної 

послуги. Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у 

публічній сфері. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг. 

Порядок надання адміністративних послуг. Стадії процедури надання 

адміністративної послуги. Вимоги до якості надання адміністративних послуг. 
Поняття та види адміністративної процедури. Система принципів 

адміністративної процедури. Учасники адміністративної процедури. 

Представництво в адміністративній процедурі. Стадії адміністративної 

процедури. Ініціювання та початок провадження. Підготовка справи до 

розгляду. Розгляд і вирішення справи. Оформлення адміністративного акта, 

його доведення до відома адресатів та заінтересованих осіб. Перегляд 

адміністративного акта. 

 

Тема № 11. Публічне  адміністрування  у сфері економіки та 

промисловості.  

Поняття та структура сфери економіки як об’єкту публічного адміністрування.  

Державний і недержавний сектори економіки. Основи публічного 

адміністрування у сфері економіки. Публічне адміністрування промисловістю і 

агропромисловим комплексом. Державні підприємства. Демонополізація 

економіки. Антимонопольний контроль. Створення промислово-фінансових 

груп. Інвестування. Роздержавлення власності (приватизація). Дерегуляція. 

Адміністративний нагляд у сфері економіки. Класифікація і адміністративно-

правовий статус суб’єктів публічного адміністрування економікою. 

Повноваження Президента України у сфері публічного адміністрування 

економікою. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері публічного 

адміністрування економікою. Повноваження центральних органів виконавчої 

влади у сфері публічного адміністрування економікою. Повноваження місцевих 

органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування економікою.  

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності. 

 

Тема № 12. Публічне  адміністрування  у сфері житлово-комунального 

господарства та комунікацій. 

Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово- 

комунальним господарством. Система органів управління будівництвом і 

житлово-комунальним господарством . Місцеве самоврядування, будівництво 

та житлово-комунальне господарство. Державний контроль у будівництві і 

житлово-комунальному господарстві. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення в будівництві і житлово-комунальному господарстві. 

Організаційно-правові засади управління комунікаціями . Органи управління 

транспортом. Характеристика органів управління транспортом загальної 

компетенції (Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради 
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України). Діяльність спеціально створених центральних органів виконавчої 

влади у сфері управління транспортом. Компетенція та повноваження місцевих 

органів влади та управління у системі управління транспортом. Органи 

управління зв’язком. Повноваження органів загальної компетенції у сфері 

зв’язку (Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради 

України). Діяльність спеціально створених центральних органів виконавчої  

влади у сфері управління зв’язком. Система спеціального та 

кореспондентського зв’язку. 

 

Тема № 13. Публічне  адміністрування  у сфері фінансів, зовнішньо-

економічної діяльності та митної справи , закордонними справами. 

Організаційно-правові засади управління фінансами. Органи управління 

фінансами. Фінансовий контроль. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення в галузі фінансів. Організаційно-правові засади управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. Органи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю.  Організаційно-правові засади управління митною справою. Органи 

управління митною справою. Митний контроль. Адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил. Організаційно-правові засади 

управління закордонними справами. Міністерство закордонних справ України 

та його органи за кордоном. Адміністративно-правове регулювання в’їзду в 

Україну і виїзду з України. 

 

Тема № 14. Публічне  адміністрування  у сфері оборони, національної 

безпеки, забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Організаційно-правові засади управління обороною . Збройні Сили України. їх 

види. Комплектування Збройних Сил України. Військова служба. 

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про військовий 

обов’язок і військову службу. Організаційно-правові засади управління 

національною безпекою. Характеристика об’єктів та суб’єктів національної 

безпеки. Загрози національним інтересам і національній безпеці України.  

Державний кордон та його охорона. Основні напрями державної політики з 

питань національної безпеки. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові 

основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.  Державна система 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Центральний орган виконавчої 

влади з надзвичайних ситуацій правовий статус, структурні підрозділи, 

завдання та повноваження діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п сем інд 

 

с.р. л п сем інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА  

Тема 1. Поняття 

адміністративного права та 

його місце в правовій 

системі України.  

14  4    4   6 18  2       16  

Тема 2. Адміністративно-

правові норми і відносини. 

Принципи та джерела 

адміністративного права. 

16  4    4   8 16           16 

Тема 3. Суб’єкти  

адміністративного права. 

14  4    4  6 18 2    16 

Тема 4. Поняття та види 

публічної служби в 

Україні. 

16  4    4  8 18 2    16 

Тема 5.Забезпечення 

законності та дотримання 

дисципліни в публічному 

управлінні. 

Адміністративно-правові 

режими. 

16  4    4  8 16 2    14 

Тема 6. Адміністративна 

відповідальність. Поняття 

та склад адміністративного 

проступку 

(правопорушення). 

16  4    4  8 20 2  2  16 

Тема 7. Дисциплінарна 

відповідальність.  

10  2    2  6 14     14 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 102  26    26    50 120  10     2   108  

Підсумковий контроль 

(залік) 
            

Змістовий модуль 2. ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

Тема 8. Інструменти 16  4    4   8 16   2   2     12 
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публічного 

адміністрування.  

Тема 9. Провадження у 

справах про 

адміністративні 

правопорушення. Поняття, 

види та порядок 

накладення 

адміністративних стягнень. 

16  4    4   8  14 2         12 

Тема 10. Адміністративні 

послуги та їх  правове 

регулювання. 

Адміністративні 

процедури. 

16  4    4  8 12 2    10 

Тема 11. Публічне  

адміністрування  у сфері 

економіки та 

промисловості. 

16  4    4  8 12     12 

Тема 12. Публічне  

адміністрування  у сфері 

житлово-комунального 

господарства та 

комунікацій. 

16  4    4  8 12 2    10 

Тема 13. Публічне  

адміністрування  у сфері 

фінансів, зовнішньо-

економічної діяльності та 

митною справою, 

закордонними справами. 

16  4    4  8 12     12 

Тема 14. Публічне  

адміністрування  у сфері 

оборони, національної 

безпеки, забезпечення 

безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 

12  4    4  4 12 2    10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

108 28  28  52  90  10   2    78 

Підсумковий контроль 

(екзамен) 

30     30 30     30 

Усього годин  240  54   54     132 240   20   4    216 
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