
Повна назва: Адміністративне право 

Статус: Нормативна 

Адміністративне право є однією з базових галузей права, та фундаментальною навчальною 

дисципліною в системі юридичної освіти. Нормами адміністративного права впорядковується 

організація і діяльність органів наділених публічно-владними повноваженнями щодо реалізації 

управлінських функцій (державні органи, органи місцевого самоврядування, тощо), порядок їх 

взаємодії та реалізації публічних регулятивних і управлінських функцій щодо виконання законів 

та державної політики; взаємовідносини між публічною владою та іншими суб’єктами; засади 

забезпечення реалізації, охорони і захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. 

Важливість адміністративних правовідносин та найбільша частота виникнення, серед інших 

правовідносин, визначають адміністративне право як одну з провідних галузей в правової системі 

України. Відповідно «Адміністративне право» є базовою, фундаментальною, нормативною 

навчальною дисципліною, вивчення якої є обов’язковою умовою для студентів які здобувають 

професію юриста за спеціальністю 081 «право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Мета навчальної дисципліни: 

формування у студентів правового світогляду про місце та роль адміністративного права в 

системі публічного права України, його можливостей у захисті прав, свобод і законних інтересів 

громадян, суспільства і держави, правового забезпечення та оптимізації діяльності публічної 

адміністрації – органів, що наділені публічно-владними повноваженнями щодо здійснення 

управлінських функцій.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Адміністративне право» складається з 40тем, які розміщені у 

логічній послідовності, взаємопов’язані та взаємообумовлені, дозволяють охопити увесь 

навчальний курс. . 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі форми 

та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться практичні приклади; 

заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних питань 

адміністративного права та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх індивідуальних 

завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами 

пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових тем Кількість годин 
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1             

Загальна частина 

Сутність адміністративного права та адміністративних правовідносин. 

Тема 1. Поняття та 

сутність державного 

управління. 

8 2 2  4        

Тема 2. Поняття та 

сутність 

адміністративного 

права. Наука 

адміністративного 

права 

8 2 2  4        

Тема 3. Механізм 

адміністративно-

8 2 2  4        



правового 

регулювання. 

Джерела 

адміністративного 

права. 

Суб’єкти адміністративного права. 

Тема 4. Загальна 

характеристика та 

види суб’єктів 

адміністративного 

права. Фізичні особи 

як суб’єкти 

адміністративного 

права. 

8 2 2  4        

Тема 5. Державні 

органи як суб’єкти 

адміністративного 

права. Поняття, 

сутність та види 

органів виконавчої 

влади. 

8 2 2  4        

Тема 6. Центральні 

органи виконавчої 

влади. 

8 2 2  4        

Тема 7. Місцеві 

органи виконавчої 

влади. 

8 2 2  4        

Тема 8. 

Адміністративно-

правовий статус 

державних 

службовців. 

8 2 2  4        

Тема 9. 

Проходження 

державної служби. 

8 2 2  4        

Тема 10. 

Адміністративно-

правовий статус 

об’єднань громадян, 

підприємств установ, 

організацій. 

8 2 2  4        

Адміністративно-правові умови реалізації державного управління. 

Тема 11. Форми 

державного 

управління. 

8 2 2  4        

Тема 12. Методи 

державного 

управління. 

8 2 2  4        

Тема 13. 

Адміністративний 

примус у 

державному 

управлінні. 

8 2 2  4        

Тема 14. 

Адміністративний 

проступок та 

адміністративна 

8 2 2  4        



відповідальність. 

Тема 15. 

Адміністративні 

стягнення 

8 2 2  4        

Забезпечення законності у державному управлінні. 

Тема 16. 

Забезпечення 

законності в 

державному 

управлінні. 

8 2 2  4        

Тема 17. Види 

контролю в 

державному 

управлінні. 

8 2 2  4        

Адміністративний-процес. 

Тема 18. Поняття та 

сутність 

адміністративного 

процесу. 

Управлінський 

процес. 

8 2 2  4        

Тема 19. 

Юрисдикційні 

адміністративні 

провадження. 

Провадження у 

справах про 

адміністративні 

проступки. 

8 2 2  4        

Тема 20. 

Адміністративне 

судочинство 

(судовий 

адміністративний 

процес). 

8 2 2  4        

Тема 21. 

Організаційно-

правові основи 

адміністративного 

судочинства. 

8 2 2  4        

Тема 22. Суб’єкти 

адміністративного 

судочинства. 

8 2 2  4        

Тема 23. Учасники 

адміністративного 

судочинства. 

8 2 2  4        

Тема 24 Організація 

адміністративного 

судочинства. 

8 2 2  4        

Особлива частина. 

Адміністративно-правові основи державного управління у сферах економіки, 

господарської діяльності та міжгалузевих сферах.  

Тема 25. Зміст та 

сутність державного 

управління у сферах 

економіки, 

8 2 2  4        



господарської 

діяльності та 

міжгалузевих 

сферах. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері фінансів та 

банківською 

системою. 

Тема 26. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сферах транспорту, 

зв’язку, 

комунікаціями, та у 

паливно-

енергетичній сфері. 

8 2 2  4        

Тема 27. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сферах 

промисловості, 

будівництва та 

житлово-

комунальним 

господарством. 

8 2 2  4        

Тема 28. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

зовнішньоекономічн

ою діяльністю та у 

сфері реалізації 

митної політики. 

8 2 2  4        

Тема 29. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у агропромислової 

сфері та охороною 

навколишнього 

середовища. 

8 2 2  4        

Тема 30. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері 

підприємництва та 

8 2 2  4        



торгівельною 

діяльністю. 

Адміністративно-

правові засади 

захисту економічної 

конкуренції. 

Адміністративно-правові основи державного управління соціальною та гуманітарно-

культурної сферами 

Тема 31. Зміст 

державного 

управління 

соціальною та 

гуманітарно-

культурної сферами. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері праці та 

соціальної політики. 

8 2 2  4        

Тема 32. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері охорони 

здоров’я. 

8 2 2  4        

Тема 33. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сферах освіти та 

науки. 

8 2 2  4        

Тема 34. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сферах культури, 

молодіжної 

політики, фізичної 

культури та спорту. 

6 2   4        

Адміністративно-правові основи державного управління в сфері адміністративно-

політичної діяльності. 

Тема 35. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері юстиції, та у 

сфері закордонних 

справ. 

6 2   4        

Тема 36. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

9 2   7        



державне управління 

у сфері національної 

безпеки, 

забезпечення 

обороноздатності 

країни, та охорони 

державного кордону. 

Тема 37. 

Адміністративно-

правове 

регулювання і 

державне управління 

у сфері внутрішніх 

справ, та у 

надзвичайних 

ситуаціях. 

9 2   7        

 

Тема 38. 

Особливості 

державного 

управління в умовах 

спеціальних режимів 

9 2   7        

Тема 39. 

Порівняльне 

адміністративне 

право. 

9 2   7        

Тема 40. Засади 

інтеграції 

адміністративного 

права до права 

Європейського 

Союзу. 

10 2   8        

Підведення 

підсумків 

8 1   7        

ІНДЗ (Курсова 

робота) 
            

Усього годин: 330 81 66  183        

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» студент 

повинен: 

знати: метод і систему адміністративного права, зв’язок цієї галузі права з державним 

управлінням; основні проблеми науки адміністративного права; поняття та ознаки 

адміністративно-правових норм і відносин; суб’єктів адміністративного права та елементи їх 

статусу; функції, принципи, форми і методи державного управління; поняття адміністративного 

примусу та види його заходів; поняття та ознаки адміністративної відповідальності; поняття і 

принципи адміністративного процесу; сутність адміністративної юстиції та поняття 

адміністративного судочинства; способи забезпечення законності і дисципліни в державному 

управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими; особливості галузевого, міжгалузевого і 

регіонального державного управління; правові основи і організацію управління економікою, 

соціально-культурною та адміністративною сферами. 

вміти: використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в 

системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері державного 

управління; аналізувати й тлумачити адміністративно-правові норми та надавати відповідні 

консультації; застосовувати адміністративне законодавство України в конкретних правових 

ситуаціях; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері; користуватися сучасною 

науковою і спеціальною літературою, електронними юридичними базами даних, іншими 

інформаційними джерелами. 



мати навички: пошуку необхідної правової інформації; складання адміністративно-

процесуальних та службових документів, що стосуються адміністративно-правових відносин; 

інтерв’ювання і консультування клієнта з питань врегульованих адміністративним правом; аналізу 

судової справи й обрання позиції по справі. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS.  

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах:виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових аудиторних 

робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; залік, іспит. Протягом триместру здійснюється 

поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час захисту 

індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки 

виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Адміністративне 

право» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку(3 семестр) та  іспиту (4 

семестр), в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів Сума балів 

Доповідьна сем. 

заняттях 

5 2 10 

 

Опитування на сем. 

заняттях 

5 6 30 

 

Наукова робота 10 1 10 

Виконання письмової 

самостійної 

роботи 

10 1 10 

 

Загальна кількість 

балів 

  60 

 

Іспит    40 

 

Викладачі: 

Кравченко Інна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 8 років. 

Кількість виданих наукових праць – близько15. У 2012 р. захищено  кандидатської 

дисертації на тему: «Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні» за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Сфера наукових інтересів - адміністративно-правові засади управління економічною, 

соціально-культурною, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевого управління.  

 Колодочка Ольга Євгенівна, викладач кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 2,6 

роки.  Кількість виданих наукових праць – близько10.  

Сфера наукових інтересів - роль держави у протидії стигмі та дискримінації: 

адміністративно-правовий аспект. 

 


