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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право
України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста, галуззю знань 08 - право, спеціальністю 081 - право.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні доктрини сучасного
адміністративного права, вітчизняне адміністративне законодавство; адміністративна
правозастосовча та судова практика.
Міждисциплінарні зв’язки: Вказана дисципліна відноситься до нормативної частини
структури освітньо-професійної програми галузі знань «Право», напряму підготовки
«Правознавство», і пов'язана з такими дисциплінами, як: «Теорія права», «Конституційне
право України», «Історія держави і права України», «Фінансове право», «Історія політикоправових вчень», «Кримінальне право», «Філософія права».
Програма навчальної дисципліни складається із двох змістових модулів.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є здобуття
студентами знань про адміністративне право України як одну із фундаментальних галузей
системи права України.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:


знати предмет і завдання навчальної дисципліни «Адміністративне право

України»; його взаємозв’язок з іншими юридичними дисциплінами;


вміти визначати джерела та основні риси адміністративного права як

самостійної галузі права;


визначати особливості адміністративно-правових норм, відносин та галузевих

інститутів;


знати та розуміти основні засади загального адміністративного права,

процесуального та адміністративно-адміністративно-деліктного права, включаючи порядок
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;


користуючись

науковими

методами

пізнання,

аналізувати

нормативні

адміністративно-правові акти, джерела адміністративного права у цілому;


вміти використовувати адміністративно-правові норми та складати основні

адміністративно-правові акти.
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
сутнісні ознаки адміністративного права як галузі публічного права; доктринальні
засади виникнення, розвитку та реформування адміністративного права України як галузі
права та науки; адміністративно-правові норми та відносини; особливості проходження
публічної служби; процедуру видання правових актів публічної адміністрації; основи
адміністративної відповідальності; поняття та порядок надання адміністративних послуг;
загальні засади адміністративного судочинства; європейські принципи та стандарти
адміністративного права;
вміти :
застосовувати норми і принципи адміністративного права; виявляти, попереджати та
ліквідовувати умови і причини порушення норм адміністративного права; приймати
адміністративні рішення та оформлювати їх в індивідуально-правові акти.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години / 7 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. Адміністративне право в системі публічного права (2 год.)
Поняття та сутність публічного права. Поняття та ознаки адміністративного права як
галузі публічного права. Мета, завдання та основні поняття адміністративного права.
Система адміністративного права. Метод адміністративного права. Співвідношення
адміністративного права з іншими галузями права
ТЕМА 2. Публічна адміністрація та її зв’язок з адміністративним правом (2 год.)
Публічна адміністрація: поняття та структура. Поняття та зміст публічного
адміністрування. Виконавча влада та її адміністративно-праве регулювання.
ТЕМА 3. Принципи адміністративного права (2 год.)
Поняття та значення принципів адміністративного права. Принцип верховенства
права та його елементи. Значення принципу верховенства права в регулюванні
адміністративних відносин. Принципи належного урядування.
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ТЕМА 4: Джерела адміністративного права (4 год.)
Поняття та види джерел адміністративного права. Формалізовані національні та
міжнародні джерела адміністративного права: (Конституція України, Закони України,
Підзаконні нормативно-правові акти, Міжнародні договори, Юридичні акти ЄС). Судові
рішення в системі джерел адміністративного права. Рішення Конституційного Суду України.
Рішення Верховного Суду України. Рішення вищих спеціалізованих судів України. Рішення
пленуму вищого спеціалізованого суду. Рішення Європейського суду з прав людини).
Неформалізовані джерела адміністративного права (норми моралі, традиції та правової
доктрини).
ТЕМА 5. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб ( 2год.)
Приватні особи як суб’єкти адміністративного права (місце та роль приватних осіб як
невід’ємного учасника адміністративних правовідносин). Структура адміністративноправового

статусу

фізичних

осіб

(адміністративна

правоздатність,

адміністративна

дієздатність.). Суть, значення та види адміністративних прав та обов’язків фізичних осіб.
Спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних осіб: Статус жителів територій з
особливим адміністративно-правовим режимом; Статус суб’єктів дозвільної системи;
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
ТЕМА 6. Суб’єкти публічної адміністрації (6 год.)
Поняття та елементи системи суб’єктів публічної адміністрації. Компетенція органів
публічної адміністрації. Дискреційні повноваження. Система органів виконавчої влади та
основні засади їх структурної побудови. Повноваження Президента України у сфері
виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Міністерства та їх місце в системі органів
публічної адміністрації. Центральні органи виконавчої влади. Національні комісії, що
здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки. Фонди публічного права.
Суб‘єкти делегованих повноважень. Місцеві органи виконавчої влади. Військово-цивільні
адміністрації при проведенні антитерористичної операції. Виконавчі органи місцевого
самоврядування.
Змістовий модуль 2.
ТЕМА 7. Публічна служба в Україні (6 год.).
Поняття та зміст публічної служби. Види публічної служби. Відмінність публічної
служби від інших видів трудової діяльності особи. Поняття та ознаки публічного службовця.
Обмеження та заборони публічних службовців. Права та обов’язки публічних службовців.
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Прийняття на публічну службу. Проходження публічної служби. Припинення публічної
служби. Юридична відповідальність публічних службовців.
ТЕМА 8. Нормативні акти публічної адміністрації (2 год.)
Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. Поняття та
значення нормативних актів публічної адміністрації. Ознаки нормативного акту публічної
адміністрації. Вимоги до нормативних актів публічної адміністрації. Незаконність
нормативного акту публічної адміністрації. Процедура прийняття регуляторних актів у сфері
господарської діяльності органами публічної адміністрації. Процедура прийняття постанов
Кабінету Міністрів України та нормативних наказів міністерств. Процедура прийняття
нормативних розпоряджень головами місцевих державних адміністрацій та нормативних
рішень органів місцевого самоврядування
ТЕМА 9. Адміністративні акти публічної адміністрації (4 год.)
Поняття та ознаки адміністративного акта. Види адміністративних актів: за формою
волевиявлення; за юридичними наслідками адміністративні акти; за дією у часі
адміністративні акти; за характером дії щодо особи. Поняття, стадії та вимоги процедура
прийняття індивідуальних адміністративних актів. Набуття чинності адміністративним
актом. Припинення дії адміністративного акта. Нікчемний адміністративний акт.
ТЕМА 10: Адміністративний договір (2 год.)
Поняття та ознаки адміністративного договору. Види

адміністративних

договорів.

Передумови та підстави укладення адміністративного договору. Вимоги до законності
адміністративного договору.
ТЕМА 11. Процедура здійснення державного контролю (нагляду) (2 год.)
Контроль у діяльності публічної адміністрації, поняття контролю і нагляду, їх
співвідношення. Види контролю і нагляду. Правове забезпечення здійснення державного
контролю (нагляду) та сфери його застосування. Порядок проведення планових заходів
державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації. Порядок проведення
позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації.
ТЕМА 12 Правовий режим воєнного стану (2 год.)
Поняття, зміст та види спеціальних адміністративно-правових режимів. Підстави та
порядок введення правового режиму воєнного, його припинення та скасування. Заходи
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правового

режиму воєнного стану. Гарантії законності при запровадженні правового

режиму воєнного стану.
ТЕМА 13. Адміністративна відповідальність (4 год.)
Поняття, особливості та принципи

адміністративної відповідальності. Її місце в

системі юридичної відповідальності. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.
Юридичний склад адміністративного правопорушення. Об‘єкт та об‘єктивна сторона
адміністративних проступків. Суб‘єкти та суб‘єктивна сторона адміністративних проступків.
Адміністративні стягнення та їх види. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за
вчинення адміністративних проступків. Процедура накладення адміністративних стягнень.
ТЕМА 14.Провадження в справах про адміністративні правопорушення (4 год.)
Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення. Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення.
Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
ТЕМА 15. Адміністративний процес. (6 год.)
Поняття

та

зміст

адміністративного

судочинства.

Завдання

та

принципи

адміністративного судочинства. Адміністративні суди: юрисдикція та система. Підсудність
справ адміністративним судам: поняття та види. Учасники адміністративного судочинства
Адміністративний позов. Стадії адміністративного процесу: загальний огляд. Повноваження
суду при вирішенні адміністративної справи. Судові рішення в адміністративному процесі:
поняття, види, властивості.
3. Рекомендована література
1.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том

1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво
«Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична
думка». – 2007.
2.

Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга

судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007.
3.

Адміністративне право України: підруч. / В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка,В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2012. – 656 с.
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4.

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В.

М. Гаращук та ін.; Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 с
5.

Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність.

– К.: Конус –Ю, 2008р. – 184 с.
6.

Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ:

Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
7.

Демократичні засади державного управління та адміністративне право :

моногр. / кол. авт. : Ю.С. Шемшученко, В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, І.О. Кресіна та ін. ;
за заг. ред. В.Б. – К., 2010. – 496 с.
8.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право /

Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін., За заг. ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юстініан,
2007. – 288с.
9.

Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С.,

Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
10.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник.

– К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
11.

Колпаков В. К. Курс адміністративного права України : підручник / В. К.

Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] ‒ 2-ге вид. , перероб. і допов.
‒ К. : Юрінком Інтер, 2013. ‒ 872 с
12.

Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний

посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000.
13.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний

посібник / За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.
14.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч.

посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.
15.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах / За

заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Книга друга: Принцип верховенства права у дільності держави
та в адміністративному праві. – К.: Конус-Ю, 2008.
16.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред.

Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007.
17.

Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для

юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Оцінювання знань студентів із дисципліни «Адміністративне право України»,
здійснюється на підставі результатів підсумкового контролю знань – письмового іспиту.
Іспит проводиться шляхом виконання кандидатами письмових екзаменаційних завдань у
формі тестів.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль проводиться під час проведення практичних занять з метою
перевірки знань студента із конкретної теми навчальної дисципліни. На практичних
(семінарських) заняттях можуть використовуватись різні засоби діагностики успішності
навчання студента, зокрема: доповіді, експрес-опитування, вільна дискусія, співбесіда,
обговорення

тематичних

повідомлень,

розв’язання

практичних

кейсів,

виконання

самостійних і контрольних робіт та інші. Рівень знань, вмінь та навичок студента на
практичних заняттях оцінюється викладачем самостійно.
Проміжний контроль полягає у складенні модуля у тестовій формі.

