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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
"Адміністративне право України")
Найменування
показників
Кількість кредитів – 7
Модулів – 2
Змістовних модулів – 2
Курсова робота
Загальна кількість годин –
504

Галузь знань, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
галузь знань 08 "Право",
спеціальність 081 "Право",
освітньо-кваліфікаційний
рівень: молодший спеціаліст

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
За вибором студента
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й, 4-й
3-й, 4-й
Лекції

Тижнева кількість годин
для денної форми
навчання:
аудиторних – 5
самостійної роботи
–5

66 год
22 год
Практичні, семінарські
50 год
14 год
Самостійна робота
136 год
216 год
ІНДЗ:
Види контролю: залік, іспит

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни "Адміністративне право України" є
набуття студентами ґрунтовних знань з теорії адміністративного права,
вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної
адміністративної та судової практики, формування у них прикладних навиків та
умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.
Завданням навчальної дисципліни "Адміністративне право України" є
подання студентам ґрунтовних знань та засвоєння ними теорії
адміністративного права і змісту адміністративного законодавства у сфері
формування і функціонування системи органів публічної адміністрації; форм
діяльності публічної адміністрації; контролю за діяльністю публічної
адміністрації; публічної служби; адміністративної відповідальності та
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
адміністративного судочинства; управління у певних сферах публічного
управління; проведення всебічного аналізу практики застосування
адміністративного законодавства в зазначених сферах; розвиток у студентів
навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході
вивчення курсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і
правозастосовчої практики.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
понятійно-категоріальний апарат адміністративного права;
предмет, метод та принципи адміністративного права;
порядок формування та організаційно-правові форми діяльності публічної
адміністрації;
процедуру реалізації прав і свобод громадян та способи їх захисту у сфері
діяльності публічної адміністрації;
правові форми діяльності публічної адміністрації;
правові основи публічної служби;
правила кваліфікації окремих видів адміністративних правопорушень і
заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;
правові основи адміністративного судочинства;
систему управління у певних сферах публічного управління.
вміти:
грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативноправову лексику і спеціальну термінологію з питань діяльності публічної
адміністрації;
визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної
адміністрації;
правильно визначити правові основи регулювання відповідних
адміністративних правовідносини;
пропонувати шляхи вирішення окремих проблеми правового
регулювання;
аргументовано висловити власну правову позицію з використанням
посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз'яснювального
характеру державних органів;

вибрати правильний шлях захисту інтересів конкретного учасника
адміністративних правовідносин;
складати проекти процесуальних документів;
набути навиків:
визначення регулятивних можливостей та ефективності норм
адміністративного права;
всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних
ситуацій;
вільного володіння науковим, нормативним та інтерпретаційним
(судовим, роз'яснювальним) матеріалом і застосування його на практиці.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ
МОДУЛЬ
1.
Теоретико-правові
основи
адміністративного права. Структура публічної адміністрації.
Тема 1: Публічне управління та адміністративне право.
Поняття та основні риси публічного управління. Адміністративна влада
як інструмент реалізації вольових рішень суб'єктів владарювання. Поняття
публічного інтересу. Поняття та ознаки публічної адміністрації.
Співвідношення фундаментальних категорій адміністративного права:
"публічна адміністрація", "публічне управління", "виконавча влада". Структура
публічної адміністрації в Україні. Основні етапи розвитку адміністративного
права в Україні. Українська наука адміністративного права.
Тема 2: Адміністративне право провідна галузь публічного права.
Сучасне визначення предмета адміністративного права. Проблема
співвідношення управлінських і публічно-сервісних відносин у сфері
адміністративного права. Метод адміністративного права. Імперативний метод
в адміністративно-правовому регулюванні. Прояви диспозитивного методу.
Сучасна трансформація методу адміністративного права. Співвідношення
адміністративного права з іншими галузями права. Система адміністративного
права.
Проблема
кодифікації
адміністративного
права.
Норми
адміністративного права: поняття та характерні риси. Дія адміністративноправових норм. Форми реалізації норм адміністративного права.
Тема 3: Принципи адміністративного права.
Система принципів адміністративного права. Загальні та спеціальні
принципи адміністративного права. Європейські принципи адміністративного
права та їх нормативні джерела. Значення європейських принципів
адміністративного права для забезпечення демократичних стандартів діяльності
органів публічної адміністрації.
Тема 4: Джерела адміністративного права.
Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація. Джерела
адміністративного права, що творяться вищими органами влади: Конституція
України; закони України та їх роль в процесі адміністрування; міжнародні
договори та інші акти міжнародного права; укази та розпорядження Президента
України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Нормативні
акти центральних органів виконавчої влади. Нормативні акти місцевих органів
публічної
адміністрації
(локальні
джерела).
Особливі
джерела
адміністративного права: внутрішні акти (акти внутрішнього адміністрування),
акти планування, технічні норми. Значення судових рішень для публічної
адміністрації.
Тема 5: Основи територіальної організації публічної адміністрації.
Адміністративно-територіальний устрій України та його вплив на
організацію публічної адміністрації. Засади організації публічної адміністрації:
концентрація, деконцентрація, централізація, децентралізація, автономія.
Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.
Тема 6: Органи публічної адміністрації - загальна характеристика.

Поняття та елементи системи органів публічної адміністрації. Суб'єкти,
які виконують завдання публічної адміністрації (делеговані повноваження).
Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації.
Адміністративний розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень.
Система органів публічної адміністрації. Основні засади структурної побудови
публічної адміністрації: субординація, координація, реординація, співпраця.
Види взаємозв'язків у системі органів публічної адміністрації: підвідомчість,
підпорядкованість (підлеглість), підконтрольність, відповідальність.
Тема 7: Органи виконавчої влади.
Поняття виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та основні
засади їх структурної побудови. Сфера діяльності та компетенція органів
виконавчої влади. Адміністративний розсуд як спосіб реалізації дискреційних
повноважень. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади: міністерства;
державні комітети, служби, інспекції, агентства; центральні органи виконавчої
влади із спеціальним статусом. Територіальні органи виконавчої влади: обласні
та районні державні адміністрації, територіальні органи центральних органів
виконавчої влади. Перспективи удосконалення виконавчої влади в Україні.
Тема 8: Органи місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування.
Виконавчі органи місцевого самоврядування. Делегування владних
повноважень. Перспективи удосконалення місцевого самоврядування в Україні.
Тема 9: Публічна служба.
Поняття та види публічної служби. Посади публічної служби. Посади в
органах публічної адміністрації. Політичні посади. Управління публічною
службою. Порядок вступу на публічну службу. Поняття та правовий статус
публічного службовця; посадові та службові особи. Проходження публічної
служби (службова кар'єра). Особливості заохочення, дисциплінарної та
адміністративної відповідальність публічних службовців. Припинення
публічної служби.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. "Форми та процедури діяльності публічної
адміністрації. Спеціальні адміністративно-правові режими. Контроль за
діяльністю публічної адміністрації. Адміністративна відповідальність".
Тема 1: Форми діяльності публічної адміністрації: загальна
характеристика.
Поняття та класифікація форм діяльності публічної адміністрації.
Індивідуальні адміністративні акти: поняття та види. Вимоги до змісту та
форми індивідуальних адміністративних актів. Наслідки невиконання вимог до
змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. Набрання чинності та
доведення до відома індивідуальних адміністративних актів. Зупинення та
припинення дії індивідуальних адміністративних актів. Адміністративні
договори: поняття та характерні риси.
Тема 2: Види процедур діяльності публічної адміністрації.
Адміністративні процедури: поняття та зміст. Види адміністративних
процедур: процедури з надання адміністративних послуг; реєстраційні

процедури; ліцензійні процедури; дозвільні процедури; інші процедури з
надання адміністративних послуг. Процедури з реалізації контрольнонаглядових повноважень публічної адміністрації.
Тема 3: Процедури прийняття нормативних актів.
Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних
актів: загальний огляд. Органи публічної адміністрації, уповноважені приймати
нормативно-правові акти. Стадії прийняття нормативно-правових актів
органами публічної адміністрації: розробка проекту нормативного акта;
погодження проекту нормативного акта; громадське обговорення; візування
проекту нормативного акта; розгляд і прийняття нормативного акта; державна
реєстрація нормативного акта; оприлюднення нормативного акта.
Тема 4: Процедури прийняття індивідуальних адміністративних
актів.
Правове
регулювання
процедури
прийняття
індивідуальних
адміністративних актів: загальний огляд. Принципи адміністративної
процедури.
Суб'єкти
адміністративного
провадження:
учасники
адміністративного провадження; особи, які сприяють розгляду адміністративної
справи. Документування та доказування в адміністративному провадженні.
Адміністративні витрати. Строки в адміністративному провадженні. Стадії
адміністративного
провадження:
загальний
огляд.
Ініціювання
адміністративного провадження. Відкриття та підготовка адміністративної
справи до вирішення. Підстави зупинення та закриття адміністративного
провадження. Розгляд адміністративної справи. Прийняття рішення в
адміністративній справі.
Тема 5: Процедури адміністративного оскарження.
Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав
особи у відносинах з публічною адміністрацією. Право на адміністративне
оскарження. Суб'єкти розгляду скарги. Подання скарги та його наслідки.
Розгляд скарги. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду
скарги.
Тема 6: Спеціальні адміністративно-правові режими та їх види.
Поняття та зміст спеціального адміністративно-правового режиму. Види
спеціальних адміністративно-правових режимів: основні підстави для
класифікації. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок
запровадження, види. Обмеження конституційних прав і свобод в умовах
надзвичайних адміністративно-правових режимів. Особливості правового
режиму надзвичайного стану. Особливості правового режиму воєнного стану.
Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим
доступом. Процедура надання допуску до державної таємниці.
Тема 7: Сутність та види контролю за діяльністю публічної
адміністрації.
Сутність контролю за діяльністю публічної адміністрації. Класифікація
контролю за діяльністю публічною адміністрації. Форми парламентського
контролю за діяльністю публічною адміністрації. Контроль Президента
України за діяльністю публічною адміністрації. Внутрішній адміністративний

контроль та його види. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи
органів виконавчої влади. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації.
Тема 8: Судовий контроль (адміністративне судочинство).
Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю
публічної адміністрації. Організація адміністративного судочинства в Україні.
Завдання адміністративного судочинства. Компетенція адміністративних судів.
Принципи адміністративного судочинства. Підсудність справ адміністративним
судам. Учасники адміністративного процесу та їх права. Адміністративний
позов та вимоги, що можуть у ньому ставитись. Забезпечення
адміністративного позову. Особливості доказування в адміністративному
процесі. Розгляд адміністративних справ в судах 1-ї інстанції. Розгляд
адміністративних справ в апеляційній інстанції. Розгляд адміністративних
справ в касаційній інстанції. Судові рішення в адміністративних справах.
Перегляд судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами.
Тема 9: Концепції адміністративної відповідальності.
Інститут адміністративної відповідальності в Україні: сучасний стан і
шляхи реформування. Адміністративна відповідальність фізичних і юридичних
осіб. Особливості адміністративної відповідальності суб'єкта владних
повноважень за прийняття незаконного рішення, чинення незаконної дії або
бездіяльності. Джерела законодавства, що встановлюють адміністративну
відповідальність.
Новий
кодифікований
акт
про
адміністративну
відповідальність як основа адміністративного деліктного законодавства.
Тема 10: Загальні засади адміністративної відповідальності.
Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду
юридичної відповідальності. Обставини, які виключають адміністративну
відповідальність.
Адміністративний
правопорушення
як
підстава
адміністративної відповідальності. Ознаки адміністративного правопорушення.
Відмежування адміністративних правопорушень від кримінальних проступків.
Склад адміністративного правопорушення. Поняття юридичного складу.
Елементи складу правопорушення: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона,
суб'єктивна сторона. Поняття і види об'єктів адміністративного
правопорушення. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення:
обов'язкові
та
факультативні
ознаки.
Суб'єкт
адміністративного
правопорушення, види суб'єктів. Суб'єктивна сторона.: форми вини суб'єкта
адміністративного правопорушення. Форми вини суб'єкта адміністративного
проступку. Адміністративні стягнення: поняття і види. Система
адміністративних стягнень за чинним національним законодавством. Порядок
накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і обтяжуючих
обставини на застосування адміністративного стягнення. Європейські
стандарти застосування адміністративних стягнень.
Тема 11: Провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Обставини, які виключають провадження у справах про

адміністративні правопорушення. Засоби забезпечення провадження в справах
про адміністративні правопорушення. Учасники провадження у справах про
адміністративні правопорушення: поняття, види, правовий статус. Суб'єкти,
уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Докази і
доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: порушення
справи про адміністративне правопорушення; розгляд справи та прийняття
рішення; оскарження і опротестування постанови по справі про
адміністративне
правопорушення;
виконання
рішення,
застосування
адміністративного стягнення. Оскарження та опротестування постанови у
справі про адміністративні правопорушення як факультативна стадія
провадження. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення. Добровільне і примусове виконання постанов.
Тема 12: Особливості адміністративної відповідальності юридичних
осіб.
Загальна характеристика і особливості адміністративної відповідальності
юридичних осіб за національним законодавством. Поняття вини юридичних
осіб. Порядок застосування адміністративних стягнень до юридичних осіб.
Співвідношення процедури перевірки і застосування адміністративних стягнень
до юридичних осіб. Застосування відповідальності до юридичних осіб за
вчинення корупційних правопорушень.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і
тем

1

Кількість годин
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п лаб інд ср
л
п лаб інд
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12

Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретико-правові основи адміністративного права. Структура публічної адміністрації.
Тема 1: Публічне управління та
12
4
2
6
адміністративне право
Тема 2: Адміністративне право як
12
4
2
6
14
2
провідна галузь публічного права
Тема 3: Принципи адміністра8
4
4
10
тивного права
Тема 4: Джерела адміністративного
10
4
2
4
12
2
права
Тема 5: Основи територіальної
12
4
2
6
12
2
організації публічної адміністрації
Тема
6:
Органи
публічної
10
4
4
4
10
адміністрації:
загальна
характеристика
Тема 7: Органи виконавчої влади
14
4
8
14
2
Тема
8:
Органи
місцевого
14
4
8
14
2
самоврядування
Тема 9: Публічна служба
16
4
4
8
20
2
Разом – зм. модуль 1
108
36
16
54
120
14
Модуль2
Змістовний модуль 2. Форми та процедури діяльності публічної адміністрації. Спеціальні адміністративно-правові режими.
Контроль за діяльністю публічної адміністрації. Адміністративна відповідальність.
Тема 1: Форми діяльності публічної
16
4
4
8
10
2
адміністрації:
загальна
характеристика
Тема 2: Види процедур діяльності
8
2
2
4
10
2
публічної адміністрації
Тема 3: Процедури прийняття
8
2
2
4
8
нормативних актів
Тема 4: Процедури прийняття
16
4
4
8
14
2
2
індивідуальних
адміністративних
актів
Тема 5: Процедури адміністра8
2
2
4
12
2
2
тивного оскарження
Тема 6: Спеціально адміністративні
8
2
2
4
8
режими та їх види
Тема
7:
Сутність та види
16
4
4
8
8
контролю за діяльністю публічної
адміністрації
Тема
8:
Судовий
контроль
24
4
6
16
18
2
2
(адміністративне судочинство)
Тема 9: Концепції адміністративно8
2
4
8
правової відповідальності
Тема
10: Загальні засади
8
2
4
4
12
2
2
адміністративно-правової
відповідальності
Тема 11: Провадження в
про
адміністративні
порушення

ср
13

12
10
10
10
10

12
12
18
106

8

8
8
10

8
8
8

14
8
8

справах
право-

16

4

6

8

14

2

2

10

Тема
12:
Особливості
адмінінстративної відповідальності
юридичних осіб
Разом – зм. модуль 2
Усього годин

8

2

-

4

10

2

-

8

144
252

34
70

36
52

76
130

132
252

16
30

10
10

106
212

Курсова робота
Усього годин

111
363

69
321

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Публічне управління і його зв'язок з адміністративним правом.
Адміністративне право - галузь публічного права.
Джерела адміністративного права.
Територіальна організація публічної адміністрації
Органи публічної адміністрації.
Публічна служба.
Форми діяльності публічної адміністрації.
Види процедур діяльності публічної адміністрації.
Процедура прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів.
Процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів.
Процедури адміністративного оскарження.
Спеціальні адміністративно-правові режими та їх види.
Сутність та види контролю за діяльністю публічної адміністрації.
Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації.
Загальні засади адміністративної відповідальності.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2
2
2
2
4
4
4
2
2
4
2
2
4
6
4
6

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, поглиблення та
закріплення знань, одержаних на лекціях та практичних (семінарських)
заняттях, вироблення навичок самостійного пошуку додаткових знань у процесі
підготовки до наступних практичних (семінарських) занять, модулів та
екзамену і є невід'ємною складовою процесу вивчення навчальної дисципліни.
Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними
матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни складається із таких
видів робіт:
підготовка до усіх видів поточного і підсумкового контролю, у тому числі
практичних (семінарських) занять, контрольних робіт, залікових модулів і
екзамену;
самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни чи їх
окремих питань, що не розглядалися у лекційному курсі;
виконання творчих завдань шляхом написання наукових рефератів (ессе)
та їх презентація на практичних заняттях або засіданнях наукового гуртка;
участь у роботі студентського наукового гуртка, виступ на його засіданні
з науковою доповіддю;
участь у студентських конференціях, підготовка й опублікування тез
виступу, наукового повідомлення чи статті;
участь у студентських конкурсах, олімпіадах.
Зокрема, самостійна робота студентів денної і заочної форм навчання
складається із самостійного вивчення частини програмного матеріалу за
визначеними темами (питаннями) й у встановлених обсягах годин.
З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок
самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних
творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів. Написання реферату
займає важливе місце у процесі організації самостійної роботи студентів і є
важливим засобом поглиблення знань з навчальної дисципліни. Реферати
стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння
користуватися навчальною літературою і законодавством, складати
бібліографію.
Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої
літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи студента і його
можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень. До
літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники;
наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.)
Реферати виконуються за складеним планом, який має таку структуру:
Вступ. У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми
дослідження, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена
робота, провести аналіз рівня дослідженості проблем, визначити мету та
завдання дослідження.

Основна частина. В основній частині слід окреслити 2 – 3 проблемні
питання, на розкриття яких повинен бути спрямований зміст наукового
реферату. Рекомендується поділити основний матеріал на розділи, які, в свою
чергу, можна поділити на підрозділи, що мають закінчуватися логічними
висновками. Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де
необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік
видання.
Висновки. На завершення необхідно зробити загальні висновки за змістом
дослідження.
Список використаних джерел. Список вивчених і використаних у роботі
джерел законодавства та літератури подається в алфавітному порядку.
З проблем, досліджених у наукових рефератах, студенти можуть
підготувати і виголосити доповіді під час проведення практичних занять або
засідань наукового студентського гуртка.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Одним із важливих засобів підвищення ефективності навчального
процесу є створення регулярної, активної, стимулюючої системи навчальної
роботи студентів. Ця стимулююча система проявляється у застосуванні різних
видів контролю. Контроль за виконанням студентами навчального плану з
курсу "Адміністративне право України", за рівнем отриманих ними знань,
набутих навичок й умінь здійснюється за допомогою форм поточного,
проміжного модульного і підсумкового контролю, визначених навчальною
програмою.
1. Поточний контроль здійснюється у ході повсякденної роботи
студентів під час проведення практичних (семінарських) занять та інших форм
контролю і має на меті перевірку рівня знань студента за змістовними
модулями. Такий вид контролю стимулює у студентів прагнення до
систематичної самостійної роботи, виконання практичних завдань, підвищення
інтересу до навчальної дисципліни, формування почуття відповідальності за
результати навчання.
Поточний контроль проводиться, зокрема, у таких формах:
усне опитування, письмовий або тестовий експрес-контроль на
практичних (семінарських) заняттях;
виконання контрольних робіт;
перевірка виконання самостійної роботи;
У процесі поточного контролю до системи оцінювання можуть
включатися також заохочувальні бали за окремі види самостійної роботи
студентів (написання наукового реферату, участь у наукових конференціях та
олімпіадах, публікація тез доповіді чи наукової статті тощо).
Оцінювання знань студентів по кожному виду поточного контролю
здійснюється за 50-бальною шкалою: від 0 до 25 – "незадовільно"; від 26 до 35
– "задовільно"; від 36 до 44 – "добре"; від 45 до 50 – "відмінно".
2. Проміжний модульний контроль передбачає перевірку, оцінку і
корекцію засвоєння системних знань, умінь і навичок. Заліковий модуль – це
форма контролю знань студентів після вивчення логічно завершеної частини
навчальної програми. У цьому випадку одиницею контролю виступають
запитання декількох тем відповідно до робочої навчальної програми.
Навчальним планом з курсу "Адміністративне право України"
передбачено проведення 2-х залікових модулів. Модульний контроль
проводиться у формі тестування з використанням комп'ютерних технічних
засобів з одночасним відображенням результатів (відповідей).
Оцінювання модульного контролю здійснюється за наведеною 50бальною шкалою.
Студенти, які не атестовані за результатами залікового модуля (кількість
балів нижча мінімального залікового значення – 26 або неявка студента),
зобов’язані пройти повторний модульний контроль протягом двох тижнів.
Підсумкова поточна сума балів визначається як середньозважена сума
балів усіх форм поточного контролю і проміжного модульного контролю.

Результати поточного контролю враховуються при виставленні остаточної
підсумкової оцінки з даної дисципліни.
2. Підсумковий контроль застосовується для перевірки успішності знань
студентів після завершення вивчення навчальної дисципліни і здійснюється у
формі семестрового контролю, який проводиться у вигляді семестрового заліку
і екзамену з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного
навчальною та робочою програмами. Семестровий екзамен складається
студентами у період екзаменаційної сесії, передбаченої графіком навчального
процесу.
До семестрового екзамену допускаються студенти, які виконали всі види
навчального навантаження з дисципліни і мають суму балів не нижче 26.
Екзамен проводиться шляхом тестування з використанням комп’ютерних
технічних засобів з одночасним відображенням результатів (відповідей).
Зміст тестових завдань доводиться до відома студентів за місяць до
початку екзаменаційної сесії.

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА ЕКЗАМЕН Й У
ПІДСУМКУ
Результати виконання екзаменаційних тестових завдань оцінюються за
50-бальною шкалою:
від 0 до 25 – "незадовільно";
від 26 до 35 – "задовільно";
від 36 до 44 – "добре";
від 45 до 50 – "відмінно".
Підсумкове оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною
шкалою виходячи з підсумкових результатів поточної успішності і суми балів
на екзамені. При цьому максимальна кількість балів при оцінюванні знань
студентів з дисципліни становить: за поточну успішність – 50 балів і на
екзамені – 50 балів.
Поточний контроль (максимальний середній бал,
обчислений виходячи з балів, одержаних на практичних заняттях і
за самостійну роботу у відповідних модульних періодах, та балів
за залікові модулі)

Підсумковий
контроль
(екзамен)

Сума

50

100

50

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.
Максимальна підсумкова кількість балів, яка встановлюється для усіх видів
контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та
національній шкалі визначена Педагогічною радою Коледжу.
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS
Оцінка
в балах

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)

B

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома
помилками)

C

Добре
(в загальному вірне виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків)

E

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним
критеріям)

81–89

Оцінка за шкалою ECTS

Добре
71–80
61–70
Задовільно
52–60

35–51
1–34

Незадовільно

FX

Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичні основи кредитно-модульної система організації навчального
процесу з викладання курсу "Адміністративне право України" у Правничому
коледжі складають навчальні програми з цієї учбової дисципліни і плани
семінарських занять, зокрема:
1.
Гудз Б.Д. Адміністративне право України : Програма курсу для
студентів Правничого коледжу Львівського національного університету імені
Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2016.
2.
Гудз Б.Д. Адміністративне право України : Плани семінарських
занять для студентів Правничого коледжу Львівського національного
університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2016.
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАКОНОДАВСТВО І ЛІТЕРАТУРА
ЗАКОНОДАВСТВО
1.
Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] : прийнята і
проголошена Резолюцією Генеральної Асамблеї 217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948
р. (Док. ООН/PES/217 A.) // Верховна Рада України : офіційний веб-сайт :
Законодавство України. – Режим доступу до електронного ресурсу: http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.
2.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
[Електронний ресурс] : укладена у м. Римі 4 листопада 1950 р. // Верховна Рада
України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного
ресурсу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_004.
3.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
[Електронний ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня
1966 р. // Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України.
– Режим доступу до електронного ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_043.
4.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
[Електронний ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня
1966 р. // Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України.
– Режим доступу до електронного ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_042.
5.
Конституція України [Текст] [Електронний ресурс] : прийнята на
п'ятiй сесiї Верховної Ради Украї¬ни Законом України від 28 червня 1996 р. №
254к/96-ВР (зі змінами, внесеними згідно із законами України від 8 грудня 2004
р. № 2222-IV, від 1 лютого 2011 р. № 2952-VI, 19 вересня 2013 р. № 586-VII, від
21 лютого 2014 р. № 742-VII) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №
30. – Ст. 141; 2005. – №2. – Ст. 44; 2011. – № 10. – Ст. 68; 2014. – № 11. – Ст.
142, 143; Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство
України.
–
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
6.
Про Кабінет Міністрів України [Текст] [Електронний ресурс] :
Закон України від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI (зі змінами та доповненнями

станом на 1 січня 2016 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. –
Ст. 58; Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство України.
–
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17.
7.
Про центральні органи виконавчої влади [Текст] [Електронний
ресурс] : Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385; Верховна Рада України :
офіційний веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного ресурсу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
8.
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади :
Постанова Кабінету міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 //
Офіційний вісник України. – 2014. – № 74. – Ст. 2105; Верховна Рада України :
офіційний веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
9.
Про Представництво Президента України в Автономній Республіці
Крим [Текст] : Закон України від 2 березня 2003 р. № 1524-III // Відомості
Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158. Верховна Рада України :
офіційний веб-портал : Законодавство України. –
Режим доступу до
електронного ресурсу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
10. Про місцеві державні адміністрації [Текст] [Електронний ресурс] :
Закон України від 9 квітня 1999 р. (зі змінами та доповненнями станом на 1
січня 2016 .) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – Ст.
190; Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство України. –
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
11. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] [Електронний
ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та
доповненнями станом на 1 січня 2016р.) // Відомості Верховної Ради України. –
1997. – № 24. – Ст.170; Верховна Рада України : офіційний веб-портал :
Законодавство України. – Режим доступу до електронного ресурсу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
12. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року №
889-VIII // Відомості Верховної Ради Українир. – 2016. – № 4. – Ст. 43;
Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство України. –
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
13. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України
від 7 червня 2001 р. № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –
№ 33. – Ст. 175; Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство
України.
–
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
14. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056; Верховна Рада
України : офіційний веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

15. Про очищення влади : Закон України від 15 жовтня 2014 р. № 191 //
Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 44. – Ст. 2041; Верховна Рада
України : офіційний веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного ресурсу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
16. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності [Текст] [Електронний ресурс] : Закон України від 11 вересня 2003 р.
№ 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79;
Верховна Рада України : офіційний веб-портал : Законодавство України. –
Режим
доступу
до
електронного
ресурсу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]
[Електронний ресурс] : прийнятий Законом Української РСР від 7 грудня 1984
р. № 8073-X (зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) // Відомості
Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122; Верховна Рада
України : офіційний веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до
електронного ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page.
18. Кодекс адміністративного судочинства України : прийнятий
Законом України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446; Верховна Рада України : офіційний
веб-портал : Законодавство України. – Режим доступу до електронного ресурсу
: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
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http://www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/document.html.
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http://www.nbuv.gov.ua/.
4.
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електронних документів :
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
5.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
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Пошук у електронному каталозі. - Режим доступу до електронних документів :
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Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. - Режим доступу до
електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
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Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. - Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
8.
Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт :
Політематична база даних статей з періодичних видань. - Режим доступу до
електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/.
9.
Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт :
Політематична база даних статей з періодичних видань : стара версія пошуку. Режим доступу до електронних ресурсів : http://dio.nplu.org/.
10. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог
статей зі збірників наукових праць. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://stt.nplu.org/.
11. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.
Стефаника : веб-сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.lsl.lviv.ua/.
12. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені
Івана Франка : веб-сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://library.lnu.edu.ua/ver2/index2.php.
13. Pro-u4ot.info : Бібліотека бухгалтерського обліку : веб-сайт. - Режим
доступу до електронних документів : http://pro-u4ot.info/.
14. Юридическая Россия : Федеральный правовой портал : Материалы :
Книги, статьи, документы. Атрибутно-полнотекстовый поиск. - Режим доступу
до
електронних
ресурсів
:

http://law.edu.ru/search/search.asp?docType=0&themRub=20&matRub=347&langR
ub=&audRub=&storeRub=.
15. Юридическая научная библиотека издательства "Спарк" : Каталог. Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.lawlibrary.ru/poisk.php.
Журнальні ресурси
1.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України. - Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/.
2.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України : Фінансове право : науковий
журнал : Архів номерів. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fp/index.html.
3.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України : Держава і право : збірник
наукових праць : Архів номерів. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/texts.html.
4.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України : Вісник Львівського університету.
Сер. юридична : Архів номерів. - Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/texts.html.
5.
Юридичний факультет Львівського національного університету ім.
Івана Франка : веб-сайт : Студентам : Вісник Львівського університету, серія
юридична.
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/.
6.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України : Науковий вісник Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.. Сер. Правознавство :
збірник наукових праць : Архів номерів. - Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvchnu_prav/texts.html.
7.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Наукова періодика України : Часопис Київського університету
права : науково-теоретичний журнал. : Архів номерів. - Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/texts.html.
8.
Віче : Журнал Верховної Ради України : сайт журналу. - Режим
доступу до електронних ресурсів : http://www.viche.info/.
9.
Національний банк України : офіційне інтернет-представництво :
Публікації : Вісник Національного банку України. - Режим доступу до
електронних
ресурсів
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=60949.
10.
Юридичний журнал : сайт журналу. - Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.justinian.com.ua/.
Газетні ресурси
1.
Голос України : газета Верховної Ради України : веб-сайт. - Режим
доступу до електронних ресурсів : http://www.golos.com.ua/.

2.
Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади :
веб-сайт.
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.ukurier.gov.ua/uk/.
3.
Закон і бізнес : сайт газети : Підшивка : Архів випусків. - Режим
доступу до електронних ресурсів : http://zib.com.ua/ua/issues/.
4.
Юридическая практика : сайт газеты. - Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.yurpractika.com/.
5.
Юридичний вісник України : загальнонаціональна правова газета :
веб-сайт : Архів юридичного вісника України. - Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/.

