
Адміністративне право України 
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: шостий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 32, семінарські заняття – 32. 
Лектори: канд. юрид. наук, доцент Проць О. Є. 
Результати навчання: 
Знання: 

 сутності адміністративного права як галузі права, його зв’язок з публічним 
адмініструванням; 

 змісту, особливостей та видів публічного управління, його принципів, функцій, 
форм та методів управлінської діяльності; 

 особливостй адміністративно-правового регулювання управлінських відносин; 
 системи та повноважень органів виконавчої влади та інших суб’єктів публічного 

адміністрування; 
 засад адміністративної відповідальності, поняття та видів адміністративного 

примусу; 
 основи адміністративно-правового забезпечення управління різними сферами 

суспільного життя. 
Уміння:  

 порівнювати й аналізувати норми адміністративного права; 
 тлумачити і реалізовувати адміністративно-правові норми; 
 використовувати у практичній діяльності методи публічного управління; 
 готувати проекти актів публічного адміністрування та приймати управлінські, 

юрисдикційні та інші рішення; 
 на основі адміністративного законодавства розв’язувати практичні завдання.  

Здатності: 
 критично оцінювати чинне законодавство України, що регулює адміністративну 

відповідальність та здійснення державного управління; 
 розуміти зміст нормативно-правових актів і застосовувати їх норми до конкретних 

ситуацій;  
 здійснювати науково-дослідну роботу у сфері адміністративного права. 

 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Теорія держави і права;  
Конституційне право України. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Публічне управління та його види. Поняття, предмет, метод і система адміністративного 
права. Адміністративно-правові відносини. Громадяни, об’єднання громадян, державні 
службовці як суб’єкти адміністративного права України. Функції, форми та методи 
державного управління. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність. 
Адміністративно-процесуальна діяльність. Забезпечення законності і дисципліни в 
публічному управлінні. Правові основи управління економікою. Правові основи 
управління соціально-культурною сферою. Управління адміністративно-політичною 
діяльністю. 
Рекомендована література: 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
 Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
рефератів та індивідуальних завдань. 
 Підсумковий контроль (40 %, письмова підсумкова робота). 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства, соціології та політології. 
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