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1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про 

викладача. 

Волокітенко Ольга Михайлівна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Автор 

понад 30 наукових праць. Досвід роботи 8 роки. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування у місті 

Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, 

адміністративна відповідальність, проблеми розвитку 

адміністративного права. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса , пров. 

Сабанський , 4 каб…,електронна адреса 

olgavolokitenko@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому та четвертому семестрі на 

другому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

-практичні 

- самостійна робота: 

4          4 

 

120     120 

 

60        16 

30        8 

24        6 

6          2 

60        104 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» є однією з базових 

юридичних дисциплін, яка вивчається у закладах вищої 

освіти юридичного профілю. Вона передбачає 

вивчення складного комплексу теоретичних положень, 

правових інститутів і нормативного матеріалу, щодо 

регламентації широкого діапазону суспільних відносин 

які складаються в процесі діяльності публічної 

адміністрації. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у 

здобувачів вищої освіти   формуються такі поняття, як   

адміністративне право, механізм адміністративно-

правового  регулювання; адміністративно-правові 

норми та відносини; виконавча влада; місцеве 

самоврядування; публічне адміністрування, сутність та 

принципи публічного адміністрування форми та 



методи публічного адміністрування, інструменти 

публічного адміністрування; захист прав приватної 

особи, адміністративні послуги; адміністративний 

процес, адміністративні процедури, публічна служба та 

публічні службовці; адміністративна відповідальність.  

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» є 

 формування у здобувачів вищої освіти цілісної 

системи знань щодо змісту та особливостей 

адміністративного процесу в Україні; 

 формування у   здобувачів вищої освіти  цілісного 

уявлення про державну виконавчу владу, її з 

державним управлінням та публічним управлінням;   

 прищеплення майбутнім працівникам-юристам 

глибоких знань діючого адміністративного 

законодавства, умінь та навичок правильного його 

тлумачення  та  застосування, оформлення своїх дій  

відповідними адміністративно-процесуальними 

документами.  

 

Завданням навчальної дисципліни - є глибоке 

засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських 

заняттях згідно тематичного плану.  

Реалізації цього завдання сприяють лекції 

викладача, робота на семінарських та практичних 

заняттях, індивідуальна робота з викладачем, а також 

самостійне вивчення наукових праць.  

 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Адміністративне право» як складова 

частина національного права має безпосередній зв’язок 

з: 

 конституційним правом; 

 кримінальним правом; 

 цивільним правом та процес; 

 фінансовим правом; 

 трудовим правом; 

 теорією держави та права; 

та іншими галузями права та дисциплінами, що 

вивчаються в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який  

поділяється на динаміку та статику, метод формування 

пізнавальних інтересів, метод контролю та 

самоконтролю у процесі навчання. 



 11.Форми контролю. Іспит 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13.Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни  

 

знати:  
 поняття адміністративного права та його 

співвідношення з публічним та приватним правом; 

 сутність та принципи публічного управління; 

 механізм адміністративно-правового  регулювання  

виконавчу владу в державі; 

 суб’єктів адміністративного права;  

 форми і методи публічного адміністрування; 

 правові основи та організацію надання 

адміністративних послуг громадянам;   

 основні теоретико-правові положення інституту 

адміністративної відповідальності; 

 систему і структуру чинного законодавства України 

про адміністративні правопорушення, зокрема 



Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

  

вміти: 

 відокремлювати  правовідносини,  що  

регулюються адміністративним правом;  
 виділяти та класифікувати джерела адміністративного 

права та адміністративного процесу;  
 визначати та класифікувати суб’єктів 

адміністративного права, їх адміністративно-правовий 

статус, особливо   органи виконавчої влади;  
 тлумачити законодавчі акти, що стосуються діяльності 

органів публічної адміністрації;  
 правильно  тлумачити  та  застосовувати   

норми адміністративного права;  
 визначати які саме засоби стимулювання публічних  

службовців треба використовувати в конкретному 

випадку;  
 кваліфікувати конкретні дисциплінарні проступки; 
 правильно застосовувати заходи забезпечення 

законності;   
 готувати проекти актів органів публічного 

адміністрування; визначати підстави та порядок 

застосування адміністративного примусу; 
 застосовувати норми КУпАП та іншого 

адміністративного законодавства України. 
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