
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адміністративне право 
 

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. 230,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 семестрі на денній формі 

навчання та третьому та четвертому семестрі заочній 

формі навчання на другому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

4            

 

120      

 

60 (денна)       20 (заочна) 

30 (денна)         8 (заочна) 

24 (денна)         8 (заочна) 

6   (денна)         4 (заочна) 

60 (денна)       100 (заочна) 

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.  

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; 

 теорією держави та права. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 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. 

 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

           

   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 



 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 



 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу.  

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. 



 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР 

(дата звернення: 05.07.2022). 

2. Кодекс адміністративного судочинства України 

: Закон України від  06.06.2005 р. №  2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

(дата звернення: 05.07.2022).  

3. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення : Закон України від 07.12.1984 

р. № № 8073-X. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 (дата 

звернення 05.07.2022). 

4. Про центральні органи виконавчої влади : Закон 

України від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата 

звернення: 05.07.2022). 

5. Про запобігання корупції : Закон України від 14 

жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата 

звернення 05.07.2022). 

6. Митний кодекс України : Закон України від 13 

бер. 2012 р. № 4495-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата 

звернення: 05.07.2022). 

7. Про адміністративні послуги : Закон України від 

06 вер. 2012 р. № 5203-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата 

звернення 05.07.2022). 
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