
1. Код: І, 3.1. 

2. Назва: Адміністративне право.  

3. Тип: обов’язковий або вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук І.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  

• здобуття ґрунтовних знань положень українського законодавства у сфері адміністративного 

права; 

• основних доктринальних положень адміністративного права; 

• засвоєння та розуміння особливостей змісту адміністративно-правових відносин;  

• вміння аналізувати законодавство та судову практику, застосовувати знання для вирішення 

конкретних ситуацій. 

10. Форми організації занять:самостійна робота, практична підготовка, лекції, семінарські заняття з 

використанням традиційних і інноваційних методів викладання.. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Основи римського приватного права», «Організація судових і правоохоронних органів», «Цивільне 

право», «Кримінальне право». 

12. Зміст курсу: Поняття, суть, ознаки й види державного управління. Принципи державного 

управління. Співвідношення виконавчої влади, державного управління й адміністративного права. 

Предмет, метод, джерела й система адміністративного права. Поняття, види, дія та особливості 

адміністративного-правових норм. Поняття, ознаки, структура й види адміністративних правовідносин. 

Основи       адміністративно-правового       статусу       громадян       України. Адміністративна право- 

і дієздатність громадян. Форми звернень громадян. Адміністративно-правовий    статус    іноземних    

громадян    та    громадян без громадянства. Поняття, ознаки і види об'єднань громадян. Класифікація 

об'єднань громадян. Легалізація та правосуб'єктність об'єднань громадян. Відповідальність об'єднань 

громадян за правопорушення.  Президент України і виконавча влада. Поняття і ознаки органів 

виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Правове становище органів виконавчої влади. 

Принципи функціонування органів виконавчої влади в Україні. Правове становище Кабінету Міністрів 

України. Центральні органи виконавчої влади. Органи виконавчої влади АР Крим.  Місцеві органи 

виконавчої влади. Поняття державної служби в Україні. Основні принципи державної служби. Етика 

поведінки державного службовця. Правове регулювання державної служби. Поняття посади та посадової 

особи. Види державних службовців. Категорії посад і рангів державних службовців. Правовий статус 

державного службовця. Вступ, проходження й припинення державної служби. Відповідальність держаних 

службовців.  Поняття, ознаки, мета, принципи і завдання адміністративного процесу. Види 

адміністративного процесу. Учасники адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. 

Стадії адміністративно-процесуальної діяльності. Організаційно-правові   засади   управління   

використанням   та   охороною природних ресурсів. Система   органів   управління   використанням   та   

охороною   природних ресурсів. Державний контроль і нагляд у галузі використання та охорони 

природних ресурсів. Адміністративна      відповідальність      за      правопорушення      у      сфері 

використанням та охороною природних ресурсів.  Організаційно-правові засади управління оборонною 

сферою. Воєнна доктрина України. Організація оборони. Військова служба в Україні. Організаційно-

правові засади управління національною безпекою. Суб'єкти забезпечення національної безпеки 

України. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади 

управління закордонними справами. Основні напрями зовнішньої політики України. Адміністративно-

правове регулювання в'їзду в Україну й виїзду з неї. Організаційно-правові засади управління юстицією.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1.Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє видання. Навчальний  Посібник.-К.: Правова 

Єдність,ЦУЛ,2011.-696с. 

2.Стеценко С.Г. Адміністративне право.-К.: Атака,2011.624с. 

3.Административное право: Учебник / по общ. ред. С.В.Кивалова.Одиссей, 2004. - 880 с. 

4.Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2-хзаг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: 

Юридична думка, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Адміністративне право України: навчальний посібник/ Г.Г.Забарний,Р.А.Калюжний, 

В.К.Шкарупа. - К.: В-во Паливода А.В., 2005. 368 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

26 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 86  год. самостійної роботи. Разом –135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 4 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, екзамен, курсова робота. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

ADMINISTRATIVE LAW  

1. Title Administrative law 

2. Code ФП 3.1 
3. Type compulsory 

4. Year of study 2rd 

5. Semesters 4 

6. Credits ECTS 4,5 

7. Name of lecturer, scientific degree, position Mishchuk I.V. Associate Professor, 

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)  

1. Learning outcomes acquire grounded knowledge of Ukrainian administrative law 

provisions; main doctrinal provisions of administrative law; to learn and identify 

specificities of administrative legal relations, analyze legislation and court practice, apply 

knowledge to solve practical situations. 

8.  Obligatory preliminary disciplines «Theory of state and law», «Basics of  Roman 

private law», «Civil law», «Criminal  law», «Organization of  Judicial and Law-Enforcement 

Authorities» 

9.  Content Concept, characteristics and types of state government. Principals of state 

government. Correlation of executive power and administrative law. Object, method, sources 

and system of administrative law. Meaning, types, features and subject of administrative legal 

norms.  Basics of legal and administrative status of citizens of Ukraine. Administrative legal 

active and passive capacity of citizens.  Forms of citizen’s appeals. Legal and administrative 

status of foreign citizens and stateless persons. Concept, characteristics and types of 

associations of citizens. Classification of associations of citizens. Legalization and legal status 

of associations of citizens. Responsibility of associations of citizens for violation.   President 

of Ukraine and executive brunch. The concept and characteristics of executive authorities.  System 

of executive authorities. Legal status of executive authorities. Principals of executive authorities 

functioning. Legal status of Cabinet of ministers of Ukraine. Central executive authorities. 

Executive authorities of AR Crimea.  Local executive authorities. Concept of state service in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukraine. Basic principles state service. Ethics of state servant.   Legal regulation of state service. 

Concept of position and public official. Types of state servants. Categories of state servants post 

and levels. Legal status of state servant. Entering, doing and stopping of state service.  Responsibility 

of state servants. Concept, characteristics, objective, principals and target of administrative 

procedure. Types of administrative procedure. Participants of administrative procedure. Structure of 

administrative procedure. Stages of administrative procedure.  Structured legal basis of use and 

protection of natural resources governance. System of bodies of use and protection of natural 

resources governance. State control and supervision in the sphere of use and protection of 

natural resources. Administrative liability for violation in the sphere of use and protection of natural 

resources.  Structured legal basis of defense sphere governance. Military doctrine of Ukraine. 

Defense organization. Military service in Ukraine. Structured legal basis of national security 

governance. Subjects of national security ensuring. Organizational and legal basis of internal 

affairs governance. Organizational and legal basis of external affairs governance. Basic pillars of 

the foreign policy of Ukraine. Administrative and legal regulation of enter and leave Ukraine. 

Organizational and legal basis of justice governance.  

10. Recommended literature 

1. Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє видання. Навчальний  Посібник.-К.: Правова 

Єдність,ЦУЛ,2011.-696с. 

2. Стеценко С.Г. Адміністративне право.-К.: Атака,2011.624с. 

3. Административное право: Учебник / по общ. ред. С.В.Кивалова.Одиссей, 2004. - 880 

с. 

4.Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2-хзаг. ред. В.Б. 

Авер'янова. - К.: Юридична думка, 2004. 

5. Адміністративне право України: навчальний посібник/ Г.Г.Забарний,Р.А.Калюжний, 

В.К.Шкарупа. - К.: В-во Паливода А.В., 2005. 368 с. 

6. Ковалів М.В Адміністративна діяльність. Навчальний посібник. - К.: Центручбової 

літератури, 2009. - 432с. 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина :підручник / за 

заг. ред. Рябченко О. П. - X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр.справ, 2009.-256 с. 

8. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч.посібник./ За заг.ред. 

Н.В.Александрової, Р.О.Куйбіди. - К.: Конус.Ю, 2006. - 526с. 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

- final control – (course project, examination) 

14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


