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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 

 

Адміністративне право є фундаментальною та однією із 
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дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

найважливіших серед галузей права, законодавства та 

правничих дисциплін. Дана галузь покликана регулювати 

публічні, державно-управлінські відносини, розвиток яких на 

сьогоднішній день є чи не найважливішим завданням всього 

державного апарату України. Адміністративне право – це одна 

з найоб’ємніших галузей права, адже його норми регулюють 

відносини ледь не у всіх сферах суспільного життя. Серед 

іншого, завданням адміністративного права є ефективне 

впорядкування діяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, установ, організацій, їх посадових 

та службових осіб.  Детальне вивчення та глибоке осмислення 

адміністративного права дає можливість розуміти мету, 

сутність та завдання сучасного вітчизняного публічного 

управління, особливості  його функціонування, механізми 

оптимізації та інше. 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців сфери 

управління, що працюватимуть в умовах побудови правової 

держави та ринкової економіки; вивчення здобувачами вищої 

освіти сукупності правових норм, які регулюють суспільні 

відносини щодо забезпечення органами публічного 

адміністрування реалізації, відновлення та захисту прав, свобод 

і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також процес 

здійснення державного управління економічним, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом у 

державі. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців знань про: 

- сутність адміністративного права, його зв’язок з 

державним управлінням; 

- систему чинного  адміністративного законодавства та 

окремих його елементів; 

- теоретичні аспекти адміністративного права; 

- функції, форми, методи та принципи сучасного  

публічного управління;  

- особливості побудови системи органів виконавчої влади;  

- поняття, види, особливості та склад адміністративних 

правопорушень; 

- поняття, види адміністративного примусу та 

адміністративної відповідальності;  

- поняття та принципи адміністративного процесу, його 

структуру; 

-  способи забезпечення законності;  

- спеціальні адміністративно-правові режими;  

- управлінські відносини, які формуються у процесі 

здійснення органами державної виконавчої влади й місцевого 

самоврядування покладених на них функцій; 

- особливості управління економічною, соціально-

культурною та адміністративно-політичною сферами суспільної 

діяльності та інш. 
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Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=415 

Компетентності ЗК2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області .  

ЗК7.Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.   

ЗК11. Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав, свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми.   

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права а також змісту правових 

інститутів… 

 СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових 

відносин та їх правового регулювання.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Програмні 
результати 
навчання 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів в контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

розв’язання.  

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману 

з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 
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процесів 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 

здатність до навчання, комунікаційні якості, 

навички письмового спілкування, налагоджувати 

контакти з незнайомцями, уміння слухати і 

запитувати, формування власної думки та 

прийняття рішення та інші 

 
Структура навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здбувача вищої 
освіти 

Вивченню даної дисципліни передує: Теорія держави і 

права, Історія держави і права України 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні 

знання з таких дисциплін – Конституційне право 

України.  

 
Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання:   
- індивідуальних завдань дослідницького 
характеру,  
- написання та опублікування наукових статей 
з тематики курсу; 

- написання та опублікування тез; 

-  участь у круглих столах та інших наукових 
заходах. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу (Необхідність та 
перспективи реформування органів місцевого 
самоврядування в Україні; Роль антикорупційного 
бюро та національного агенства з питань протидії 
корупції в забезпеченні законності в сфері охорони 
здоров’я, Історія становлення та розвитку 
правового регулювання галузі охорони праці»  та 
інші). 
 

Інформаційні 
ресурси 

1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / В.В. 

Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. 

Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова. за ред. 

проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015.  272 с. 

2. Загальне адміністративне право : підручник / Гриценко I. С., Мель-

ник Р. С., Пухтецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гриценка. Київ : 

Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

3. Адміністративне право : підручник / НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. 

ред. : Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  Харків : Право, 2010. 624 

с. 

4. Адміністративне право : посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Би- 

тяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. Х. : 

Право, 2016. 144 с. 
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5. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. / Алфьоров 

С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 216 с. 

6. Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє видання. Навчальний посібник. 

К.: Правова Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

7. Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: Атака, 2011. 624 с. 

8.  Коломієць Т.О. Адміністративне право України. К.: Юрінком Інтер, 

2012. 457 с. 

9. Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. 

Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 216 с. 

10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР URL:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. (Дата звернення: 

15.12.2019).  

11. Про місцеві державні адміністрації'": Закон від 09.04.1999 № 586-

XIV URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14. (Дата звернення: 

15.12.2019).  

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон 

від 05.07.2012 № 5076-VI URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

13. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон 

від 12.12.1991 № 1975-XII URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 

14. Про антимонопольний комітет України: Закон 

від 26.11.1993 № 3659-XII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (Дата звернення: 

15.12.2019). 

15. Про безоплатну правову допомогу: Закон від 02.06.2011 № 3460-

VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

16. Про громадські об’єднання Закон від 22.03.2012 № 4572-VI. URL:   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

17.      Про громадянство України: Закон від 18.01.2001 № 2235-III URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

18. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

19. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

від 06.09.2005 № 2806-IV. URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15. (Дата звернення: 15.12.2019).  

20. Про доступ до публічної формації: Закон від 13.01.2011 № 2939-VI 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

21. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон 

від 01.07.2010 № 2411-VI. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

22. Про захист персональних даних: Закон від 01.06.2010 № 2297-VI 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. (Дата звернення: 

15.12.2019).  

23. Про звернення громадян: Закон від 02.10.1996 № 393/96-ВР URL:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр (Дата звернення: 

15.12.2019). 

24. Про інформацію: Закон від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

25. Про Кабінет Міністрів України: Закон від 27.02.2014 № 794-VII 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

26.     Про міжнародні договори України: Закон від 29.06.2004 № 1906-IV 

URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

27. Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

28. Про нотаріат: Закон від 02.09.1993 № 3425-XI URL:  

htp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3425-12. (Дата звернення: 15.12.2019). 

29. Про освіту: Закон від 23.05.1991 № 1060-XII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. (Дата звернення: 15.12.2019). 

30. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

від 22.09.2011 № 3773-VI. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

31. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон 

від 23.04.1991 № 987-XII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

32. Про Службу Безпеки України Закон від 25.03.1992 № 2229-XII . 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

33. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні: Закон від 05.02.1993 № 2998-XII. - URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

34. Про судоустрій і статус суддів (окремі положення) Закон 

від 07.07.2010 № 2453-VI URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. (Дата звернення: 

15.12.2019).   

35. Про центральні органи виконавчої влади: Закон 

від 17.03.2011 № 3166-VI URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

36. Про ціни і ціноутворення: Закон від 21.06.2012 № 5007-VI. URL:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

37. Кодекс Адміністративного судочинства: Закон від 06.07.2005 № 2747-

IV.   URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. (Дата 

звернення: 15.12.2019). 

38. Кодекс законів про адміністративні правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-

10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

39. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

40. Кримінальний кодекс України Закон від 05.04.2001 № 2341-III URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (Дата звернення: 15.12.2019). 

41. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI  URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. (Дата звернення: 

15.12.2019). 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


8 

 

перескладання згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
      Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи 

іншу поважну причину то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

   Студент має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
    
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 

студенти можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

  
Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його 

частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми 

та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
трудового права. 
     Студенти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін у галузі трудового 
права. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 

програми максимально сприятимуть організації 

навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

освітніми потребами. 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Інтернаціоналізаці
я 

- 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 26 год Прак./лабор./сем. 20 год Самостійна робота  86 
год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання  
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 

проекти, практичні заняття, індивідуальні 

консультації 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 

дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали  

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 3 

Проводити збір і інтегрований аналіз Матеріалів різних джерел  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

кейси, ситуативні задачі, дискусії 

Методи та технології навчання навчальна дискусія, , кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формувати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 
проблеми 

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести,ситуативні задачі, дискусії, практичні 

заняття 

 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  моделювання, 

мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обгрунтованістю 

Види навчальної роботи студента Підготувати навчальний кейс  розділившись 
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(що студенти повинні виконати) на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів аналізуючи відому проблему 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріал за визначеними джерелами 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 

проекти, практичні заняття, індивідуальні 

консультації 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 

дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали  

  
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних фактів 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Належно використовувати статистичну інформацію отриману із 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести,ситуативні задачі, дискусії, практичні 

заняття 

 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  моделювання, 

мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань в групі  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження, робота в групі 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права  

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести,ситуативні задачі, дискусії, практичні 

заняття 

 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  моделювання, 

мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація  

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН20 
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

таблиці-схеми, проекти, індивідуальні 

консультації, доповіді 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 
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Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН23 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження, робота в групі 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 68  балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1, 2: 40  балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 
Тема 1. Теоретичні аспекти адміністративного права  

Результат
и 

Навчання 
РН2, РН3, 

РН4 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. -  

Загальне адміністративне право: 

навчальний посібник / В.В. Галунько , В.І. 

Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. 

Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. 

Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова. за 

ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь 

Д.С., 2015.  272 с. 

Загальне адміністративне право : підруч-

ник / Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пух-

тецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гри-

ценка. Київ : Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

Адміністративне право : підручник / 

НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  

Харків : Право, 2010. 624 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти поняття адміністративного права, принципи, методи 

та функції даної галузі. Усвідомлювати місце 

адміністративного права  в системі права України.  
Тема 2. Публічне  управління в Україні 

Результат
и навчання 
РН5, РН6, 

РН7 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

Адміністративне право. Загальна частина. 

Навч. посіб. / Алфьоров С. М., Ващенко 

С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 
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практ. - 

2 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

 Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління в України. Розрізняти 
види форм публічного управління та особливості їх реалізації. Визначати мету 
публічного управління в різних галузях суспільного життя 

 

Тема 3. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права.  

Об’єднання громадян 
Результат
и навчання 
РН7, РН8, 

РН14 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

 Адміністративне право. Загальна 

частина. Навч. посіб. / Алфьоров С. М., 

Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін 

А. П. К.: Центр учбової літератури, 2011. 

216 с. 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

  Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості суб’єктів публічного управління в України. 
Розрізняти елементи адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної 
адміністрації. Розуміти мету та особливості державної, публічної та політичної 
служби. 

 
Тема 4. Адміністративно-правовий   статус   Президента України  і органів 

виконавчої влади 

Результат
и 

Навчання 
РН17, 

РН19, РН4 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

2 

практ. - 

2 

Загальне адміністративне право: 

навчальний посібник / В.В. Галунько , В.І. 

Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. 

Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. 

Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова. за 

ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь 

Д.С., 2015.  272 с. 

Загальне адміністративне право : підруч-

ник / Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пух-

тецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гри-

ценка. Київ : Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

Адміністративне право : підручник / 

НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  

Харків : Право, 2010. 624 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми. Розуміти адміністративно-правових статус 

Президента України та законодавче забезпечення його діяльності. 

Розуміти будову, елементи, мету та правове забезпечення органів 

виконавчої влади.  
Тема 5. Державна служба в Україні 

Результат
и навчання 

Кількіс

ть 

Про державну службу: Закон 

від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co
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РН23, 
РН20, 
РН19 

годин: 

лекції 

2 

практ. - 

2 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

(Дата звернення: 15.12.2019). 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

 Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості суб’єктів державної служби  в України. Розуміти 
мету та особливості державної, публічної та політичної служби. 

Тема 6. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень 

Результат
и навчання 
РН7, РН8, 

РН14 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 4 

практ. - 

2 

 Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Адміністративне право. Загальна частина. 

Навч. посіб. / Алфьоров С. М., Ващенко 

С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

  Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості суб’єктів публічного управління в України. 
Розрізняти елементи адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної 
адміністрації. Розуміти мету та особливості державної, публічної та політичної 
служби 

 

Тема 7. Адміністративний процес 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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Результат
и 

Навчання 
РН2, РН3, 

РН4 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

Кодекс Адміністративного судочинства: 

Закон від 06.07.2005 № 2747-IV.   URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-

15. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Загальне адміністративне право: 

навчальний посібник / В.В. Галунько , В.І. 

Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. 

Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. 

Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова. за 

ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь 

Д.С., 2015.  272 с. 

Загальне адміністративне право : підруч-

ник / Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пух-

тецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гри-

ценка. Київ : Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

Адміністративне право : підручник / 

НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  

Харків : Право, 2010. 624 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти поняття адміністративно-процесуального права, його 

принципи, методи та функції. Знати особливості та правове 

забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності в 

Україні.  
Тема 8. Правові засади управління економікою 

Результат
и навчання 
РН5, РН6, 

РН7 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. -  

Про ціни і ціноутворення: Закон 

від 21.06.2012 № 5007-VI. URL:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. 

(Дата звернення: 15.12.2019). 

Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Конституція України: Закон 

від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/9

6-вр. (Дата звернення: 15.12.2019). 

42. Митний кодекс України: Кодекс 

від 13.03.2012 № 4495-VI  URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

43. Податковий кодекс України:  Кодекс 

від 02.12.2010 № 2755-VI URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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 Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління  в галузі економіки в 
Україні. З’ясувати правове забезпечення та особливості діяльності органів 
публічного адміністрування, що відповідальні за формування та реалізацію 
державної економічної політики. 

  
 

Тема 9. Правові засади управління в соціальній сфері 
Результат

и 
Навчання 

РН2, РН20, 
РН4 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

Про місцеве самоврядування в Україні: 

Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР URL:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

вр. (Дата звернення: 15.12.2019).  

Про місцеві державні адміністрації'": Закон 

від 09.04.1999 № 586-XIV URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 

(Дата звернення: 15.12.2019).  

Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Загальне адміністративне право : підруч-

ник / Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пух-

тецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гри-

ценка. Київ : Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

Адміністративне право : підручник / 

НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  

Харків : Право, 2010. 624 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління  в у соціальній сфері  в 
Україні. З’ясувати правове забезпечення та особливості діяльності органів 
публічного адміністрування, що відповідальні за формування та реалізацію 

державної соціальної політики.  
Тема 10. Адміністративно-правове забезпечення управління в сфері освіти і науки 
Результат
и навчання 
РН7, РН8, 

РН14 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

 Про освіту: Закон від 23.05.1991 № 1060-

XII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

(Дата звернення: 15.12.2019). 

Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства: Закон 

від 22.09.2011 № 3773-VI. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Про свободу совісті та релігійні організації: 

Закон від 23.04.1991 № 987-XII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12. 

(Дата звернення: 15.12.2019)Кодекс 

законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Адміністративне право. Загальна частина. 

Навч. посіб. / Алфьоров С. М., Ващенко 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

  Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 
 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління  в у сфері науки та освіти 
в Україні. З’ясувати правове забезпечення та особливості діяльності органів 
публічного адміністрування, що відповідальні за формування та реалізацію 

державної освітньої політики. 
Тема 11. Управління адміністративно-політичною діяльністю 

Результат
и навчання 
РН5, РН6, 

РН7 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Конституція України: Закон 

від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/9

6-вр. (Дата звернення: 15.12.2019). 

44. Митний кодекс України: Кодекс 

від 13.03.2012 № 4495-VI  URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

45. Податковий кодекс України:  Кодекс 

від 02.12.2010 № 2755-VI URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Кисіль З.Р. Адміністративне право. 3-тє 

видання. Навчальний посібник. К.: Правова 

Єдність, ЦУЛ, 2011. 696 с. 

 Стеценко С.Г.  Адміністративне право. К.: 

Атака, 2011. 624 с. 

 Коломієць Т.О. Адміністративне право 

України. К.: Юрінком Інтер, 2012. 457 с. 

Про місцеві державні адміністрації'": Закон 

від 09.04.1999 № 586-XIV URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 

(Дата звернення: 15.12.2019). 

Про міжнародні договори України: Закон 

від 29.06.2004 № 1906-IV URL:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-

15. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління  в галузі економіки в 
Україні. З’ясувати правове забезпечення та особливості діяльності органів 
публічного адміністрування, що відповідальні за формування та реалізацію 
державної міжнародної та внутрішньої  політики України. 

 

Тема 12. Адміністративна послуга та адміністративна процедура 

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
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Результат
и 

Навчання 
РН2, РН20, 

РН4 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 2 

практ. - 

2 

Про місцеве самоврядування в Україні: 

Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР URL:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

вр. (Дата звернення: 15.12.2019).  

Про місцеві державні адміністрації'": Закон 

від 09.04.1999 № 586-XIV URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 

(Дата звернення: 15.12.2019).  

Кодекс законів про адміністративні 

правопорушення: Кодекс 

від 07.12.1984 № 8073-X. 

URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731

-10. (Дата звернення: 15.12.2019). 

Про безоплатну правову допомогу: Закон 

від 02.06.2011 № 3460-VI. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. 

(Дата звернення: 15.12.2019).Загальне ад-

міністративне право : підручник / Грицен-

ко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та 

інші; за заг. ред. I. С. Гриценка. Київ : 

Юрінком Iнтер, 2015.  568 с. 

46. Про державну службу: Закон 

від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

(Дата звернення: 15.12.2019). 

Адміністративне право : підручник / 

НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй.  

Харків : Право, 2010. 624 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=415 

Опис теми Розуміти сутність та особливості публічного управління  в у соціальній сфері  в 
Україні. З’ясувати правове забезпечення та особливості діяльності органів 
публічного адміністрування, що відповідальні за формування та реалізацію 

державної соціальної політики.  
 

Завідувач кафедри, 

к.ю.н., доцент                                                                                          І.В. Міщук 

 

Керівник освітньої програми, 
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Лектор, старший викладач      В.Б. Пасічнюк 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

