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Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Вибіркова 

Блоків – 3    

Загальна кількість годин  – 120  

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 1 
 

Лекції 18 год 

Практичні, семінарські 16 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 86 год. 

Вид підсумкового контролю: Залік 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 
                    

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Філософія політики, людина і політика, 

політичні комунікації, міжнародне право, 

теорія аргументації в політиці, логіка. 

 

 



 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є надання студентам загальнотеоретичних 

знань про адміністративне право, яке є фундаментальною галуззю українського права, розкрити сутність сучасних 

поглядів науковців стосовно предмета адміністративного права, історії становлення українського адміністративного 

права, проблематики суб’єктів адміністративного права. 

 

Завдання:  

 вивчити складний комплекс суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, 

функціонування публічної виконавчої влади.  

 розкрити особливості функціонування та організації органів виконавчої влади, їх відносин між собою 

та іншими суб’єктами права – громадянами України, іноземцями, організаціями та установами, форми та методи 

діяльності органів виконавчої влади;  

 дослідити гарантії та способи забезпечення законності у діяльності органів державного управління;  

 визначити підстави та особливості адміністративної відповідальності;  

 з’ясувати порядок розгляду адміністративних справ;  

 охарактеризувати особливості організації управління в адміністративно-політичній, соціально-

культурній та економічній сферах державного управління. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 предмет та характер професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі;  

 зміст правових інститутів адміністративного права України;  

 основні принципи адміністративного права; 

 загальну характеристику суб’єктів адміністративного права; 

 перспективи удосконалення адміністративного права в Україні. 

 

         вміти:  
 

- абстрактно, логічно та критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу;  

- застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

- добре володіти термінологією з адміністративного права; 

- застосовувати навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; 

- проведити дослідження, уміти грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином 

їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії; 

- вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а 

також працювати у команді колег за фахом; 

- приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, 

примирювати сторони з протилежними інтересами; 

- усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; 

- реалізовувати та застосувати норми матеріального і процесуального права; 

- застосувати знання у практичній діяльності; 

- визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

- аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; 

- застосовувати юридичну аргументацію; 

- виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення; 

- логічно, критично і системно аналізувати документи, розуміти їх правовий характер і значення; 

- критично та системно аналізувати правові явища і застосовувати набуті знання у професійній діяльності. 

 

Сформовані компетентності: 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК14. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати спроможність їх виконання та правомочність. 

СК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини в різних контекстах, зокрема філософському, 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

СК4. Поглиблені знання про теоретичні та  прикладні дослідження з міжнародних відносин і світової політики у 

політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК7. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів і 

місця в них України. 

 



Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 

РН12. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики. 

РН19. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів у сфері 

міжнародного співробітництва та дипломатії.  

РН23. Здатність складати документи державною та іноземними мовами, представляти результати виконаної роботи. 

 

 

   5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Адміністративне право як галузь 

публічного права. Принципи та джерела 

адміністративного права 

13 2 2   9 

Тема 2. Суб’єкти публічного адміністрування 13 2 2   9 

Тема 3. Приватна особа як суб’єкт 

адміністративного права 

13 2 2   9 

Тема 4. Нормативний та адміністративний акт 

як інструменти публічного адміністрування 

13 2 2   9 

Модуль 2. Особлива частина 

Тема 5.Адміністративні послуги 14 2 2   10 

Тема 6. Адміністративні послуги у різних 

сферах 

14 2 2   10 

Тема 7. Адміністративна процедура 12 2    10 

Тема 8. Публічна служба 14 2 2   10 

Тема 9. Адміністративні правопорушення та 

адміністративна відповідальність 

14 2 2   10 

     Усього годин орієнтовно: 120 18 16   86 

 
 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Адміністративне право як галузь публічного права. 

Принципи та джерела адміністративного права 

План: 

1. Адміністративне право як складова публічного права. Призначення (мета і 

завдання) адміністративного права. Предмет адміністративного права. 

Адміністративно-правові відносини.  

2. Система адміністративного права України.  

3. Поняття, значення та джерела принципів адміністративного права. 

 

2 

2. Тема 2. Суб’єкти публічного адміністрування 

План: 

1. Визначення поняття «суб’єкт публічного адмініструваннярава» та визначити 

2 



їх основні ознаки.  

2. Класифікація суб’єктів адміністративного права 

3. Президент України як суб’єкт адміністративного права. Органи виконавчої 

влади. Органи місцевого самоврядування.  

3. Тема 3. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права 

План: 

1. Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. 

2. Види приватних осіб. 

3. Суб’єктивне публічне право. 

2 

4 Тема 4. Нормативний та адміністративний акт як інструменти 

публічного адміністрування 

План: 

1. Поняття та види інструментів публічного адміністрування  

2. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування. 

3. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування. Види 

адміністративних актів. 

2 

5 Тема 5. Адміністративні послуги 

План: 

1. Поняття та ознаки адміністративної послуги.  

2. Адміністратори. Порядок надання адміністративних послуг. Стадії процедури 

надання адміністративної послуги. Юридичні документи та дії, що 

супроводжують процедуру надання адміністративних послуг. 

2 

6 Тема 6. Адміністративна процедура 

План: 

1. Поняття та ознаки адміністративної процедури. 

2. Види адміністративних процедур. 

3. Учасники адміністративної процедури. 

4. Стадії адміністративної процедури. 

2 

7 Тема 8. Публічна служба 

План: 

1. Поняття та сутність публічної служби. Юридичний статус публічного 

службовця.  

2. Запобігання корупційним проявам у публічній службі.  

3. Проходження публічної служби. 

4. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців.  

2 

8 Тема 9. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність 

План: 

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.  

2. Поняття адміністративного правопорушення. Ознаки адміністративного 

правопорушення.  

3. Заходи адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного 

стягнення. Види адміністративних стягнень. 

2 

РАЗОМ: 16 год. 

 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.  Адміністративне право як галузь публічного права. 

Принципи та джерела адміністративного права 

Публічний інтерес. Відносини, що складають предмет адміністративного 

права України. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна 

дисципліна.Відмежування адміністративного права від цивільного права. 

Принцип верховенства права в адміністративному праві.Принципи 

належного врядування. Рішення судових органів у системі джерел 

адміністративного права. Юридична сила формалізованих джерел 

адміністративного права 

9 

2 Тема 2. Суб’єкти публічного адміністрування 
Правосуб’єктність, адміністративна правоздатність та адміністративна 

дієздатність, їх характеристика. . Органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів 

України: основні завдання, склад та організація. Міністерства як суб’єкт 

адміністративного права та їх територіальні органи. Місцеві органи 

виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. 

9 



 

3 Тема 3. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права  
Фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

біженці та особи, які потребують додаткового чи тимчасово захисту). Фізичні 

особи-підприємці. Юридичні особи приватної форми власності (підприєм-

ства, установи, господарські товариства). Громадські об’єднання, професійні 

спілки, політичні партії. Органи самоорганізації населення. Релігійні 

організації. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. Загальний 

та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи. Окремі 

суб’єктивні публічні права та їх реалізація. Право на участь в ухваленні 

рішень. Право на звернення. Право на доступ до публічної інформації. Право 

на свободу мирних зібрань. Право на свободу об’єднань. 

 

9 

4 Тема 4. Нормативний та адміністративний акт як інструменти 

публічного адміністрування 
Вимоги до нормативного акта. Порядок підготовки та ухвалення. Зміст 

і значення антикорупційної експертизи. Державна реєстрація нормативного 

акта. Процедура оприлюднення та набрання чинності нормативним актом. 

Підстави для визнання нормативного акта протиправним. Процедура 

ухвалення (видання) адміністративних актів. Чинність адміністративного 

акта. Нікчемність адміністративного акта. Підстави визнання 

адміністративного акта нікчемним. 

9 

5 Тема 5. Адміністративні послуги 
Відмінність адміністративної послуги від інших видів послугу 

публічній сфері. Види адміністративних послуг. Принципи надання 

адміністративних послуг. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних 

послуг. Суб’єкт звернення. Суб’єкт надання адміністративних послуг. 

Центри надання адміністративних послуг. Юридичні документи та дії, що 

супроводжують процедуру надання адміністративних послуг. Плата за 

надання адміністративних послуг(адміністративний збір). Вимоги до якості 

надання адміністративних послуг. Адміністративні послуги у сфері 

економіки. Адміністративні послуги у сфері освіти. Адміністративні послуги 

у сфері охорони здоров’я. 
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6 Тема 6. Адміністративна процедура  
Реєстраційні процедури. Дозвільні процедури. Інспекційні процедури. 

Процедури притягнення до адміністративної відповідальності. Адресат 

(зокрема заявник). Заінтересовані особи. Представництво в адміністративній 

процедурі. Ініціювання та початок провадження. Підготовка справи до 

розгляду. Розгляд і вирішення справи. Оформлення адміністративного акта, 

його доведення до відома адресатів і заінтересованих осіб. Перегляд 

адміністративного акта. 
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7 Тема 7. Публічна служба 

Обмеження при перебуванні на посадах публічної служби. Визначення 

посадової та службової особи в публічнійслужбі. Визначення меж реалізації 

дискреційних повноваженьдля публічних службовців. Обмеження щодо 

одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності. Інші антикорупційні обмеження для 

публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Правила етичної поведінки публічних службовців. Фінансовий контроль 

щодо публічних службовців. 
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8 Тема 8. Адміністративні правопорушення 

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючимив автоматичному 

режимі спеціальними технічнимизасобами. Адміністративна відповідальність 

юридичних осіб. Відмежування адміністративного правопорушеннявід 

кримінального правопорушення. Відмежування адміністративного 

правопорушеннявід дисциплінарного правопорушення. 
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9 Тема 9. Адміністративна відповідальність 
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення 

адміністративних правопорушень.  Попередження як вид адміністративного 

стягнення. Штраф як вид адміністративного стягнення. Оплатне вилучення 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення, як вид адміністративного стягнення. 

Конфіскація вилученого предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, як вид 

адміністративного стягнення. Позбавлення спеціального права, наданого 
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особі, як вид адміністративного стягнення. Виправні роботи як вид 

адміністративного стягнення. Адміністративний арешт як вид 

адміністративного стягнення. Обставини, що пом’якшують відповідальність 

за адміністративні  правопорушення. Обставини, що обтяжують 

відповідальність за адміністративні правопорушення. 

 

РАЗОМ:  86 год. 
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52. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред.В. Галунька, О. Правоторової. 

Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с. 

 

Допоміжна література 

1. Авер’янов В.Б. Адміністративне право двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. 

Авер'янов (голова). К. : Юридична думка, 2004.584 с. 

2. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. 

Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с. 

3. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посібник / Р.С.Мельник, 

С.О.Мосьондз; за ред. Р.С.Мельника. К. : Юрінком Інтер, 2015. 344 с. 

4. Адміністративне право України : навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. 

Янішевська Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. 358 с. 

5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2: Особлива частина  К.: 

Юридична думка, 2009. С. 337356. 

6. Адміністративне право України. Підручник / За ред. проф. Битяка Ю.П. та ін. К., 2014. 

7. Адміністративне право України: навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. 

Янішевська Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. 358 с. 

8. Адміністративне право України: Підручник. Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. С: Істина, 

2012. 528 с. 

9. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. Київ: «Істина», 

2008. 

10. Адміністративне право: альбом схем: навч. посіб. / Ю. П. Битяк та ін. Нац. ун-т «Юрид. акад. України 

ім. Я. Мудрого». Х.: Право, 2012. 160 с. 

11. Адміністративне право: Конспект лекцій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://studies.in.ua/administratyvne-pravo-lekcii.html 

12. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; 

за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та доповн. Харків: Право, 2012. 656 с. 

13. Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст і реформування. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://referatuk.net.ua/kursovi/administrativno-pravovi-rezhimi-ix-priznachennya-zmist-i-reformuvannya.html 

14. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. 

В.Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. К. : Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

15. Березенко В. В.Законодавче регулювання захисту та охорони державного кордону україни: 

унiверсалiзацiя норм мiжнародного i нацiонального права / В. В. Березенко // Вісник Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України. 2016. № 7. С. 95-101. 

16. Бєлєвцева В. До питання класифікації адміністративно-правових режимів  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://firearticles.com/pravo/143-do-pitannya-klasifikaciyi-administrativno-pravovix-rezhimiv-byelyevceva-

v.html 

17. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / В. В. 

Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський. – 4-те вид., переробл. І допов. Х.: ФІНН, 2012. 216 с. 

http://studies.in.ua/administratyvne-pravo-lekcii.html
http://referatuk.net.ua/kursovi/administrativno-pravovi-rezhimi-ix-priznachennya-zmist-i-reformuvannya.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101235
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101235
http://firearticles.com/pravo/143-do-pitannya-klasifikaciyi-administrativno-pravovix-rezhimiv-byelyevceva-v.html
http://firearticles.com/pravo/143-do-pitannya-klasifikaciyi-administrativno-pravovix-rezhimiv-byelyevceva-v.html
http://firearticles.com/pravo/143-do-pitannya-klasifikaciyi-administrativno-pravovix-rezhimiv-byelyevceva-v.html


18. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т. 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. 

19. Ганьба Б. П.Юридична відповідальність військовослужбовців у сфері охорони й захисту державного 

кордону України: поняття, становлення та специфічні риси / Б. П. Ганьба, О. Б. Ганьба // Прикарпатський юридичний 

вісник. 2016. Вип. 1.  С. 116-119.  

20. Гнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: 

монографія / С. С. Гнатюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Л. : ЛьвДУВС, 2012. 155 с. 

21. Голікова К. О.Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення / 

К. О. Голікова // Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 110-113. 

22. Гриценко І. С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція. 

Адміністративне право і процес. 2013. № 1(3). С. 107–121. 

23. Гришина Н. В. Фондова лекція. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2013.  

24. Загальне адміністративне право : підручник / за заг. ред. I. С. Гриценка. К. : Юрінком Iнтер, 2015. 568 с. 

25. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. 

регіон. ін-т держ. упр. К. : НАДУ, 2010. 27 с. 

26. Клименко О. В. Адміністративне право й державне управління; спільне й особливе. Економіка та 

держава. 2011. № 4. С. 120-122. 

27. Коломоєць Т. О., Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної 

діяльності в Україні: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с. 

28. Кузьменко О.В. курс  адміністративного процесу. Навчальний посібник/ О.В. Кузьменко. К.: Юрінком 

Інтер, 2013. 208 с. 

29. Кузьменко О.О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою та спортом в Україні та 

Європі [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf 

30. Курс адміністративного права України: підручник / Національна академія внутрішніх справ ; ред. В. В. 

Коваленко. К.: Юрінком Інтер, 2012. 808 с. 

31. Курс адміністративного права України/ підручник// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1896080148173/pravo/kurs_administrativnogo_prava_ukrayini 

32. Віхляєв М. Ю. Співвідношення понять «суб’єкти адміністративного права» та «суб’єкти 

адміністративних правовідносин» у контексті розгляду громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права. 

Право і суспільство. 2013. № 3. С. 50-57. 

33. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. В.В.Коваленка. К.: Юрінком Інтер, 2012. 808 

с. 

34. Леонов М.Я. Роль сфери фізичної культури у розвитку людського потенціалу // Матеріали XII наук.-

техн. конференції «Молодь, наука, технології». Х.: НТУ «ХПІ», 2013. С. 163-165. 

35. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір. К., 2009. 34 с.  

36. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. №345 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua 

37. Міністерство молоді та спорту [Електронний ресурс]: http://dsmsu.gov.ua/index/ua 

38. Олексенко Т. М. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. Держава та регіони. Серія : 

Право. 2015.№ 1. С. 12-17. 

39. Панасюк О. В. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми 

розмежування.  Право і Безпека. 2009. № 4. С. 29-33. 

40. Половцев О. В. Контроль у державному управлінні: підхід до побудови системи показників якості 

реалізації рішень. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 173-181. 

41. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності: курс адміністративного права 

України: підруч. / за ред. В. В. Коваленка. К.: Юрінком Інтер, 2012. С. 309-381. 

42. Руснак Л. М.Адміністративно-правове забезпечення прав дітей-інвалідів у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. 2014. Вип. 26. С. 170-173. 

43. Руснак Л. М. Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я.  Право та 

державне управління. 2013. № 2. С. 123-127. 

44. Свиридюк Н. П. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами 

адміністративно-правового регулювання. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 125-128. 

45. Стеценко С. Г. Адміністративне право України Навчальний посібник. К Атіка, 2007 624 с. 

46. Фролов Ю. М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації. Актуальні 

проблеми права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 549-557. 

47. Циндря В.М. Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг органами внутрішніх 

справ України : aвтoреф. дис. … нa здoбуття нaук. ступеня кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.07. Київ, 2011. 21 с. 

53. Шапоренко М.М. Проблеми правового регулювання реалізації прав одержувачів адміністративних 

послуг в Україні. Митна справа. 2012. № 1(79) частина 2, книга 1. С. 243-248.  

54. Шестак Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. Чернігів : Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій 

та праці, 2011. 256 с. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%91$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674200
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674200
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf
http://pidruchniki.com/1896080148173/pravo/kurs_administrativnogo_prava_ukrayini
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%85%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400
http://www.rada.gov.ua/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624082
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100549
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100549
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670500
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670500

	АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
	СИЛАБУС
	Силабус це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року.
	Силабус розглянутий на засіданні кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права.
	Розробник:  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права
	ПІБ
	1. Ел. адреса:81sobol@gmail.com


