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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому семестрі та на 

четвертому  курсі у сьомому семестрі 

Кількість кредитів – 4.0, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 14 8 6 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 106 

Форма контролю диф. залік 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Адміністративне право є однією з освітніх компонент, що належить до тих, які 

створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахівців в сфері 

публічного управління та місцевого самоврядування, державної служби, регіонального 

розвитку, а також менеджменту організацій. Підготовка фахівців в сфері публічного 

управління має на меті дати слухачам теоретичні знання про особливості адміністративно-

правового регулювання управлінських відносин та чинну систему органів державного 

управління, форм і методів державного управління національною економікою, соціально-

культурним та адміністративно-політичним устроєм, а також міжгалузевого державного 

управління; вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні правових питань у 

практичній діяльності 

У зв’язку з цим, у програмі вивчення дисципліни «Адміністративне право» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр міститься як теоретичний матеріал, так і 

специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці.  

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення даної дисципліни полягає у формування у студентів професійних 

компетентності щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть правових  явищ і процесів 

та приймати виважені рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського 

суспільства, інтеграції його в світове співтовариство. 

 

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/


4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» здобувач вищої 

освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в Стандарті вищої освіти 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/) підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування: 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов 

 

Загальні компетентності: 

2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

6. Здатність працювати в команді 

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

9 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

12. Навички міжособистісної взаємодії 

13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності) 

 

Спеціальні компетентності 
1 Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів  

3 Здатність забезпечувати дотримання нормативно - правових та морально-етичних норм 

поведінки 

5 Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій 

7 Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

9 Здатність впроваджувати інноваційні технології 

11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства 

ПРН11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції. 

ПРПН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/


5. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. «Загальна частина. Державне управління і адміністративне 

право.» 

 

1 Адміністративне право як галузь права. 

2. . Принципи та методи адміністративного права 

3. Джерела адміністративного права 

4. 4. Суб’єкти адміністративного права 

Змістовий модуль 2. «Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування» 

6. Правові засади управління економікою. 

7. Управління промисловістю. 

8. Управління сільським підприємством. 

9. . Приватна особа як суб’єкт адміністративного права 

10. . Законність і дисципліна у публічному адмініструванні. Місце і значення контролю і 

нагляду 

11. Інструменти публічного адміністрування. 

Разом 120 год. 

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що підлягає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини
ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одиниц
ь  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. Державне управління і адміністративне право 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Самостійна робота 2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних завдань 6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у поточному 
семестрі 

  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 3 6 9 2 5 10 

Самостійна робота  2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 17 1 8 17 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у поточному 

семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 



Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі результатів 
неформальної освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 

 
4. Інформаційні ресурси 

1. Орлова В. О. Адміністративне право: Конспект лекцій для студентів спеціальності 

281 «Адміністративне право», рівня вищої освіти – бакалавр. ОНАХТ. 2019. 60 с. 

2. Орлова В.. О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: 

«Адміністративне право» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», рівня 

вищої освіти – бакалавр. ОНАХТ. 2019. 15 с. 

3. Орлова В. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: 

«Адміністративне право» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», рівня 

вищої освіти – бакалавр. ОНАХТ. 2019. 19 с. 

4. Курс адміністративного права України: підручник / [ред.: В. К. Колпаков та ін.]. – 2-

ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.. 

5 Пухтецька A. A. Європейські принципи адміністративного права : монографія / A. A. 

Пухтецька. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2012. – 237 с. 

6.Сайт Верховної Ради України ― www.zakon1.rada.gov.ua.  

7.Бібліотека ОНАХТ- https://library.onaft.edu.ua/ 

3.Бібліотека імені В. І. Вернацького ― www.nbuv.gov.ua  

8. «Правознавець», бібліотека юридичної літератури  

http://www.pravoznavec.com.ua –10. http://abris.crimea.ua  

9. http://www.odnb.odessa.ua  

10. http://europa.eu.int/eur-lex - База даних законодавства ЄС 

11. http://ccu.gov.ua – Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України 

12. http://president.gov.ua – Офіційний веб-сайт Президента України.             

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

Викладач  ________________ Вікторія ОРЛОВА 
    підпис 

Завідувач кафедри ________________ Анатолій СОЛОВЕЙ 
    підпис 

 

https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

