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СИЛАБУС 

Адміністративне право 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК17 

2) Навчальний рік: 2019-2020 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна, дуальна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: ІІІ 

11) Контактні дані викладача:  

Доц., к.ю.н. Похиленко І.С. Контакти: 044-241-5566; E-mail: pokhylenko.is@knuba.edu.ua ; 

pokhilenko_i@ukr.net 
Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977. 

12) Мова викладання: українська 

 

13) Пререквізити: «Конституційне право України», «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія»  

14) Мета курсу: Мета викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає у формуванні і 

розвитку професійної компетенції у сфері публічного адміністрування, спрямовану на отримання необхідного 
обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозастосування, вирішення практичних 

завдань, ознайомлення студентів з проблемами та напрямами реформування адміністративних відносин, 

розуміння взаємовідносин між громадянами та органами публічної адміністрації. 

 

 

15) Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 
Метод перевірки 

навчального ефекту 
Форма проведення занять Посилання компетентності 

ПРН2. Здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у контексті 

аналізованої проблеми і 

демонструвати власне 

бачення шляхів її 

розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

ЗК2  

ЗК3  

ЗК7 

СК7  

СК8  

СК10 

СК12  

СК13 

ДСК1 

ПРН6. Оцінювати 

недоліки і переваги 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  
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аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

ЗК2  

ЗК7 

СК2 

СК7  

СК8  

СК10 
СК13 

ПРН8. Використовувати 

різноманітні 

інформаційні джерела для 

повного і всебічного 

встановлення певних 
обставин. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

ЗК3  

СК7  

СК8  
СК10 

СК12  

СК13 

ПРН12. Доносити до 

респондента матеріал з 

певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

ЗК3  

ЗК7 
СК7  

СК8  

СК10 

СК12  

ПРН18. Виявляти знання 

і розуміння основних 

сучасних правових 
доктрин, цінностей та 

принципів 

функціонування 

національної правової 

системи. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 
робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК2  

ЗК3  
СК2 

СК7  

СК8  

СК10 

СК12  

СК13 

ПРН19. Демонструвати 

необхідні знання та 

розуміння сутності та 

змісту основних правових 

інститутів і норм 

фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК2  

ЗК3  

ЗК7 

СК2 

СК7  

СК8  

СК10 

ПРН20. Пояснювати 

природу та зміст 

основних правових явищ 

і процесів. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК2  

ЗК3  

ЗК7 

СК2 

СК7  

СК8  

СК10 

СК12  

СК13 

ДСК1 

ПРН23. Надавати 

консультації щодо 

можливих способів 

захисту прав та інтересів 

клієнтів у  різних 

правових ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

ЗК2  

ЗК3  

ЗК7 

СК2 

СК7  

СК8  

СК10 
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СК13 

ДСК1 

ДПРН1. Знати механізм 

нормативної санкційності 

відносно правопорушень 

будівельного 

законодавства та 

нормативів 

містопланування. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК2  

ЗК3  

СК7  

СК8  

СК12  

СК13 

ДСК1 

ДПРН2. Знати правові 

механізми реалізації 

владних рішень органів 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування у сфері 

містопланування та 

містобудування. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

ЗК3  

ЗК7 

СК7  

СК8  

СК12  

СК13 

ДСК1 

ДПРН3. Знати основи 

контрольно-наглядової 

діяльності компетентних 

органів у сфері 

будівництва. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК3  

ЗК7 

СК7  

СК8  

СК12  

СК13 
ДСК1 

ДПРН6. Знати систему 

правового супроводу 

отримання дозвільної 

документації та 

правового супроводу 
стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК3  

ЗК7 

СК7  

СК8  
СК12  

СК13 

ДСК1 

 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  
˗ обсяг, зміст та характер публічно-управлінських відносин, що становлять предмет адміністративного 
права; 

˗ характерні ознаки, зміст і принципи державного управління та місцевого самоврядування, а також систему 

їх органів;  

˗ систему суб’єктів адміністративного права, зокрема органів виконавчої влади, їх повноваження та 

взаємодію з іншими органами державної влади, а також з органами місцевого самоврядування; 

˗ механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та шляхи його удосконалення; 

˗ систему джерел адміністративного права; 

˗ форми і методи здійснення управлінської діяльності; 

˗ властивості та зміст адміністративного примусу, у т.ч. особливості адміністративної відповідальності та 

підстави її настання; 

Вміти: 

˗ самостійно аналізувати різноманітні управлінські ситуації; 

˗ володіти основними поняттями та категоріями адміністративно-правової науки, навичками аналізу 

адміністративно-правових актів та застосування їх на практиці, а також навичками роботи з управлінськими 

актами;  

˗ застосовувати правові норми у вирішенні практичних ситуаційних завдань;  

˗ самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі. 
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16) Структура курсу 

Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Контрольна робота СРС Форма 

підсумкового 

контролю 

22 22 1 46 іспит 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 44(1,47) 

 

17) Зміст курсу 

 

Змістовний модуль I. 
Тема 1. Адміністративне право як галузь публічного права 

Тема 2. Принципи адміністративного права 

Тема 3. Джерела адміністративного нрава 

Тема 4. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права. 

Змістовний модуль IІ. 
Тема 5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права 
Тема 6. Інструменти публічного адміністрування 

Тема 7. Адміністративна процедура 

Тема 8. Адміністративна послуга 

Змістовний модуль IІІ. 
Тема 9. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування. Службове право 

Тема 10. Адміністративне деліктне право 

Тема 11. Адміністративно-правове забезпечення будівельної діяльності 

 

Контрольна робота. Тематика 
Адміністративне право як складова публічного права.  

Система адміністративного права.  

Поняття та значення принципів адміністративного права. 

Суть та види джерел адміністративного права.  

Поняття джерел адміністративного права.  

Юридична сила джерел адміністративного права.  

Національні джерела адміністративного права.  

Міжнародні джерела адміністративного права.  
Рішення судових органів у системі джерел адміністративного права.  

Поняття та система суб ’сктів публічного адміністрування. 

Система органів виконавчої влади.  

Класифікація органів виконавчої влади. 

Суб ’скти місцевого самоврядування.  

Види суб’єктів місцевого самоврядування та їх призначення. 

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права.  

Суб'єктивне публічне право.  

Особливості неурядової організації як суб 'єкта адміністративного права.  

Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування. 

Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування.  

Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування  

Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування. 

Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні. 

Використання електронного врядування в публічному адмініструванні.  

Поняття та види адміністративної процедури.  

Принципи адміністративної процедури.  
Учасники адміністративної процедури.  

Стадії адміністративної процедури. 

Поняття, ознаки та види адміністративних послуг  

Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг.  

Порядок надання адміністративних послуг.  

Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування.  

Підстави та порядок подання скарги.  
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Перегляд рішення суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, за ініціативою особи.  

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби  

Основи правового статусу державного службовця.  

Запобігання корупційим проявам у публічній службі.  

Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність.  

Поняття та ознаки адміністративного проступку.  
Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.  

Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності.  

Адміністративне стягнення.  

Провадження в справі  про адміністративний проступок.  

Механізм адміністративно-правового забезпечення будівельної галузі.  

Система суб’єктів забезпечення функціонування в будівельній галузі.  

Адміністративна відповідальність у будівельній галузі.  

 

18) Основна література 
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2056 
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Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256. 
12. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. №2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 
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13. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради.- 2014.- 
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14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1997. – № 25. – Ст. 1190  

15. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України . – 

1999. – № 18. – Ст. 774 (з наступ. змін. та допов.).  

16. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 

40–41. – Ст. 379.  

17. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України 05.04.2007 // Офіційний вісник України. – 2007 р. - № 44 – ст. 12. 

18. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. №2790-ХІІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №3. - Ст. 17. 

19. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 

22.06.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України . – 2000. – № 40. – Ст. 338. 

20. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. // Відом. Верхов. Ради 
України. – 2011. – № 38. – Ст. 385  

21. Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю): постанова Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 342. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#Text. 

22. Наказ МВС України «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 
«Будівельне та 

містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

документів» 17.01.2019 № 22, зареєстрований в Міністерстві юстиції 21 січня 2019 р. за № 73/33044 // 

Офіційний вісник України. – 2019. - №6. – Ст. 116. 

23. Положення про Міністерство юстиції України: постанова Кабінету Міністрів України 

02.07.2014 № 228 // Офіційний вісник України. – 2014. - № 54. – Ст. 88 

24. Положення про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції: рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.05.2016 № 1 
25. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 // Офіц. 

вісн. України. - 2011. - № 82. - Ст. 8. 

26. Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю): постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 350 // Офіційний вісник України. – 2017 р. - № 44. – ст. 8 

27. Правила підготовки проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870 // Офіційний вісник України. - 2005р. – № 36. – ст. 45  

28. Регламент Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 

950 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 54. -  ст. 21. 

29. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності 23.02.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012 р. - № 24. – ст. 13 

 

ІІ. Підручники, навчальні посібники, конспекти та тексти лекцій 
1. Гончарук, С. Г. Адміністративне право [Текст] : конспект лекцій для здобувачів вищ. освіти 

галузі знань "08 Право" спец. "081 Право" / С. Г. Гончарук, І. М. Сопілко ; Нац. авіац. ун-т. - Тернопіль : Осадца 

Ю. В., 2018. - 179 с 
2. Курс адміністративного права України: підручник/ за ред. О.В. Кузьменко. 3-тє вид., допов. 

Київ: Юрінком Інтер, 2018.-904 с. 

3. Мельник Р. С.  Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. / Р. С. 

Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 307 c. 

 

 

19) Додаткові джерела 

ІІІ. Монографічні джерела, наукові статті 

1. "Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло", круглий стіл (2018 ; Київ). Засідання круглого 

столу "Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло" (м. Київ, 5 березня 2018 р.) [Текст] / НДІ публ. 

права ; [редкол.: В. В. Галунько та ін.]. - Київ : НДІПП, 2018. - 71 с. 

2. Адміністративна процедура: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять 

для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної форми навчання (за вибором) 

другого (магістерського) рівня галузь знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право” / уклад.: І. В. Бойко, О.М 

Соловйова. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 41 с. 

3. Адміністративне право [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк та ін.]. - 3-тє вид., 

допов. та перероб. - Харків : Право, 2018. - 183с 

4. Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. 

"Право" освіт.-проф. програми "Правознавство" / [Т. О. Коломоєць та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. 

О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем служб. права Нац. акад. прав. наук 

України. - Запоріжжя : Гельветика, 2018. - 83 с. 

5. Битяк Ю. П. Пріоритетні напрями забезпечення ефективного функціонування публічної служби в Україні. 

Теорія і практика правознавства. -2015. -Вип. 1 (7) URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/ view/63434/58849  

6. Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Федчишин С. А. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Н. 

П. Матюхіної. Харків: Право, 2018.- С. 8–17.  

7. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного права. Право України. 2017. № 12. С. 173–183. 

Бойко І. В. До питання про предмет адміністративного права. Адміністративне право і процес. 2016. № 1 (15). 

С. 5–12. 

8. Васильківська В. В. Сутнісно-правова характеристика обов’язків державного службовця// Право та державне 

управління. -2018.- № 1. -С. 183–189.  

9. Галай, В. О. Адміністративне право та процес (адміністративне судочинство) [Текст] : навч. посіб. / [В. О. 

Галай, О. В. Ткаченко, Д. М. Корнієнко] ; Нац. акад. Нац. гвардії України. - Київ : ТАЛКОМ, 2018. - 90 с. 

10. Дракохруст Т.В. Особливості правової регламентації законодавства України у сфері захисту прав 
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іноземців та осіб без громадянства. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С.190–193.  

11. Загородня Н.В. Адміністративно-правовий статус громадян України. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 33.С.75–77.  

12. Зубрицька О.Я. Особа як індивідуальний суб’єкт адміністративного права: дис. … канд. юрид. наук. 

Київ,2015. 212 с.  

13. Коваль В. Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців. Адміністративне право і 

процес. 2018. № 11. С.92–95.  

14. Коломоєць Т. Лютіков П. Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання 

правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект// Підприємництво, господарство і право. -2017. -

№ 12. -С. 164–168.  

15. Корнута Л. М. Принцип політичної неупередженості в системі принципів державної служби// 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2016. № 5. -С. 72–75.  

16. Костюшко О.П. Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та 

громадянина. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2 (14). С.162–177.  

17. Крахмальова К.О. Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні: дис. … канд. юрид наук. Київ,2017. 210 с.  

18. Ляшко О.Б. Адміністративні послуги у сфері містобудування [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / Ляшко Олег Борисович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - 

Запоріжжя, 2015. - 16 с. 

19. Мальцев В.В. Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його 

забезпечення Національною поліцією. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип.1(22). Т. 3. С. 180–187.  

20. Михайловський В. Загальні засади адміністративноправового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні. Jurnalul juridic national : teorie si practika. 2017. aprilie. С.85–87.  

21. Міжнародні та європейські стандарти у сфері міграції: примусове видворення та екстрадиція : практ.-

метод. посіб. для канд. на посаду судді та суддів з розгляду справ про примусове видворення та екстрадицію / 
Калхун Н.,Плечко Д., Моркова О., Смокович М. та ін. Київ: «Гнозіс», 2014. 100 с.  

22. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / редкол.: К. О. Ващенко, І. 

Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець (відп. ред.). Київ: ФОП Москаленко О. М., 2017. -С. 80–115, 484–532.  

23. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / О. А. Банчук, О. О. 

Дудоров, М. І. Хавронюк (наук. ред.) та ін. Київ: Ваіте, 2018.- С. 167–228.  

24. Околович М. Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Околович Марта Євгеніївна ; 

Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2018. - 20 с. 

25. Олексенко Т.М. Правосуб’єктність громадян в адміністра- 31 тивному праві : теоретико-

методологічний аспект. Право і державне управління 2015. № 1 (18).С.13–18.  

26. Олефір В.І. Оптимізація адміністративно-правового механізму видворення іноземців : проблеми теорії 

та практики адміністративної юрисдикції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2015. Вип.2.С. 93–

97.  

27. Ольховський, М. А. Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських 

організацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Ольховський Максим Анатолійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2017. - 20 с. 

28. Павлович-Сенета Я.П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та 

осіб без громадянства в Україні : сучасний стан та досвід зарубіжних країн. Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 206–217.  

29. Пилип В.В Зміст адміністративно-правового статусу учасників антитерористичної операції в Україні. 

Науковий вісник публічного та приватного права. Вип.6. Т.2. 2017. С. 70–74. 

30. Коваль В.О. Захист прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративному судочинстві України: автореф.дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя. 2017.16 с.  

31. П'ятков П.В.Забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П'ятков Петро Вадимович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2017. - 

20 с. 

32. Рибак К.О.Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рибак Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
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Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с. 

33. Романенко А. В. Адміністративно-правове регулювання житлової та громадської забудови : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Романенко; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Київ, 2015. - 20 c 

34. Стукаленко О. В. Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі: монографія. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. – 376 с. 

35. Федчишин С. А. Питання участі державних службовців у політичній діяльності в Україні. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія “Юрид. науки”. 2015. Вип. 2. Т. 2. С. 206–209. 

36. Цуркаленко Ю. В. Джерело сучасного адміністративного права: проблеми розуміння та способи їх 

вирішення / Ю. В. Цуркаленко // Правовий часопис Донбасу. - 2018. - № 4. - С. 179–184. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_32 

 

 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

 

Поточне оцінювання 
Індивідуальне 

завдання 

Іспит 
Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 3 

20 15 15 20 30 100 

 

 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 
1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у понеделок о 15:20 в ауд. 425 

Центрального корпусу КНУБА. Якщо заняття з дисципліни проводиться інший викладач, графік 

консультаційних занять доводиться ним до студентів (в т.ч. на Освітньому сайті КНУБА) на початку вивчення 

дисципліни. 

2. Іспит може проводитись в усній або письмовій формі. Це визначається за домовленістю викладача та 

студентів. 

3. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

екзаменаційна сесія. 

4. Студент, який має менше 8 балів по двох модулях, не допускається до складання іспиту. В цьому разі він 

повинен виконати додаткове завдання по змісту відповідних модулів в період між основною та додатковою 

екзаменаційними сесіями. 

5. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання іспиту. В 

цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

екзаменаційними сесіями. 
6. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 

визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
22) Політика щодо академічної доброчесності: 
1. Списування під час тестування та іспитів, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткова екзаменаційна сесія або додаткове заняття для 
проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2590 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_32

