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ПРН6. Оцінювати 

недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні заняття ІК 

ЗК1  

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  
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СК8  

СК10 

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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14) Структура курсу 

Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Контрольна робота СРС Форма 

підсумкового 

контролю 

46 44 1 60 іспит 

Сума годин: 150 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 5 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 90(3) 

 

15) Зміст курсу 

 

Лекції: 

Змістовий модуль 1. «Загальна частина: теорія адміністративного права » 
Тема 1. Адміністративне право як галузь публічного права 

Тема 2. Принципи адміністративного права 

Тема 3. Джерела адміністративного права 

Тема 4. Підготовка проектів нормативно-правових актів, порядок їх погодження та прийняття 

Тема 5. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 6. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 7. Об'єднання громадян та політичні партії як суб’єкти адміністративного права. 

Тема 8. Інструменти публічного адміністрування 

Тема 9. Адміністративна процедура. 

Тема 10. Адміністративна послуга. 

Тема 11. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування. 

Тема 12. Здійснення державного нагляду (контролю) 
Тема 13. Права фізичних та юридичних осіб на звернення до органів влади та отримання інформації 

Тема 14. Службове право 

Змістовий модуль 2. «Адміністративне деліктне право» 

Тема 15. Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність.  

Тема 16. Заходи адміністративної відповідальності 

Тема 17. Провадження у справі про адміністративні правопорушення 

Змістовий модуль 3. «Публічне адміністрування в деяких сферах» 

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення будівельної діяльності 

 

Практичні заняття: 

Тема 1. Адміністративне право як галузь публічного права 
Тема 2. Принципи адміністративного права 

Тема 3. Джерела адміністративного права 

Тема 4. Підготовка проектів нормативно-правових актів, порядок їх погодження та прийняття 

Тема 5. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 6. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. 

Тема 7. Об'єднання громадян та політичні партії як суб’єкти адміністративного права. 

Тема 8. Інструменти публічного адміністрування 

Тема 9. Адміністративна процедура. 

Тема 10. Адміністративна послуга. 

Тема 11. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування. 

Тема 12. Здійснення державного нагляду (контролю) 
Тема 13. Права фізичних та юридичних осіб на звернення до органів влади та отримання інформації 

Тема 14. Службове право 

Тема 15. Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність.  

Тема 16. Заходи адміністративної відповідальності 

Тема 17. Провадження у справі про адміністративні правопорушення 

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення будівельної діяльності 

 

Контрольна робота. Тематика 

Адміністративне право як складова публічного права.  

Система адміністративного права.  
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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.  

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.  

 

16) Основна література 

І. Законодавчі акти, міжнародні договори 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 

35–36, 37. – Ст. 446.  

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122  

4. Кодекс цивільного захисту від 02.10.2013 // Офіційний вісник  України. - 2012. № 89. – Ст. 9. 

5. Кодекс цивільного захисту населення: Закон України від 02.10.2012 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – 

№ 34–35. – Ст. 458.  

6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. №5076-VI // Відомості 

Верховної Ради. – 2013. – №27. – Ст. 282. 

7. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – №76. 
– Ст. 44. 

8. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 3. – Ст. 149. 

9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. №2939-VI // Відомості Верховної 

Ради України. – 2011. – №32. – Ст. 314. 
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10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 49. – Ст. 

2056 

11. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256. 

12. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. №2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 

– 1992. – №48. – Ст. 650. 

13. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради.- 2014.- 

№ 13.- Ст.222 
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. – № 
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Інформаційні ресурси  
http://library.knuba.edu.ua/. Бібліотека КНУБА. 

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 

kmu.gov.ua. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній сайт КНУБА. 
http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 

 

 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
ІЗ Іспит 

 

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

30 13 7 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 

 


