
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни  Адміністративне право України 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: «08 Право» 

Спеціальність: «081 Право» 

Освітньо-професійна програма: “ Право ” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=720 
Рік навчання:  2 ; Семестр: 4 
Дні занять: (лекції - середа, 3 пара, ауд. 501, У. Самчука,  
практичні заняття - середа, 2 пара, ауд. 521, У. Самчука) 
Консультації: (вівторок, з 14.00 до 15.00, ауд. 520,  
корпус вул. У. Самчука) 
Назва кафедри: Теорії держави і права 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 доц. Медвідь А. Б. 
 доц. Медвідь А. Б. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra- 

Контактна інформація   
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Адміністративне право України є дисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують 

теоретичні знання щодо суті адміністративного права як галузі права, а також практичні навички з 

застосування норм адміністративного права. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни " Адміністративне право 
України " студент повинен попередньо вивчити дисципліни " Конституційне право України», Теорія 

держави і права " і " Історія держави і права України ". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів. Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат 

очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

5 150 4 4 іспит 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 90 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння 

соціально-економічних явищ, 
суспільних процесів і тенденцій 
науково-технічного прогресу. 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, 
відкритість до застосування знань у 
широкому діапазоні можливих місць 
роботи та повсякденному житті. 

ЗК3. Здатність застосовувати 
загальнонауковий методологічний 

ФК 1. Здатність застосовувати юридичні знання 

та набуті вміння для оперативного розв’язання 

проблемних ситуацій у відповідній галузі права чи в 

рамках певного інституту, а також для надання 

кваліфікованого висновку щодо питання; 

мотивувати будь-яке правозастосовне рішення.  

ФК 3. Здатність забезпечувати юридичний 

супровід проблематики на доктринальному та 

практичному рівнях з інших сфер суспільного 

 



 

апарат. 
ЗК4. Здатність до формування 

світогляду, розуміння принципів 
розвитку природи, людини, 
суспільства. 

ЗК11. 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; 

ЗК12. Здатність усвідомлювати 

рівні можливості та гендерні проблеми;  

ЗК13. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій.  

ЗК14. Цінування та повага 

різноманітності і мультикультурності;  
 

життя: політичної, соціально-економічної, 

культурно-освітніх тощо.  

ФК 4. Здатність застосовувати головні прийоми 

виявлення, фіксації та дослідження доказів, рішення 

розумових задач з планування та організації 

юридичного процесу, розв’язання юридичної 

справи.  

ФК 5. Здатність орієнтуватися в системі чинного 

законодавства України та тлумачити чинне 

законодавство, вирішувати проблеми конкуренції 

норм законодавства мати навички роботи з 

інформацією нормативного та доктри-нального 

характеру.  

ФК 6. Уміння сформулювати власну 

обґрунтовану позицію щодо правових питань, 

приймати процесуальні рішення правового 

характеру, чітко та лаконічно формулювати правову 

позицію в усній чи письмовій формі. 

ФК 7. Уміння готувати й укладати, оформляти 

правочини, а також інші офіційні та процесуальні 

документи. 

ФК 9. Володіти знаннями й практичними 

навичками, необхідними для належної участі в 

судовому процесі в межах цивільного, 

господарського, кримінального та 

адміністративного судочинства. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов 
та обставин. 
ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 
ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю. 
ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин. 
ПРН9. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких пот¬рібна допомога, і діяти 
відповідно до отриманих рекомендацій. 
ПРНІ1. Володіти базовими навичками риторики. 
ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 
ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумін¬ням професійного та 
суспільного контексту 
ПРНІ5. Вільно використовувати для професійної діяльності дос¬тупні інформаційні 
технології і бази даних. 
ПРНІ6. Демонструвати вміння користуватися комп'ютерними програмами, необхідними у 
професійній діяльності. 
ПРНІ7. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконан¬ня завдань групи. 
ПРНІ8. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної правової системи 
ПРНІ9. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 
ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 
ПРН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 
ПРН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 
у різних правових ситуаціях 



 

 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план 
курсу 

Вид 
навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 
навчання 

Оціню-
вання 

роботи, 

бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Адміністративне право як галузь 

права  

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1, ФК7, ФК9. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4, 6, 7, 15, 

27. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок та завдань для самостійної роботи  
здобувачів вищої освіти першого 
бакалаврського) рівня спеціальності 081 
«Право» освітньо-професійної програми " 
Право " (далі - Методичних вказівок) 

1-ий 10.02.2020  
 

4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий – 

3-ій 

 

19.02.2020

, 

26.02.2020 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

1-ий – 3-

ій 

 

10.02.2020

-

26.02.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 2.  Адміністративно-правові норми та 

відносини.  

Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 15, 26. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

2-ий 19.02.2020  

 
2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

4-ий – 
5-ий 

4.03.2020, 

11.03.2020 
4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

4-ий – 

5-ий 
27.02.2020-

11.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 3. Управління як об'єкт 
адміністративно-правового регулювання 

Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК2, ЗК4, ФК1, ФК9. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 15, 27. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

3-ій 26.02.2020  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

6-ий 18.03.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

6-ий 12.03.2020-
18.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 4. Президент України як суб'єкт 
адміністративного права 

Формування компетентностей: ЗК2, 

ЗК3, ЗК4, ФК2, ФК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН6. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 17, 14, 12. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

4-ий 4.03.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

7-ий 25.03.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

7-ий 19.03.2020-
25.03.2020 

6 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 5. Органи виконавчої влади як 
суб'єкти адміністративно-правових 
відносин 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК4, ФК1, ФК9. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 8, 18, 19, 23. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

5-ий 11.03.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

8-ий 1.04.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

8-ий 26.03.2020-

1.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 6. Професійна служба в 
організаціях 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН16, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 8, 15, 23, 25. 

Завдання для СРС: Згідно 

6-ий 18.03.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

9-ий 8.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

9-ий 2.04.2020-
8.04.2020 

6 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

2 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232


 

"Методичних вказівок" турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

Тема 7. Громадяни України як суб'єкти 
адміністративно-правових відносин 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК6, ФК7, ФК9. 

Результати навчання: ПРН20, ПРН23. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 4, 25, 27, 23. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

7-ий 25.03.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

10-ий 15.04.2020 2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

10-ий 9.04.2020-
15.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 8. Об'єднання громадян як 
суб'єкти адміністративно-правових 
відносин 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК11, ФК2, ФК7, ФК9. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН20. 

Рекомендовані джерела:1,2, 9, 10, 15, 23. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

8-ий 1.04.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий 22.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

11-ий 16.04.2020-
22.04.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 9. Форми управлінської діяльності 
Формування компетентностей: ЗК1,  

ЗК3, ФК7, ФК9. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН20. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 6, 13,23, 26. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

9-ий 8.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий 29.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

12-ий 23.04.2020-
29.04.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 10. Юридичні акти управління 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК4, ФК6, ФК7, ФК9. 
Результати навчання: ПРН6, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1,4, 21, 23,24,25. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

10-ий 15.04.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

13-ий 6.05.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

13-ий 30.04.2020-
6.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 11. Методи здійснення 
управління 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ФК3, ФК7, ФК9. 

Результати навчання: ПРН21, ПРН23. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 13, 15, 20 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

11-ий 22.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий 7.04.2020-
13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 12. Спеціальні адміністративно-
правові режими. 
Формування компетентностей: ЗК13, 

ФК3, ФК6, ФК9. 

Результати навчання: ПРН21, ПРН23. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 13, 15, 20 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

12-ий 22.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий 7.04.2020-
13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 13. Адміністративна 
відповідальність 

Формування компетентностей: ЗК3, 

13-ий 22.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практичне Усне опитування, 
вирішення завдань, 

3 



 

ФК3, ФК6, ФК17. 

Результати навчання: ПРН20, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 13, 15, 20 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

заняття обговорення 
ситуаційних завдань 

14-ий 7.04.2020-
13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 14. Законність та дисципліна у 
сфері виконавчої влади 

Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК4, ФК7. 

Результати навчання: ПРН17, ПРН18. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 13, 15, 20, 
27,  

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

14-ий 22.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий 7.04.2020-
13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 15. Адміністративно-правове 
регулювання у сфері юстиції та 
оборони України. 
Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК4, ФК7. 

Результати навчання: ПРН17, ПРН18. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 13, 15, 20, 

27,  

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

14-ий 22.05.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практичне 
заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий 7.05.2020-
13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Адміністративне право України» та 

набути вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи опрацьовують нормативно-

правові акти та наукову літературу.  

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, 
виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. — 1996. — № 

30. — Ст. 141. Зі змінами та доповненнями. 
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток до № 50. — Ст. 1122. Зі 

змінами та доповненнями. 
3. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35-37. — С. 446. Зі змінами та 

доповненнями. 
4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190. 

Зі змінами та доповненнями. 
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 

254. Зі змінами та доповненнями. 
6.  Про державну службу: Закон України від 10.12.2015  // ВВР. —2016, — № 4 — стор. 60. — стаття 43/ Зі 

змінами та доповненнями. 
7.  Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 33. 

— Ст. 175. Зі змінами та доповненнями. 
8.  Про громадянство: Закон України в редакції від 18 січня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 3. — Ст. 65. Зі змінами 

та доповненнями. 



 

9. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011  // ВВР. — 2012. — № 
19-20. —ст.179. Зі змінами та доповненнями. 

10. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // ВВР. — 2013. — № 1. — Ст. 1. Зі змінами та 
доповненнями. 

11. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 23. — Ст. 118. Зі 
змінами та доповненнями. 

12. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 48. — Ст. 254. 
Зі змінами та доповненнями. 

13. Про біженців та осіб, які потребують додаткового  або тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011  // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. —№ 16. — ст.146. Зі змінами та доповненнями. 

14. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. // ВВР. — 2015. — № 2-3. — Ст. 54. Зі змінами та 
доповненнями. 

15. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України 

від 29.07.2016 — 2016 р., № 31, стор. 7, стаття 545  

16. Про національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. // ВВР. — 2015. —№ 40-41. — Ст. 1970. Зі 
змінами та доповненнями. 

 
Допоміжна література 

17. Авер’янов В. Б. Основи адміністративного права України та його доктринальний розвиток: підручник / [О. М. 
Пасенюк (кер.авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.; за заг. ред. О. М. Пасенюка.] — К. : 
ЮрінкомІнтер, 2012. — 872с. 

18. Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Горощук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. 
П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2014. — 544 с. 

19.  Адміністративне право України. Академічний курс / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Видавничий Дім “Ін-
Юре”, 2012. — 668 с.  

20.  Адміністративне право України : підручник / [за заг. ред. С. В. Ківалова.] — Одеса : Юридична література, 
2015. — 846 с. 

21. Адміністративне право України : навч. посібник / [за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської.] — К. : 
Істина, 2012. — 216 с. 

22.  Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. — К. : Юрінком 
Інтер, 2016. — 496 с. 

23. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : підручник / С. Г. Стеценко. — К. : Атіка, 2015. — 520 с.  
24. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник./  С. В. Ківалов, Л. 

P. Біла — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2014. — 312 с.  
25.  Медвідь А.Б. Щодо конституційного закріплення підстав та порядку правомірного обмеження права на 

свободу та особисту недоторканність крізь призму положень Європейської конвенції з прав людини / Медвідь 
А.Б. // Науково-практичний юридичний журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України» - 2018 
р.- № 1. – С. 13-23. 

26.  Медвідь А.Б. Проблема термінологічного визначення видів правомірних заходів позбавлення свободи, які 
застосовуються без рішення суду / Медвідь А.Б. // Вісник Львівського торговельно-економічного 
університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2018. - Вип. 6. - С.124-133. 

27.  Медвідь А.Б. Правомірне застосування арешту та тримання особи під вартою без рішення суду: 
конвенційна та конституційна регламентація / Медвідь А.Б. // Вісник Львівського торговельно-економічного 
університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2018. - Вип. 7. - С. 148-159. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
Здобувач освіти, вивчаючи курс “Адміністративне право України» , готуючись до написання курсової або 

дипломної роботи повинен глибоко вивчити в межах предмета дослідження історію розвитку адміністративного 

права, його теорію та практику застосування законодавства. 
     Для цього доцільно використати наступні інформаційні ресурси. 

http:// lib.lac.lviv.ua 

http://edu.km.ru/ 

http://vschool.km.ru/ 

V.Джерела Інтернет: 

http://www.lib.com.ua 

http://www.library.lviv.ua 

http://www.nbuv.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua 

http://franko/lviv.ua/library 

http://www.urakad.kharkiv.edu 
http://www.nla.od.ua/odessa/lib 

http://www.lib-gw.univ.kiev.ua 

VI.Енциклопедії і довідники. 

http://mega.km.ru/ 

http://vesna.sammit.kiev.ua/ 

http://slovnik.org/Ink/dic.html 

 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17


 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом вивчення навчальної дисципліни. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за письмовим погодженням із 

керівником курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,1 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 

тестування  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 40 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Т1, Т2 ... Т11 – порядковий номер теми занять;  

КТ 1, КТ 2 – порядковий номер контрольного тестування. 



 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

51 52 53 54 - 

55 

56 - 

57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 

68 

69 -

70 
71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
 

Правильних 

відповідей, % 

76 77 - 

79 

80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 

університету. 
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