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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень теорії адміністративного права і змісту адміністративного
законодавства та інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх
досягнень науки адміністративного права, практики, у тому числі судової, застосування
Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення інших нормативноправових актів, виявлених проблем кодифікації адміністративного законодавства України,
закордонного та міжнародного передового досвіду правового регулювання сфери
господарювання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» є сукупність
управлінських відносин, які складаються переважно у сфері державного управління, а також
узагальнення змін практичної діяльності органів держави.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин __5__кредити ECTS.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є досягнення
всебічного глибокого розуміння природи і сутності управлінських відносин, а також поглиблене
розкриття та засвоєння теоретично-методологічних засад адміністративного права,
ознайомлення з основними теоретичними проблемами, з'ясування їх суті, причин та можливих
шляхів їх вирішення, формування розуміння взаємозалежності між теоретичними проблемами
галузі права і практичними проблемами створення, розвитку та модернізації адміністративного
законодавства.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне право» є:
1) формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних знань з проблем
адміністративного права, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять,
категорій та інститутів;
2) створення та розвиток навичок з урахуванням отриманих знань та усвідомленням
теоретичних проблем визначати потреби створення, напрями розвитку та удосконалення
адміністративного законодавства у сфері формування і функціонування органів публічної
адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, співвідношення його з
конституційним, трудовим, цивільним законодавством, шляхи вирішення проблем його
застосування у юридичній практиці, засоби викладання у навчальному процесі.
3) формування у здобувачів вищої освіти теоретично-методологічних навичок наукової
діяльності у сфері адміністративно-правової науки.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Адміністративне право» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК7
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
СК7
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а
також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:

СК11
СК13

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право,
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен досягти таких
запланованих результатів навчання:
Програмні результати навчання (ПРН):
ПР4
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми
ПР9
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій
ПР13
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту
ПР15
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і
бази даних
ПР19
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових
інститутів і норм фундаментальних галузей права
ПР21
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки

ІКР
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти адміністративного права. Теоретичні аспекти
державного управління і адміністративної відповідальності.
1 Поняття адміністративного права та 13
4
1
8
13
1
12
його місце у правовій системі
держави. Державне управління та
адміністративне право.
2 Норми,
система
та
джерела 13
4
1
8
13
1
12
адміністративного
права.
Адміністративно-правові відносини
3 Суб’єкти адміністративного права
13
4
2
7
13
1
12
4 Державна служба та служба в 13
5
2
6
13
1
12
органах місцевого самоврядування.
5 Забезпечення
законності
у 14
5
2
7
14
1
13
державному управлінні.
Форми
державного управління. Методи
державного управління.
6 Адміністративний
примус
і 14
5
2
7
14
1
13
адміністративна відповідальність.
Разом модуль 1
80 27 10 43
80
6
74
Змістовний модуль 2. Адміністративно-правове регулювання у різноманітних сферах
суспільного життя
14
7 Адміністративно-правове
5
2
7
- 14
2
1
11
регулювання у сфері економіки.
Адміністративно-правове

регулювання у сфері фінансів і
підприємництва.
8 Адміністративно-правове
регулювання у сфері промисловості.
Державне регулювання захисту
економічної
конкуренції.
Адміністративно-правове
регулювання у сфері транспорту.
Державне
управління
митною
справою.
9 Адміністративно-правове
регулювання у сфері праці та
соціального захисту.
10 Адміністративно-правове
регулювання
освітою,
наукою,
справами молоді і спорту.
11 Адміністративно-правове
регулювання у сфері оборони та
національної
безпеки.
Адміністративно-правове
регулювання у сфері зовнішньої
політики. Адміністративно-правове
регулювання діяльності органів
внутрішніх справ.
Разом модуль 2
Усього годин
Форма підсумкового контролю: екзамен

14

5

2

7

-

14

2

1

11

-

14

5

2

7

-

14

2

1

11

-

14

5

2

7

-

14

1

1

12

-

14

5

2

7

-

14

1

-

13

-

70

25
52

10
20

35
78

-

70

8
14

4
4

58

150

150

132

-

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти адміністративного права. Теоретичні
аспекти державного управління і адміністративної відповідальності.
Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави.
Державне управління та адміністративне право.
Становлення і розвиток адміністративного права. Зміст поліцейського права. Перехід до
адміністративного права. Становлення та розвиток українського адміністративного права.
Предмет адміністративного права: сучасне визначення. Соціальне призначення
адміністративного права. Метод правового регулювання адміністративного права України.
Трансформація методу адміністративного права.
Поняття та класифікація принципів адміністративного права.
Сучасна українська наука адміністративного права. Перспективи розвитку
адміністративного права.
Адміністративне право України: як галузь права, як навчальна дисципліна.
Загальне поняття управління. Основні універсальні теорії управління. Управлінська
система і її компоненти. Сутність соціального управління і його види.
Поняття «державне управління» у широкому та вузькому розумінні. Основні риси
державного управління.
Поняття влади. Співвідношення державного управління та виконавчої влади. Сфера
державного управління. Сфера виконавчої влади.
Тема 2. Норми, система та джерела адміністративного права. Адміністративноправові відносини.
Визначення поняття адміністративно-правових норм. Характерні риси адміністративноправових норм. Структура адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм.
Види адміністративно-правових норм.

Система адміністративного права: поняття та зміст. Підгалузі та інститути в системі
адміністративного права. Публічно-правові риси адміністративного права. Місце
адміністративного права в правовій системі України.
Поняття джерел адміністративного права. Види джерел адміністративного права.
Адміністративне законодавство і форми його систематизації. Кодифікація адміністративного
законодавства.
Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм.
Місце і значення адміністративно-правових відносин в теорії адміністративного права.
Поняття та зміст адміністративно-правових відносин.
Адміністративно-правові відносини та юридичні факти. Класифікація юридичних фактів в
адміністративному праві. Види адміністративно-правових відносин. Державно-управлінські
відносини як складова адміністративно-правових відносин.
Тема 3. Суб’єкти адміністративного права.
Поняття «суб’єкт адміністративного права». Поняття адміністративної правосуб’єктності
та адміністративно-правового статусу суб’єктів. Адміністративного права. Класифікація
суб’єктів адміністративного права.
Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб як суб’єктів
адміністративного права. Адміністративна правоздатність громадян. Адміністративна
дієздатність громадян. Підстави виникнення взаємовідносин між громадянами і органами
державної влади. Обставини, що характеризують дієздатність громадян.
Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.
Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права.
Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і організацій.
Тема 4. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.
Інститут державної служби: зміст та його місце в суспільстві.
Державний службовець: поняття, ознаки. Поняття посади і посадової особи. Класифікація
посад державних службовців. Категорії державних службовців. Адміністративно-правові
обов’язки державних службовців. Види і характеристика обмежень щодо державних службовців.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
Поняття служби в органах місцевого самоврядування. Особливості адміністративноправового статусу службовців місцевого самоврядування.
Адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність службовців місцевого
самоврядування. Права і обов’язки посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Види обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування. Припинення служби в
органах місцевого самоврядування.
Тема 5. Забезпечення законності у державному управлінні. Форми державного
управління. Методи державного управління.
Поняття та система засобів забезпечення законності у державному управлінні.
Види контролю. Внутрішній адміністративний контроль. Контроль з боку Президента
України. Парламентський контроль. Судовий контроль. Контроль з боку органів місцевого
самоврядування. Контроль з боку громадських організацій.
Звернення як спосіб захисту громадян у державному управлінні. Пропозиції (зауваження),
заяви (клопотання), скарги. Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Заходи щодо забезпечення
конституційних прав громадян на звернення.
Поняття і види форм державного управління.
Поняття і види правових актів управління. Порядок прийняття та чинність правових актів
управління. Призначення правових актів державного управління. Акти Президента України.
Акти Кабінету міністрів України. Акти центральних органів виконавчої влади. Акти місцевих
органів виконавчої влади.
Поняття методів державного управління. Загальні особливості методів державного
управління. Відмінності між методом управління та методом правового регулювання суспільних
відносин.
Класифікація методів державного управління. Правова форма методів державного
управління. Контроль та нагляд як загальні методи управління.

Тема 6. Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.
Поняття адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу та
їх характеристика.
Поняття заходів адміністративного припинення.
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративний проступок як підстава
настання адміністративної відповідальності.
Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної
відповідальності.
Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система
адміністративних стягнень.
Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні порушення.
Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Особливості підстав адміністративної
відповідальності юридичних осіб.
Змістовний модуль 2. Адміністративно-правове регулювання у різноманітних сферах
суспільного життя
Тема 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки. Адміністративноправове регулювання у сфері фінансів і підприємництва.
Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.
Основні напрями економічної політики, що визначаються державою.
Організація державного управління у сфері економіки. Міністерство економічного
розвитку, торгівлі і сільського господарства. України як провідний центральний орган
виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного розвитку
України. Основні завдання Мінекономрозвитку.
Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.
Державний контроль у сфері економіки.
Державні фінанси і фінансове підприємництво. Основні законодавчі акти, що діють у
сфері фінансів.
Роль Міністерства фінансів України як центрального органу виконавчої влади, що
здійснює проведення єдиної державної, фінансової, бюджетної, податкової політики,
спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку держави.
Поняття «фінансове підприємництво». Державне регулювання підприємницької
діяльності.
Тема 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості. Державне
регулювання захисту економічної конкуренції. Адміністративно-правове регулювання у
сфері транспорту. Державне управління митною справою.
Історія становлення системи управління економікою. Ринкова трансформація управління
економікою.
Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері промисловості. Роль
центрального органу виконавчої влади як провідного органу, що забезпечує політику
економічного і соціального регіонального розвитку та розвитку країни в цілому. Система органів
управління промисловістю.
Особливості державного регулювання захисту економічної конкуренції. Роль
Антимонопольного комітету України як державного органу зі спеціальним статусом метою
якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Основні
завдання Антимонопольного комітету України
Регулювання відносин у сфері транспорту як один з пріоритетних напрямів внутрішньої
політики держави. Мета державного управління в галузі транспорту. Єдина транспортна система
України. Нормативно-правові акти, що діють у сфері транспорту.
Особливості державного управління транспортної сфери. Міністерство інфраструктури
України як центральний орган серед всіх органів управління транспортом.
Роль таких органів управління транспортом як: ПАТ «Укрзалізниця», Державна авіаційна
служба України, Державне агентство автомобільних доріг України та ін.

Організаційне управління митною справою. Державна митна політика як система
принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення
митної безпеки України. Основні принципи митного регулювання.
Державна митна служба як спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі
митної справи: завдання і функції. Система митних органів.
Організація митного контролю. Види митного контролю.
Тема 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері праці та соціального захисту.
Загальна характеристика у сфері праці та соціального захисту громадян.
Загалнообов’язкове державне соціальне страхування.
Характеристика Міністерства соціальної політики України як головного органу у системі
центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної
політики у сферах зайнятості населення, соціального захисту населення. Основні завдання
Мінсоцполітики.
Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики. Державна служба з
питань праці як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість
населення, державне соціальне страхування.
Тема 10. Адміністративно-правове регулювання освітою, наукою, справами молоді і
спорту.
Загальні положення адміністративно-правового регулювання освітою, наукою, справами
молоді і спорту.
Управління освітою, наукою. Міністерство освіти і науки України як головний орган у
системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації
державної політики у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науковотехнічної і інноваційної діяльності.
Управління справами молоді і спортом. Міністерство молоді та спорту України як
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у молодіжній сфері, фізичної культури і спорту.
Тема 11. Адміністративно-правове регулювання у сфері оборони та національної
безпеки. Адміністративно-правове регулювання у сфері зовнішньої політики.
Адміністративно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ.
Загальні засади оборони та національної безпеки. Сфера оборони України. Правові засади
оборони держави. Воєнна доктрина України. Організація оборони України.
Збройні Сили України. Структура Збройних Сил України. Генеральний штаб Збройних
Сил України як головний орган військового управління. Військовий обов’язок.
Організація державного управління у сфері оборони.
Повноваження Президента України у сфері оборони. Повноваження Кабінету міністрів
України у сфері оборони. Роль Міністерства оборони як головного органу у системі центральних
органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики з питань
національної безпеки у воєнній сфері.
Засади адміністративно-правового регулювання у сфері зовнішньої політики.
Законодавство України, що регулює зовнішню політику держави.
Державне управління закордонними справами. Система органів державного управління
зовнішньополітичною діяльністю. Повноваження Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України у сфері зовнішніх відносин.
Роль Міністерства закордонних справ як центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх
справ України.
Характеристика та правові засади діяльності органів внутрішніх справ. Функції органів
внутрішніх справ. Правова основа діяльності органів внутрішніх справ.
Національна поліція України. Принципи діяльності поліції. Загальна система поліції.
Повноваження поліції. Поліцейський захід. Превентивні поліцейські заходи. Заходи примусу.
Міністерство внутрішніх справ України як центральний орган виконавчої влади, що
формує та регулює засади діяльності органів внутрішніх справ.

№
п
п

6. Теми лекцій
Назва теми

Поняття адміністративного права та його місце у правовій
системі держави. Державне управління та адміністративне право.
2 Норми, система та джерела адміністративного права.
Адміністративно-правові відносини.
3 Суб’єкти адміністративного права.
4 Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.
5 Забезпечення законності у державному управлінні. Форми
державного управління. Методи державного управління.
6 Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.
7 Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки.
Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів і
підприємництва.
8 Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості.
Державне регулювання захисту економічної конкуренції.
Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту.
Державне управління митною справою.
9 Адміністративно-правове регулювання у сфері праці та
соціального захисту.
10 Адміністративно-правове
регулювання
освітою,
наукою,
справами молоді і спорту.
11 Адміністративно-правове регулювання у сфері оборони та
національної безпеки. Адміністративно-правове регулювання у
сфері
зовнішньої
політики.
Адміністративно-правове
регулювання діяльності органів внутрішніх справ.
Всього
1

№
пп

7. Теми практичних занять
Назва теми

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
Навчання
4
1
4

1

4
5
5

1
1
1

5
5

1
2

5

2

5

2

5

1

5

1

52
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Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Не заплановано навчальним планом
№
пп

1

8. Теми семінарських занять
Назва теми

Тема 1 Поняття адміністративного права та його місце у
правовій системі держави. Державне управління та
адміністративне право.
1. Становлення та розвиток адміністративного права.
2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення.
3. Метод правового регулювання адміністративного права
України
4. Поняття та класифікація принципів адміністративного права.
Сучасна Українська наука адміністративного права.

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
1
-

2

3

4

5

5.
Тема 2. Норми, система та джерела адміністративного права.
Адміністративно-правові відносини.
1. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм.
2. Система адміністративного права: Поняття та зміст.
3. Поняття джерел адміністративного права.
4. Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм.
5. Поняття та зміст адміністративно-правових відносин.
6. Види адміністративно-правових відносин.
Тема 3. Суб’єкти адміністративного права.
1. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного права.
2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних
осіб як індивідуальних суб’єктів адміністративного права.
3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.
4. Місцеві органи влади як суб’єкти адміністративного права.
Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і
організацій.
Тема 4. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування.
1.
Інститут державної служби: зміст та його місце в
суспільстві.
2.
Правовий статус державних службовців.
3.
Вступ на державну службу. Категорії державних
службовців.
4.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
5.
Припинення державної служби.
6.
Поняття служби в органах місцевого самоврядування.
7.
Правовий статус посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
8.
Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
9.
Види обмежень щодо посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
10.
Припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Тема 5. Забезпечення законності у державному управлінні.
Форми
державного
управління.
Форми
державного
управління. Методи державного управління.
1. Поняття і види форм державного управління.
2. Поняття і види правових актів управління.
3. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Державна
реєстрація
нормативно-правових
актів.
Адміністративні договори.
4.
Поняття і особливості методів державного управління.
5.
Класифікація методів державного управління.
6.
Контроль та нагляд як загальні методи управління.
Потреби процесу управління як найважливіший критерій
класифікації методів управління.
7.
Поняття та система засобів забезпечення законності у
державному управлінні.
8.
Контроль та його види.
9.
Звернення як спосіб захисту громадян у сфері державного
управління.
10.
Адміністративна юстиція як засіб судового захисту
громадян у сфері державного управління.

1

-

2

-

2

-

2

-

6

7

8

Тема 6. Адміністративний примус і адміністративна
відповідальність.
1.
Поняття і особливості адміністративного примусу.
2.
Класифікація заходів адміністративного приму мусу і їх
характеристика.
3.
Характеристика заходів адміністративного примусу.
4.
Поняття
адміністративної
відповідальності.
Адміністративний проступок.
5.
Відокремлення адміністративної відповідальності від
інших видів юридичної відповідальності.
6.
Поняття адміністративного стягнення.
7.
Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
Тема 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері
економіки. Адміністративно-правове регулювання у сфері
фінансів і підприємництва.
1.
Загальна
характеристика
адміністративного
регулювання у сфері економіки.
2.
Організація державного управління у сфері
економіки.
3.
Міністерство економічного розвитку, торгівлі і
сільського господарства України: завдання та функції.
4.
Основні адміністративно-правові засоби державного
впливу у сфері економіки.
5.
Державний контроль у сфері економіки.
6.
Адміністративно-правове регулювання у сфері
фінансів.
7.
Міністерство фінансів України: завдання та функції.
8.
Законодавство у сфері фінансів.
9.
Фінансове підприємництво.
10.
Державне регулювання підприємницької діяльності.
11.
Вирішення кейсів.
Тема 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері
промисловості. Державне регулювання захисту економічної
конкуренції. Адміністративно-правове регулювання у сфері
транспорту. Державне управління митною справою.
1.
Історія становлення системи управління економікою.
2.
Особливості адміністративно-правового регулювання у
сфері промисловості.
3.
Особливості державного регулювання захисту економічної
конкуренції.
4.
Антимонопольний комітет України: завдання та функції
5.
Історія становлення системи управління економікою.
6.
Особливості адміністративно-правового регулювання у
сфері промисловості.
7.
Особливості державного регулювання захисту економічної
конкуренції.
8.
Антимонопольний комітет України: завдання та функції
9.
Історія становлення системи управління економікою.
10.
Особливості адміністративно-правового регулювання у
сфері промисловості.
11.
Особливості державного регулювання захисту економічної
конкуренції.
12.
Антимонопольний комітет України: завдання та функції
13.
Історія становлення системи управління економікою.

2

-

2

1

2

1

Особливості адміністративно-правового регулювання у
сфері промисловості
15.
Особливості державного регулювання захисту економічної
конкуренції.
16.
Антимонопольний комітет України: завдання та функції.
17.
Вирішення кейсів.
Тема 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері праці
та соціального захисту.
1. Характеристика державної політики у сфері праці та
соціального захисту громадян.
2. Міністерство соціальної політики: завдання та функції.
3. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної
політики.
4. Державна служба з питань праці України: завдання та функції.
5. Вирішення кейсів.
Тема 10. Адміністративно-правове регулювання освітою,
наукою, справами молоді і спорту.
1. Загальні
положення
адміністративно-правового
регулювання освітою і наукою.
2. Міністерство освіти і науки України: завдання та функції.
3. Адміністративно-правове регулювання у справах молоді і
спорту.
4. Міністерство культури, молоді та спорту України: основні
завдання та функції.
14.

9

10

11

Тема 11. Адміністративно-правове регулювання у сфері
оборони та національної безпеки. Адміністративно-правове
регулювання у сфері зовнішньої політики. Адміністративноправове регулювання діяльності органів внутрішніх справ.
1. Основні засади організації оборони та національної
безпеки.
2. Воєнна доктрина України.
3. Збройні сили України: структура та функції.
4. Генеральний штаб Збройних сил України.
5. Поняття військового обов’язку.
6. Органи державного управління у сфері оборони.
7. Міністерство оборони України: завдання та функції.
8. Засади адміністративно-правового регулювання у сфері
зовнішньої політики.
9. Система
органів
державного
управління
зовнішньополітичною сферою.
10. Дипломатичні представництва та консульські установи
України за кордоном.
11. Міністерство закордонних справ України: завдання та
функції.
12. Характеристика та правові засади органів внутрішніх
справ.
13. Правова основа діяльності органів внутрішніх справ.
14. Національна поліція України: завдання та повноваження.
15. Превентивні поліцейські заходи.
16. Міністерство внутрішніх справ України: завдання та
функці
Всього
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№
пп

9. Теми лабораторних занять
Назва теми

Не заплановано навчальним планом
№
пп

10. Теми самостійної роботи
Назва теми дисципліни

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання Навчання
8
12

1

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі
держави. Державне управління та адміністративне право.

2

Норми, система та джерела адміністративного права. Адміністративноправові відносини.

8

12

3

Суб’єкти адміністративного права.

7

12

4

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.

6

12

5

Забезпечення законності у державному управлінні. Форми державного
управління. Методи державного управління.

7

13

6

Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.

7

13

7

Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки.
Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів і
підприємництва.

7

11

8

Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості.
Державне регулювання захисту економічної конкуренції.
Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту. Державне
управління митною справою.

7

11

9

Адміністративно-правове регулювання у сфері праці та соціального
захисту.

7

11

10

Адміністративно-правове регулювання освітою, наукою, справами
молоді і спорту.

7

12

11

Адміністративно-правове регулювання у сфері оборони та
національної безпеки. Адміністративно-правове регулювання у сфері
зовнішньої політики. Адміністративно-правове регулювання
діяльності органів внутрішніх справ.

7

13

78

132

Всього

11. Завдання для самостійної роботи
Питання для самостійного вивчення програмного матеріалу
Тема 1.
1. Метод координації.
2. Метод субординації.
3. Принцип законності.
4. Принцип пріоритету прав та свобод людини і громадянина.
5. Принцип демократизму.
6. Принцип взаємної відповідальності держави і людини.

7. Принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною.
8. Поняття «управління».
9. Ознаки технократичного управління.
10. Ознаки соціального управління.
11. Характеристика державного управління.
12. Характеристика громадського управління.
13. Характеристика самоврядування.
14. Характеристика приватного управління.
Тема 2.
1. Особливості адміністративно-правових норм.
2. Структура адміністративно-правової норми.
3. Адміністративно-правові норми за спрямованістю змісту.
4. Адміністративно-правові норми за функціональним призначенням.
5. Адміністративно-правові норми за формою припису.
6. Адміністративно-правові норми за силою юридичних актів, у яких норми зафіксовані.
7. Судовий прецедент.
8. Нормативно-правовий акт.
9. Правова доктрина.
10. Кодифікація та інкорпорація законодавства.
11. Способи реалізації (застосування) норм.
12. Адміністративно-правові відносини і їх особливості.
13. Юридичні факти.
14. Регулятивні правовідносини.
15. Правоохоронні правовідносини.
16. Матеріальні правовідносини.
17. Процесуальні правовідносини.
Тема 3.
1. Загальна правосуб’єктність.
2. Спеціальна правосуб’єктність.
3. Адміністративна правоздатність.
4. Адміністративна дієздатність і делікоздатність.
5. Абсолютні права і обов’язки.
6. Відносні права і обов’язки.
7. Адміністративний статус міністерства, державної служби, державного агентства,
державної інспекції..
8. Адміністративний статус підприємств, установ і організацій.
Тема 4.
1. Правовий статус державних службовців.
2. Закон України від 10 грудня 2015 р. «Про державну службу».
3. Інститут патронатної служби.
4. Закон України від 16 вересня 2014 р. «Про очищення влади».
5. Види дисциплінарних стягнень.
6. Служба в органах місцевого самоврядування.
7. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні»
8. Закон України від 11 липня 2002 р. «Про статус депутатів місцевих рад»
9. Обмеження після припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Тема 5.
1. Законність у сфері державного управління.
2. Законність у діяльності державного апарату.
3. Політичні передумови забезпечення режиму законності
4. Економічні передумови забезпечення режиму законності.

5. Внутрішній адміністративний контроль.
6. Парламентський контроль.
7. Контроль з боку Президента України.
8. Контроль з боку Кабінету Міністрів України.
9. Контроль з боку центральних і місцевих органів виконавчої влади.
10. Судовий контроль.
11. Управлінська діяльність та її форми.
12. Характерні ознаки правового акту управління.
13. Нормативні акти управління.
14. Індивідуальні акти управління.
15. Акти Президента України.
16. Акти Кабінету Міністрів України.
17. Акти центральних органів виконавчої влади.
18. Акти місцевих органів виконавчої влади.
19. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 року № 731
20. Характеристика адміністративних методів управління.
21. Грошово-кредитна та фінансова політика
22. Характеристика бюджету.
23. Ознаки конкурентної політики.
24. Ціноутворення.
25. Податкова політика.
26. Методи правового регламентування.
27. Контроль та нагляд як методи управління.
Тема 6.
1. Ознаки адміністративного примусу.
2. Заходи адміністративного попередження.
3. Заходи адміністративного припинення.
4. Адміністративне стягнення.
5. Ознаки адміністративної відповідальності.
6. Адміністративний проступок.
7. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
8. Система адміністративних стягнень.
Тема 7.
1. Структурно-галузева економічна політика держави.
2. Інвестиційна економічна політика держави.
3. Амортизаційна економічна політика держави.
4. Державне замовлення.
5. Ліцензування.
6. Патентування.
7. Завдання Державної аудиторської служби України.
8. Завдання Державної казначейської служби України.
9. Завдання Державної податкової служби України.
10. Адміністративно-правове регулювання фінансів.
11.
Бюджетний кодекс України в частині державних фінансів.
12.
Податковий кодекс України в частині державних фінансів.
13.
Закон України від 15 березня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців».
14.
Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне
фінансування ринків фінансових послуг».
15.
Державне регулювання підприємництва.

16.
17.
18.
19.

Біржова діяльність
Інвестиційна та інноваційна діяльність.
Ринок цінних паперів.
Страхова діяльність.

Тема 8.
1. Характеристика важкої промисловості.
2. Основні риси легкої промисловості.
3. Характеристика видобувної промисловості.
4. Характеристика харчової промисловості.
5. Закон України від 11 січня 2001 р. «Про захист економічної конкуренції».
6. Закон України від 07 червня 1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції».
7. Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України».
8. Закон України від 10 листопада 1994 р. «Про транспорт».
9. Повітряний кодекс України.
10. Кодекс торгівельного мореплавства України.
11. Закон України від 04 липня 1996 р. «Про залізничний транспорт».
12. Закон України від 15.05.1996 р. «Про трубопровідний транспорт».
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
14. Завдання Державної служби України з питань безпеки на морському та річковому
транспорті.
15. Завдання державної служби України з безпеки на транспорті.
16. Митний кодекс України.
17. Митна територія.
18. Митний кордон.
19. Зона митного контролю.
20. Митне оформлення.
21. Митна декларація.
22. Завдання митних органів України.
23. Тривалість перебування під митним контролем.
Тема 9.
1. Концепція соціального забезпечення населення України.
2. Закон України 05 листопада 1991 р. «Про пенсійне забезпечення».
3. Закон України від 03 жовтня 2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо підвищення пенсій».
4. Закон України від 05 липня 2012 р. «Про зайнятість населення».
5. Закон України від 02 березня 2000 р. «Про обов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття».
Тема 10.
1. Закон України від 05 вересня 2017 р. «Про освіту».
2. Закон України від 13 травня 1999 р. «Про загальну середню освіту».
3. Закон України від 01 липня 2014 р. «Про вищу освіту».
4. Закон України від 26 листопада 2015 р. «Про наукову і науково-технічну діяльність».
5. Закон України від 24 грудня 1993 р. «Про фізичну культуру і спорт».
6. Указ президента України від 18 травня 2019 р. «Про стратегію національнопатріотичного виховання.
Тема 11.
1. Закон України від 06 грудня 1991 р. «Про Збройні Сили України».
2. Закон України від 06 грудня 1991 р. «Про оборону України»
3. Закон України від 25 березня 1992 р. «Про військовий обов’язок і військову службу».

4. Закон України від 05 березня 1998 р. «Про раду національної безпеки і оборони
України»
5. Закон України 04 листопада 1991 р. «Про державний кордон України».
6. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня
2015 року № 555.
7. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від
26 травня 2015 р. № 287. Тема 20.
8. Повноваження Президента України у сфері оборони.
9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони.
10.
Закон України від 01 липня 2010 р. «Про засади внутрішньої та зовнішньої
політики».
11.
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.
12.
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
13.
Закон України від 29 червня 2004 р .«Про міжнародні договори України».
14.
Закон України від 05 квітня 2018 р. «Про дипломатичну службу».
15.
Закон України від 23 квітня 1999 р. «Про участь України у миротворчих
операціях».
16.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
17.
Повноваження Президента України у сфері зовнішніх відносин.
18.
Повноваження Кабінету міністрів України у сфері зовнішніх відносин.
19.
Закон України від 02 липня 2015 р. «Про Національну поліцію України».
20.
Закон України від 13 березня 2014 р. «Про Національну гвардію України»
21.
Закон України від 18 лютого 1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність».
22.
Кримінальний кодекс України.
23.
Кримінально-процесуальний кодекс України.
24.
Завдання та функції Державної міграційної служби України.
25.
Експертна служба МВС України: цілі та завдання.
26.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій: завдання та функції.
27.
Мета та значення державних фінансів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Теми рефератів
Становлення та розвиток адміністративного права.
Поняття влади. Співвідношення державного управління та виконавчої влади.
Поняття та види адміністративно-правових відносин.
Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб як індивідуальних
суб’єктів адміністративного права.
Місцеві органи влади як суб’єкти адміністративного права.
Інститут державної служби, його зміст та значення в суспільстві.
Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Адміністративна юстиція як засіб судового захисту громадян у сфері державного
управління.
Поняття і види правових актів управління.
Класифікація методів державного управління.
Контроль та нагляд як загальні методи управління.
Адміністративний примус і його значення.
Ознаки та склад адміністративного проступку.
Адміністративне стягнення і його призначення.
Державне управління у сфері економіки.
Роль державного контролю у сфері економіки.
Фінансове підприємництво і його значення.
Адміністративно-правове регулювання промисловості.
Державне регулювання захисту економічної конкуренції.
Державне управління транспортною сферою.
Державне управління митною справою.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Митний контроль і його значення.
Державне регулювання у сфері праці.
Державне регулювання освіти.
Адміністративно-правове регулювання у справах молоді і спорту.
Організація оборони і національної безпеки.
Дослідження реалізації воєнної доктрини.
Державне управління зовнішньополітичною сферою.
Роль та функції дипломатичної установи.
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України.

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)
1. Становлення та розвиток адміністративного права.
2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення.
3. Метод правового регулювання адміністративного права України
4. Поняття та класифікація принципів адміністративного права.
5. Сучасна Українська наука адміністративного права.
6. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм.
7. Система адміністративного права: Поняття та зміст.
8. Поняття джерел адміністративного права.
9. Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм.
10. Поняття та зміст адміністративно-правових відносин.
11. Види адміністративно-правових відносин.
12. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного права.
13. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб як індивідуальних
суб’єктів адміністративного права.
14. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.
15. Місцеві органи влади як суб’єкти адміністративного права.
16. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і організацій.
17. Поняття і види форм державного управління.
18. Поняття і види правових актів управління.
19. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади.
20. Державна реєстрація нормативно-правових актів. Адміністративні договори.
21. Поняття і особливості методів державного управління.
22. Класифікація методів державного управління.
23. Контроль та нагляд як загальні методи управління.
24. Потреби процесу управління як найважливіший критерій класифікації методів управління.
25. Загальна характеристика адміністративного регулювання у сфері економіки.
26. Організація державного управління у сфері економіки.
27. Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України: завдання та
функції.
28. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.
29. Державний контроль у сфері економіки.
30. Адміністративно-правове регулювання у сфері маркетингу.
31. Фінансове підприємництво.
32. Державне регулювання підприємницької діяльності.
33. Історія становлення системи управління економікою.
34. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері промисловості.
35. Особливості державного регулювання захисту економічної конкуренції.
36. Антимонопольний комітет України: завдання та функції.
37. Характеристика державної політики у сфері праці та соціального захисту громадян.
38. Міністерство соціальної політики: завдання та функції.
39. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики.
40. Державна служба з питань праці України:завдання та функції.

41. Засади адміністративно-правового регулювання у сфері зовнішньої політики.
42. Система органів державного управління зовнішньополітичною сферою.
43. Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном.
44. Міністерство закордонних справ України: завдання та функції.
13. Методи навчання
Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування
тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе,
доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 дослідницький метод
 дошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Адміністративне право» використовуються такі методи
оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального
опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе
(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для
модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення ситуаційних
завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю проведення екзамену (усна
та/або письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач,
тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50
види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей
*
навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
35-59

1-34

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
робота
2
2
2 3
3 3
3
3
3
3
3
10
40
Модульний контроль 1 10

100

Модульний контроль 2 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

50

Сума
100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Адміністративне право» узагальнено в комплексі
навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
19. Рекомендована література
Базова література:
1. Адміністративне право України : підручник / І.Л. Бородін. К.: Алерта, 2019. 548 с.
2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В.,
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
3. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) [Текст] : навч. посіб. / За заг.
ред. О.В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 с.
4. Адміністративне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти; за аг. ред. В.
М. Гаращука. Харків: Право, 2017. 174 с
5. Адміністративне, трудове право: навч. посібник (в схемах і таблицях) / Ю. І.
Пивовар, С. В. Вишновецька. К. : НАУ, 2017. 240 c.
6. Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П.
Мінки. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с.
7. Бурбика, М. М. Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бурбика,
А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. – Суми : Мрія, 2015. – 358 с.
8. Білоус О. В. Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в
діяльності органів судової влади / О. В. Білоус // ScienceRise. Juridical Science. - 2019. - № 2. С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2019_2_8.
9. Галунько В. Адміністратвине право України: підручник. Видання друге. Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2019. 520 с.
10. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С.,Пухтецька
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